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Nederland herstelt langzaam maar zeker van de economische crisis. UWV 
stond in 2010 klaar om de snel gegroeide klantenstroom op te vangen en het 
aanvullende crisisbeleid van de overheid uit te voeren. We hebben alles in 
het werk gesteld om bij dreigende werkloosheid mensen van de ene baan 
naar de andere te begeleiden. Door die goede voorbereiding wisten we onze 
dienstverlening in 2010 onverminderd op niveau te houden. Sterker nog, we zijn 
erin geslaagd een recordaantal van meer dan 300.000 werkzoekenden aan een 
nieuwe baan te helpen. Dat is ook onze visie: mensen zijn op hun best als ze met 
werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert 
het best als er zoveel mogelijk mensen met werk aan deelnemen.

Op vele manieren hebben we in 2010 onze meerwaarde bewezen als 
deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoerder. We staan 
dicht bij onze partners én dicht bij onze klanten: werkzoekenden, 
uitkeringsgerechtigden en werkgevers. Door onze landelijke schaal, onze 
jarenlange ervaring en de expertise waarover we beschikken, zijn we de 
natuurlijke partner voor sociale partners, gemeenten, brancheorganisaties 
en het onderwijs. We zijn in staat om het verband te leggen tussen het 
uitvoeren van landelijk beleid en het helpen van individuele klanten. We 
hebben een scherp beeld van de hele keten van werk en inkomen, we maken 
de arbeidsmarkt transparant. Zo hebben we ook in 2010 volop gewerkt aan 
perspectief.

UWV gaat grote veranderingen tegemoet. De ingrijpende bezuinigingen die het 
nieuwe kabinet ons oplegt, zullen onontkoombaar leiden tot een verregaande 
versobering van onze dienstverlening. Naar het zich laat aanzien ligt het 
uitvoeringsbudget in 2015 ongeveer ¤ 600 miljoen lager dan nu: een bezuiniging 
van 30 tot 40%. We zullen dus uiterst moeilijke en pijnlijke keuzes moeten 
maken. Voor onze klanten, voor onze partners en, niet in de laatste plaats, voor 
onze eigen medewerkers.

We gaan van een sterke lokale aanwezigheid terug naar een landelijk netwerk 
met rond de dertig regionale vestigingen. In onze bemiddeling zullen we ons 
voor grote groepen werkzoekenden richten op digitale service. Dat vraagt van 
onze klanten een grote mate van eigen initiatief en zelfredzaamheid. Zij zullen 
ook meer een beroep moeten doen op marktpartijen zoals uitzendbureaus.

We zullen onze dienstverlening meer dan ooit concentreren op de meest 
kwetsbare groepen: Wajongers, ouderen, mensen met een gebrekkige 
opleiding en mensen die terugkomen van ziekte of arbeidsongeschiktheid.  
Juist die groepen hebben onze kennis en inzet nodig, zij redden het niet op 
eigen kracht. 

Raad van Bestuur UWV
Joop Linthorst, David Jongen en Fred Paling 
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Rob Schwillens (UWV)
`Nu wordt de rekening vaak aan het einde 
van iemands carrière gepresenteerd; als-ie 
arbeidsgehandicapt wordt of boventallig. 
Het zou veel beter zijn als je gedurende de 
hele rit werk maakt van scholing en 
begeleiding. Dat is de uitdaging en ik denk 
dat de vakbonden een cruciale rol spelen 
in het bevorderen van de doorstroom van 
mede werkers ín een bedrijf.´ 

Jan Mathies (AWVN)
`Het is aardig dat je voor 
oplossingen voor dreigende 
werkloosheid op een 
bedrijventerrein of in een 
branche zoekt, maar om 
over de grenzen heen te 
kijken, hebben we UWV 
nodig. Die kan zeggen: in 
die sectoren, of juist in die 
regio, kunnen we mensen 
zó plaatsen.´ 

Caroline Rietbergen (FNV) 
`Er zijn al meer dan 130 
cao’s met afspraken over 
het aan het werk helpen 
van Wajongers. Anderhalf 
jaar geleden was dat aantal 
op één hand te tellen. Daar 
hebben wij heel hard aan 
getrokken.́
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Samen werken aan werk  
Werkgevers, werknemers en UWV werken sinds 
het begin van de economische crisis meer met 
elkaar samen. Hoewel UWV geen gesprekspartner 
is bij onderhandelingen over cao’s of Sociale 
Plannen, dient het de partijen achter de schermen 
wel van informatie. 

Zijn er afspraken gemaakt, dan helpt UWV bij de 
regionale invulling ervan. Ook als bedrijven in 
financiële problemen komen en moeten reorgani-
seren of zelfs sluiten, zorgen de regionale 
Mobiliteitscentra van UWV ervoor dat zoveel 
mogelijk werknemers ander werk krijgen. In 2010 
begeleidden de Mobiliteitscentra 11.000 mensen 
van werk naar werk.

Vanwege zijn enorme kennis en expertise vervult 
UWV in het algemeen een belangrijke adviesrol; 
niet alleen richting sociale partners, maar ook 
bijvoorbeeld richting regionale opleidingscentra. 
Als de `babyboomers´ over een paar jaar met 
pensioen gaan en er duizenden arbeidsplaatsen 
vrijkomen, komt die kennis van pas bij het 
bevorderen van een match tussen vraag en 
aanbod.

Lees het hele interview online
Hoe verloopt de samenwerking tussen de sociale 
partners bij het aan het werk helpen van mensen? 
Wat hebben ze geleerd en wat zijn de wensen 
voor de toekomst? Lees de discussie tussen 
Caroline Rietbergen (FNV), Jan Mathies (AWVN)  
en Rob Schwillens (UWV) op:  
 
≥  uwvjaarverslag.nl
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45 jaar en ouder aan het werk geholpen, dat zijn er 
11.000 meer dan in 2009.

Samen met gemeenten en werkgevers
Op de Werkpleinen werken UWV en gemeenten 
steeds beter samen om werkgevers te onder
steunen bij het vervullen van vacatures en zo 
werkzoekenden aan een baan te helpen. We 
investeren extra in werkgevers die iets voor  
onze kwetsbare klantgroepen willen betekenen, 
en benaderen werkgevers actief als het gaat  
om langdurig werklozen. In 2010 vonden  
32.000 WWgerechtigden die langer dan een  
jaar werkloos waren, een baan.
De laatste jaren hebben we samen met 
gemeenten en werkgevers op Werkpleinen 
Brancheservicepunten opgezet voor de  
Agrarische sector, Ambachten, Beveiliging,  
Bouw & Infra, Detailhandel, Maritiem en Techniek. 
In 2010 hebben we nieuwe servicepunten geopend 
voor de Horeca, Transport & Logistiek,  
Zorg & Welzijn en Topsport. 
Het in september 2010 gestarte servicepunt 
Topsport is vanuit Heerenveen voor heel 
Nederland actief. We hebben inmiddels conform 
onze doelstelling vijftig (oud)topsporters in een 
vacature met een arbeidscontract voor minimaal 
een halfjaar geplaatst.

Meten is weten
Actuele en betrouwbare informatie is onmisbaar 
voor een goede werking van de arbeidsmarkt. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
levert maandelijks landelijke arbeidsmarkt
informatie. UWV verzamelt en analyseert als 
enige ook regionale en sectorale arbeidsmarkt
gegevens. Met onze informatie leveren we een 
belangrijke bijdrage aan een transparante 
arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen de 
in formatie benutten om te bepalen welke baan 
– in combinatie met hun opleiding, ervaring en 
belangstelling – de meeste kansen biedt, en in 
welk deel van het land. Werkgevers kunnen de 
informatie koppelen aan hun personeelsbeleid, 
of zelfs aan de besluitvorming over de locatie 
van een nieuwe vestiging. 
Met de regionale arbeidsmarktschetsen leveren 
we arbeidsmarktgegevens op maat voor beleids
makers op gemeentelijk en regionaal niveau. 
We kijken naar wat er nú gebeurt, maar vertalen 
de ontwikkelingen ook naar de toekomst, in onze 
arbeidsmarktprognose. We laten zien in welke 
richting de arbeidsmarkt zich de komende vijf 
jaar waarschijnlijk ontwikkelt, zowel landelijk  
als regionaal.

Duidelijke regels
UWV gaat uit van vertrouwen in de klant, maar 
die moet zich op zijn beurt wel aan de regels 
houden. Dat geldt voor al onze klanten, en dat 
begint met preventie. Daaraan werken we door 
goed duidelijk te maken hoe de regels in elkaar 
zitten, en waar mensen zich aan moeten houden. 
In 2010 waren we nauw betrokken bij de  
gezamenlijke campagne ‘Weet hoe het zit’, 
samen met het ministerie van SZW, de Sociale 
Verzekeringsbank en de Belastingdienst, over de 
rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden. 
Met de campagne vestigden we extra aandacht 
op de regels van de Toeslagenwet, op vakantie 
gaan met een uitkering en bijverdienen met een 
uitkering. Uit onderzoek blijkt dat zulke  
campagnes effectief zijn.
Een uitkering is een recht en bij rechten horen 
plichten. Bijvoorbeeld de plicht om actief naar 

UWV heeft in 2010 weer meer mensen 
aan het werk geholpen. Mede dankzij 
onze inspanningen vonden vorig jaar 
314.000 mensen een baan. Dat waren  
er 60.000 meer dan in 2009. Deze  
pres tatie leverden we in een jaar waarin 
de economie voorzichtig herstelde.

UWV spant zich extra in voor mensen die dat 
nodig hebben, die moeite hebben om op eigen 
kracht de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. 
Denk aan ouderen, mensen met een lage 
op leiding en mensen met een arbeidsbeperking. 
Deze mensen hebben meer, meestal persoonlijke 
begeleiding nodig.
Een doelgerichte aanpak om meer geschikte 
arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen te 
creëren begint vaak met een landelijk of  
sectoraal actieplan. We zitten dan om de tafel 
met bijvoorbeeld sectoren, werkgevers
organisaties, werk nemersorganisaties, regionale 
opleidingscentra en gemeenten. Vervolgens 
vertaalt UWV die  landelijke afspraken naar de 
regio, en uiteindelijk naar individuele klanten: 
werkzoekenden én werk gevers. Want daar  
gaat het om.
Om de jeugdwerkloosheid terug te dringen 
 hebben we bijvoorbeeld samen met gemeenten 
afspraken gemaakt met sociale partners en 
 sectoren. Mede dankzij die afspraken zijn in 2010 
in totaal 71.000 jongeren aan het werk gegaan.

Succes Mobiliteitscentra 
De regionale Mobiliteitscentra hebben tijdens de 
economische crisis hun meerwaarde duidelijk 
bewezen. Het doel: ontslagen voorkomen en 
boventallige werknemers aan een baan in een 
ander bedrijf helpen. We helpen tegelijkertijd de 
werkgevers. Als ze ingrijpend moeten afslanken of 
zelfs failliet dreigen te gaan, is het zaak om snel 
een oplossing te vinden voor mensen die ontslag 
boven het hoofd hangt. Het liefst door hen van 
werk naar werk te begeleiden, zodat werkloosheid 
wordt voorkomen. 
We werken in de Mobiliteitscentra nauw samen 

met werkgevers, gemeenten, kenniscentra, 
onderwijsinstellingen en andere private partners. 
En met succes: in 2010 hebben de Mobiliteits
centra bijna 11.000 mensen die nog een baan 
 hadden maar met werkloosheid  werden bedreigd, 
aan ander werk geholpen. Daarnaast kregen ruim 
98.000 werkloze klanten binnen drie maanden 
ander werk. Niet alleen werkzoekenden zijn 
 tevreden, hetzelfde geldt voor de werkgevers.  
Ze geven ons een 7,5 voor de dienstverlening  
van de Mobiliteitscentra. 
Ook in de toekomst blijft een publieke partij 
nodig om werkgevers én werknemers te bege
leiden in acute crisissituaties, zoals bij dreigend 
massaontslag. Vooral omdat in zulke situaties 
vaak ook andere toeleverende bedrijven in de 
regio worden getroffen. We willen deze dienst
verlening daarom blijven bieden, via de regionale 
Werkpleinen.

45- en 55-plussers aan de slag
Alle werkzoekenden helpen we bij het gericht 
zoeken naar kansrijke vacatures en we brengen 
hen in contact met werkgevers. Ook bieden we 
werkzoekenden competentietests om na te gaan 
wat hun kansen zijn in een andere branche, of als 
zelfstandig ondernemer. In december 2010 waren 
er in totaal 240.000 werkzoekenden van 45 jaar en 
ouder. Veel 45plussers verliezen hun baan na een 
lang dienstverband. Ze moeten zich opnieuw 
leren verkopen op een arbeidsmarkt die 
veranderd is. Dat vraagt nieuwe vaardigheden 
van de klant en aanvullende diensten van ons. 
Tijdens de Actieweek 45plus extra in november 
2010 lag het accent daarom op het leren omgaan 
met sociale media, netwerken en het maken van 
een competentieprofiel.
In 2010 zijn we bovendien gestart met een project 
voor 55plussers, een groep die nog moeilijker aan 
de slag komt. Speciaal aangestelde werkcoaches, 
grotendeels zelf 55plusser, zorgen voor de bege
leiding. Inmiddels hebben 2.600 werkzoekende 
55plussers deelgenomen aan netwerkgroepen. 
Van hen hebben er 445 een betaalde baan  
gevonden en zijn er 25 voor zichzelf begonnen.  
In 2010 hebben we in totaal 76.000 werklozen van 

Aan het werk!
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Van maart tot en met juni 2010 
organiseerden we de Branche- 
weken in samenwerking met  
brancheverenigingen, opleidings-
instituten, kenniscentra  
en gemeenten. Elf branches  
kregen elk gedurende een  
week speciale aandacht op alle 
Werkpleinen. We overlegden met 
werkgevers over de opzet en de 
accenten. In de ene branche lag  
de nadruk bijvoorbeeld op  
werving, in de andere meer op 
behoud of scholing van personeel. 
Werkgevers waardeerden deze 
brancheweken met een 7,3.

http://www.weethoehetzit.nl/
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een baan te zoeken. We houden in de gaten of 
mensen dat ook werkelijk doen. Plichtmatig  
sollicitatiemailtjes versturen is niet voldoende. 
Wie langer dan een jaar onafgebroken werkloos 
is, moet sinds medio 2010 op grond van de wet 
PaWa (Passend Werkaanbod) elk werkaanbod 
accepteren. Desnoods onder het opleidings
niveau en voor een salaris dat lager is dan de 
uitkering. Nu de ergste crisis achter de rug is, 
gaan we deze regels scherper toepassen. In  
de praktijk zal het vooral gaan om bescheiden 
verschillen in opleidings en ervaringsniveau.
Bij het handhaven van de regels hanteren we 
zogenoemde risicoprofielen. Als we op basis 
daarvan een hoger risico op het niet naleven van 
de regels voorzien, zijn we extra alert.
In 2010 constateerden we bijna 34.000 over
tredingen, iets meer dan in 2009. Bij 99% van de 
geconstateerde overtredingen legden we een 
sanctie op in de vorm van een korting op de 
 uitkering of een boete. Het getraceerde schade
bedrag bedroeg ¤ 49,5 miljoen, iets hoger dan  
in 2009 (¤ 49,1 miljoen). In 152 gevallen diende 
UWV een procesverbaal in bij het Openbaar 
Ministerie. 

Keuze voor kwetsbare groepen
Het kabinet gaat UWV ingrijpende bezuinigingen 
opleggen. Daarbij gaat het zowel om reintegratie 
als om bemiddelingstrajecten. Deze bezuiniging, 
bijna een halvering van het budget van UWV 
WERKbedrijf, dwingt ons om keuzes te maken.  
En dan kiezen we allereerst voor de meest 
kwetsbare groepen, zoals 55plussers, jongeren, 
laagopgeleiden en mensen met een 
arbeidsbeperking. 
In de praktijk komt het erop neer dat persoon
lijke dienstverlening straks nog maar mogelijk is 
voor 10% van de WWklanten die langer dan drie 
maanden werkloos zijn. Voor het gros van onze 
klanten zullen digitale dienstverlening, eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 
voorop staan. Zij zullen zich bijvoorbeeld ook 
direct moeten inschrijven bij een uitzendbureau. 
Ook klanten met een arbeidsbeperking zullen we 
stimuleren om zo veel mogelijk gebruik te maken 

van ediensten, maar de bestaande persoonlijke 
dienstverlening voor deze groep blijft in grote 
lijnen – zij het selectiever – gehandhaafd.
Voor het uitvoeren van extra projecten voor 
schoolverlaters, 45plussers en hoog opgeleide 
allochtonen is straks geen geld meer. Hetzelfde 
geldt voor activiteiten in het kader van inburge
ring en laaggeletterdheid en het begeleiden van 
mensen van werk naar werk, om werkloosheid  
te voorkomen. Ook de landelijke banenmarkt 
behoort dan tot het verleden. We gaan ons  
landelijke netwerk beperken tot ongeveer dertig 
regionale vestigingen. In deze vestigingen 
 concentreren we ook de dienstverlening aan 
werkgevers. En daar krijgt onze samenwerking 
concreet gestalte, in de vorm van complementaire 
dienstverlening met gemeenten, sociale partners, 
onderwijs en private partijen.
 

Uitstroom naar werk
2010 2009

Totaal aantal aan werk geholpen klanten 314.000 254.000

Van wie werkzoekenden met recht op WW-uitkering 256.000 200.000

–  binnen 3 maanden 98.000 95.000

–  tussen 3 en 12 maanden 126.000 89.000

–  na 12 maanden 32.000 16.000

Van wie andere werkzoekende klanten 52.000 47.000

–  mensen met recht op Bijstandsuitkering 28.000 25.000

–  mensen zonder recht op uitkering 13.000 9.000

–  mensen aan het werk, maar met werkloosheid bedreigd 11.000 13.000

Van wie arbeidsongeschikten 6.000 7.000

Aan het werk!
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Ook in 2010 was er weer een 
landelijk School Ex programma 
om mbo-leerlingen over te halen 
langer op school te blijven en 
degenen die niet doorleren via 
UWV aan werk te helpen. We 
hebben contact gezocht met 
ruim 10.000 schoolverlaters die 
nog geen concrete plannen 
hadden. 3.900 van hen hebben 
zich ingeschreven voor de 
dienstverlening van UWV 
WERKbedrijf. Het resultaat:  
942 schoolverlaters vonden  
werk (twee keer zoveel als in 
2009), 207 schoolverlaters  
gingen terug naar school en  
399 schoolverlaters kregen 
aanvullende dienstverlening  
van gemeenten (werk- en/of 
leeraanbod) via de wet WIJ.  
We verlenen nog diensten aan 
854 schoolverlaters.

Zelfstandig ondernemerschap 
heeft in de afgelopen jaren een 
enorme vlucht genomen. Het 
aantal starters van een eigen 
bedrijf groeit elk jaar. Ook voor 
steeds meer werkzoekenden is 
het een manier om weer aan de 
slag te gaan. In 2009 startten nog 
bijna 8.000 werkzoekenden vanuit 
een WW-uitkering als zelfstandig 
ondernemer, in 2010 waren dat er 
een kleine 14.000: een toename 
van maar liefst 73%.



Jellemieke Zock,  
algemeen directeur van  
de dienst Sociale Zaken  
en Werk van de gemeente 
Groningen en lid van het 
dagelijkse bestuur van 
Divosa
`We wilden in de eerste 
plaats niet zelf het wiel 
opnieuw uitvinden. Onze 
samenwerking leidde in 
2010 al direct tot  
resultaat: we kregen een  
kwart minder telefoontjes, 
onze bereikbaarheid werd 
bijna verdubbeld en de 
klanttevredenheidsscore 
steeg naar een 8.  
Trouwens, hoe meer 
organisaties samen werken 
in een landelijk Klanten-
contactcentrum hoe 
goedkoper het wordt.´

Tabe Hoornstra, lid van UWV 
Cliëntenraad district Noord en in het 
verleden lid van de werkgroep KCC 
`Ik juich de samenwerking toe, die  
is namelijk geslaagd. Het is heel 
belangrijk om één aanspreekpunt  
te hebben. Voor de burger is de 
overheid namelijk één, of je nu een 
uitkering hebt bij de gemeente of 
UWV. Voor het kleine percentage 
schrijnende gevallen moet er wel 
een apart vangnet zijn.´

Henkjan Derks, hoofd van UWV Klantencontact
`Natuurlijk stellen we onze kennis en ervaring ter 
beschikking aan andere overheidsorganisaties; 
daar wordt namelijk de burger beter van. Het  
gaat er niet om dat wij groter en meer willen.  
Het mooie van dergelijke samenwerkings  - 
ver banden is juist de combinatie van uitsteken de 
en kostenefficiënte dienstverlening én behoud van 
de couleur locale, de identiteit van gemeenten.´

Samen één Klantencontactcentrum

1110

Betere en 
kostenefficiëntere hulp  
via de telefoon
Ieder jaar krijgt het UWV Klantencontact-
centrum (KCC) miljoenen telefoontjes te 
verwerken. Niet alleen van klanten van UWV, 
maar tegenwoordig ook steeds vaker van 
klanten van gemeentelijke sociale diensten.  
De inrichting van één professioneel klanten-
contactcentrum over de grenzen van  
gemeenten en UWV heen, is een logisch  
gevolg van de samenwerking tussen spelers in 
de sociale zekerheid. Integrale dienstverlening 
betekent namelijk dat burgers sneller, beter en 
kostenefficiënter worden geholpen.

Bijzonder aan het KCC van UWV is dat het 
COPC-gecertificeerd is, als enige overheids-
organisatie ter wereld. COPC staat voor  
Customer Operations Performance Center, een 
internationale standaard voor contactcentra. 
Het KCC is bovendien een leerwerkcentrum dat 
sinds de oprichting in 2003 al 750 mensen heeft 
ondersteund bij hun opleiding tot klantcontact-
medewerker.

Lees het hele interview online
Hoe pakt een gezamenlijk Klantencontact-
centrum uit voor gemeenten en UWV? En welke 
gevolgen heeft dit voor hun klanten? Lees de 
discussie tussen Jellemieke Zock (gemeente 
Groningen), Tabe Hoornstra (UWV Cliëntenraad) 
en Henkjan Derks (UWV Klantencontact) op: 

≥  uwvjaarverslag.nl
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UWV wil uitblinken als publieke  
dienstverlener. We willen het voor onze 
klanten steeds eenvoudiger maken.  
Dat betekent één aanspreekpunt,  
steeds meer service via internet en  
administratief gemak. Daar blijven we 
aan werken. 

We meten de klanttevredenheid drie keer per 
jaar met de Klantgerichtheidsmonitor, regionaal 
en landelijk. De klanten die hun oordeel geven, 
hebben allemaal recente ervaring met onze 
dienstverlening. Het algemene rapportcijfer van 
werknemers en uitkeringsgerechtigden steeg 
van 6,9 in 2009 naar 7,1 in 2010 en komt daarmee 
voor het eerst uit boven de 7. Dit ondanks de 
economische crisis en de toegenomen werkdruk 
bij UWV. De verbetering was zichtbaar over de 
gehele linie van onze dienstverlening:  
bereikbaarheid/toegankelijkheid, persoonlijke 
aandacht, maatwerk, tijdigheid/snelheid en  
duidelijkheid. Het percentage tevreden klanten 
steeg van 72% in 2009 naar 77% in 2010.
Het aantal klachten over UWV daalt, maar we 
nemen elke klacht serieus: we kunnen ervan 
leren. De klachten die we krijgen, willen we snel 
en zorgvuldig afhandelen. Dat is ook in 2010 
gelukt. Bijna één op de drie klachten lossen we 
meteen telefonisch op. En bijna alle klachten 
werden binnen de vastgestelde tijd afgehandeld. 

Makkelijk, correct en op tijd
We maken het werkzoekenden, werkgevers en 
andere relaties makkelijker door steeds meer 
dienstverlening digitaal te beheren en beschik
baar te stellen. Onze polisadministratie bevat 
miljoenen gegevens over lonen, uitkeringen en 
arbeidsverhoudingen. Die zijn afkomstig uit de 
loonaangifteformulieren die werkgevers bij de 
Belastingdienst indienen. Op basis van deze 
gegevens stellen we onze uitkeringen vast en 
hoeven andere partijen, zoals de Belastingdienst 
en de Sociale Verzekeringsbank, zelf niet langer 
gegevens op te vragen. Burgers hoeven steeds 
minder gegevens zelf in te vullen en hebben 

steeds meer inzage in hun eigen gegevens. Bij 
werkgevers hoeven we steeds minder gegevens 
op te vragen. 
Voor de tevredenheid van mensen met een 
 uitkering is het natuurlijk belangrijk dat we  
snel en correct over het recht op een uitkering 
beslissen. En dat we, als er inderdaad recht op 
een uitkering is, zorgen voor een vlotte en 
probleemloze betaling. Dat lukt: we doen het 
over de hele linie zelfs beter dan we met het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hebben afgesproken. Ook de kosten voor dit deel 
van ons werk hebben we goed in de hand. Onze 
uitkeringsverzorging is goed, goedkoop en 
efficiënt. En als landelijke uitvoerder staan we 
bovendien voor rechtsgelijkheid en uniformiteit. 

Werkm@p
Werkzoekenden zijn straks meer en meer aange
wezen op elektronische dienstverlening. Centraal 
daarbij staat de Werkm@p, toegankelijk via DigiD. 
Daarin kan de werkzoekende zijn eigen acties en 
plannen bijhouden, gegevens van personen uit zijn 
netwerk bewaren en persoonlijke documenten 
bewaren zoals zijn cv en sollicitatiebrieven. Ook kan 
de klant via de Werkm@p digitaal communiceren 
met zijn contactpersoon bij UWV of gemeente en 
afspraken maken. In de loop van 2011 zal de 
Werkm@p voor iedereen beschikbaar zijn.

Gemak voor de klant

Digitaal Klantdossier
Dankzij DigiD kunnen burgers via internet hun bij 
ons bekende gegevens raadplegen. Die gegevens 
staan in het Digitaal Klantdossier. Bij de elektro
nische intake WW is al een gedetailleerd overzicht 
van het arbeidsverleden ingevuld en krijgt de 
klant bijvoorbeeld ook een indicatie van de duur 
van zijn uitkering. Klanten met een WWuitkering 
kunnen inmiddels ook elektronisch een toeslag 
op basis van de Toeslagenwet aanvragen. Voor 
een elektronische intake voor de Wajong hebben 
we in 2010 voorbereidingen getroffen.
En we hebben getest of klanten via het Digitaal 
Klantdossier ook zelf een afspraak met hun 
 verzekeringsarts kunnen vastleggen. Die proef 
was succesvol, dus ook dit gaan we onze klanten 
aanbieden.

Tevreden over telefoon
In 2010 hebben we 8,7 miljoen telefonische klant
vragen ontvangen. 75% van onze klanten was in 
2010 (zeer) tevreden over UWV Telefonie, in 2009 
was dat 73%. We konden 87% van de bellers direct 
en naar tevredenheid antwoorden, dat is hoger 
dan ons streefcijfer van 80%. Onze deskundigheid 
op dit gebied is in 2010 ook benut door een aantal 
noordelijke gemeenten, waaronder de gemeente 
Groningen. Het belteam dat gesprekken van de 
gemeente Groningen over werk en inkomen  
afhandelt, bestaat uit medewerkers van UWV  
en de gemeente. In 2010 was ruim 80% van de 
klanten tevreden over deze gezamenlijke  
dienstverlening. In totaal werden circa 75.000 
gesprekken voor gemeenten afgehandeld. In  
2011 wordt deze samenwerking met gemeenten 
voortgezet.

Gemak voor de werkgever
Een goede relatie met werkgevers is essentieel 
voor UWV. Daarom hebben we ook in 2010 hard 
gewerkt aan verdere verbetering van onze service. 
Het algemene rapportcijfer van werkgevers is 
gestegen van 5,9 in 2009 naar 6,0 in 2010.  
Werkgevers zijn duidelijk positiever over diverse 
afzonderlijke aspecten zoals geïntegreerde  
dienstverlening en de Mobiliteitscentra. 

We hebben in 2010 onze website uwv.nl voor 
werkgevers toegankelijker en overzichtelijker 
gemaakt, en werkgevers stellen dat zeer op prijs. 
Minstens zo belangrijk is het feit dat werkgevers 
tegenwoordig eenvoudig digitaal hun ziek en 
betermeldingen kunnen doorgeven. Dat geldt 
voor zowel kleine als grote werkgevers, en ook 
voor de uitzendbureaus. Eind 2010 leverde al 44% 
van de werkgevers de ziek en betermeldingen 
digitaal aan. Voor 2012 streven we naar 80% 
digitale aanlevering en uiteindelijk willen we dat 
het altijd digitaal gebeurt.
Ook verbeterden we onze werkgeverstelefoon 
en dat zien we terug in het feit dat driekwart van 
de werkgevers (zeer) tevreden is over UWV. We 
willen die tevredenheid verder verhogen en van 
werkgevers horen hoe het nog beter kan. 
Daarom richten we in 2011 in het hele land 
 werkgeverspanels in, op basis van positieve 
 ervaringen met een proef in 2010.
  

UWV aan het werk 2010 UWV aan het werk 2010

Klanten van UWV delen hun 
vragen en opmerkingen over 
onze dienstverlening regelmatig 
op internet en via sociale media. 
Een speciaal Webcare-team 
houdt dat sinds juli 2010 actief 
in de gaten, en waar nodig 
 reageren we, door bijvoorbeeld 
direct op een discussieforum 
een vraag te beantwoorden of 
een misverstand de wereld uit 
te helpen. Voordeel van zo’n 
aanpak is dat een antwoord aan 
één klant meer klanten kan 
 helpen. Deze pro-actieve klant-
benadering wordt hoog 
 gewaardeerd en is inmiddels in 
de reguliere werkzaamheden 
opgenomen.

In het najaar 2010 is een pilot 
gestart voor klanten die ernstig 
in de problemen raken en daar-
mee nergens terechtkunnen. 
Om hen te helpen is een speciaal 
team geformeerd. Dit team gaat 
op zoek naar een oplossing en 
schakelt daarbij waar nodig  
ook andere organisaties in. Het 
team heeft al eerste successen 
geboekt. Zo is een huisuitzetting 
van een gezin voorlopig 
voorkomen.

http://www.uwv.nl/
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Minder, eenvoudiger, slimmer

UWV zet zich jaar na jaar in om zo 
 efficiënt en effectief mogelijk te  werken. 
Ons budget is publiek geld, en dat willen 
we goed besteden. De afgelopen jaren 
hebben we de uit voeringskosten al  
ingrijpend weten te verlagen en sinds 
2003 is ons personeelsbestand drastisch 
ingekrompen. Voor de komende jaren 
waren al aan vullende besparingen  
afgesproken. Maar er staan ons nu  
zeer ingrijpende extra bezuinigingen  
te wachten.

We werken elk jaar goedkoper. In 2010 bespaarden 
we opnieuw ruim ¤ 100 miljoen op de uitvoerings
kosten. Om ons kostenniveau in beeld te brengen, 
zetten we onze uitvoeringskosten af tegen de 
totale uitkeringslasten. Dat percentage daalt jaar 
na jaar: 10,1% in 2007, 9,4% in 2008, 8,8% in 2009 
en 7,7% in 2010. De uitvoeringskosten van CWI 
zijn hierin verwerkt.
In 2010 zijn we ook zeer terughoudend omgegaan 
met het door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid beschikbaar gestelde crisis
budget. Zo hebben we de geplande uitbreiding 
bij de divisies Uitkeren en WERKbedrijf niet 
 doorgevoerd zodra duidelijk werd dat de werk
loosheid minder steeg dan verwacht. Ook zijn we 
al sinds de zomer van 2010 voorzichtig met het 
opvullen van reguliere vacatures in onze eigen 
organisatie, vanwege de besparingen die we in 
2011 moeten bereiken.

Naar het zich laat aanzien zal het uitvoerings
budget in 2015 ongeveer ¤ 600 miljoen lager  
liggen dan nu. Dat komt neer op een bezuiniging 
van 30 tot 40%. Het is duidelijk dat een dergelijke 
krimp onontkoombaar leidt tot minder intensieve 
dienstverlening. Daarom moet het eenvoudiger en 
 slimmer. Deregulering is daarbij een voorwaarde.
De bezuiniging betekent dat we keuzes moeten 
maken: wie kunnen we helpen en wie moet het 
meer dan voorheen op eigen kracht zien te 
 redden? We zullen de komende jaren meer dan 

ooit onze kennis en ervaring moeten inzetten  
om kwaliteit te blijven leveren en resultaat te 
boeken. Daarbij zal een zwaar accent liggen op 
de klanten die echt op ons zijn aangewezen en 
die het zonder onze steun gewoon niet redden.

Van lokaal naar regionaal en digitaal
Aan de fusie van CWI en UWV per 1 januari 2009 
was al een bezuiniging verbonden die uiteindelijk 
in 2012 structureel ¤ 127 miljoen moet bedragen. 
In 2010 stond de teller al op ¤ 70 miljoen, in 2011 
komen we uit op ¤ 100 miljoen. Vanzelfsprekend 
willen we onze klanten daarbij zo veel mogelijk 
ontzien. Toch is inperking van de dienstverlening 
onvermijdelijk: we moeten door de eerder 
 opgelegde bezuiniging in 2011 en 2012 ongeveer 
dertig vestigingen sluiten. In achttien gevallen 
zullen gemeenten de lokale dienstverlening 
voortzetten in een satellietvestiging. In dat geval 
neemt de gemeente de besparing voor haar 
rekening. De overige panden worden gesloten, 
de eerste vijf zijn inmiddels dicht.
De extra bezuinigingen die het vorig najaar aan
getreden kabinet aan UWV oplegt, gaan veel 
verder. Ze zullen naar het zich laat aanzien  
betekenen dat UWV zich moet terugtrekken van 
een groot deel van de Werkpleinen. We gaan van 
het huidige netwerk van honderd vestigingen 
naar een netwerk van ongeveer dertig regionale 
vestigingen; daar zullen we onze dienstverlening 
concentreren. 
De afgelopen jaren hebben we al belangrijke 
delen van onze dienstverlening in digitale vorm 
beschikbaar gesteld. Het uitgangspunt is: digitaal 
waar het kan, persoonlijk waar het moet. De 
bezuinigingen dwingen ons om deze edienst
verlening versneld door te voeren. Met name 
voor de klanten met de grootste zelfredzaamheid 
zullen we onze dienstverlening vrijwel  
volledig via internet en email aanbieden.
Vanuit de ongeveer dertig regionale vestigingen 
zullen we de persoonlijke dienstverlening  
concentreren op de groepen die dat het hardst 
nodig hebben. Vanzelfsprekend blijven we ook  
de sociaalmedische beoordelingen in de regio’s 
verzorgen. 

UWV aan het werk 2010 UWV aan het werk 2010

Kerncijfers 2010

Prestatie 2010 2009

Aantal aan werk geholpen klanten 314.000 254.000

Tijdigheid indicatiestelling Wsw 96% 86%

Tijdigheid herindicatie Wsw 98% 93%

Uitstroom ZWuitkeringsgerechtigden < 13 weken 76% 79%

Uitstroom ZWuitkeringsgerechtigden > 13 weken en < 104 weken 72% 74%

Aantal klanten met uitkering eind 2010 1.237.000 1.231.000

Tijdigheid eerste definitieve betaling WW 95% 81%

Tijdigheid eerste definitieve betaling ZW 90% 80%

Tijdigheid eerste definitieve betaling WIA 87% 83%

Tijdigheid eerste definitieve betaling Wajong 82% 88%

Rechtmatigheid 98,6% 98,3%

Tijdigheid verleende ontslagvergunningen 83% 76%

Tijdigheid verleende tewerkstellingsvergunningen 92% 91%

Klantgerichtheid uitkeringsgerechtigden 7,1 6,9

Klantgerichtheid werkgevers 6,0 5,9

Aantal klachten 10.500 11.000

Tijdigheid afwikkeling wetstechnische bezwaarzaken 87% 92%

Tijdigheid afwikkeling medische bezwaarzaken 77% 79%

Uitvoeringskosten (x ¤ 1 miljoen) 1.905 2.092

% uitvoeringskosten van totale uitkeringslasten 7,7% 8,8%

Ingeboekte taakstelling vanaf 2002 (x ¤ 1 miljoen) 818,8 703,8

Aantal medewerkers 21.304 20.931
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Minder uitkeringen
De kern van ons werk is eenvoudig: we willen 
mensen aan werk helpen, en als dat niet meteen 
lukt zorgen we snel voor een uitkering. Dat 
 hebben we ook in 2010 goed gedaan, ondanks de 
sterke groei van het aantal aanvragen. Klanten 
krijgen snel bericht over hun aanvraag, en als ze 
recht op een uitkering hebben, dan hebben ze 
ook recht op een tijdige betaling. Daar zorgen   
we voor. Bijna alle nieuwe werklozen ontvingen 
bijvoorbeeld binnen vier weken de eerste 
 betaling. We vinden het belangrijk dat dit proces 
probleemloos verloopt en stoppen daar veel 
energie in. Een uitkeringsgerechtigde hoeft zich 
daar dan verder geen zorgen over te maken en 
kan zijn aandacht volledig richten op andere 
zaken, zoals het terugkeren uit arbeidsongeschikt
heid en het vinden van werk.
Dat laatste staat voor ons centraal; we willen 
ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen 
zijn aangewezen op een uitkering. Gebeurt dat 
toch, dan houden we de uitkeringsperiode zo 
kort mogelijk door mensen zo snel mogelijk weer 
aan werk te helpen. Het budget dat er is, kunnen 
we dan besteden om kwetsbare groepen te helpen 
op weg naar werk. Zo gaan we effectief en 
 efficiënt om met publiek geld.

Minder, eenvoudiger, slimmer

UWV aan het werk 2010 UWV aan het werk 2010

Uitkeringen in 2010

(x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend ultimo

WW 414.600 420.800 263.700

WIA 35.600 8.500 110.100

WAO 4.300 39.700 486.300

Wajong 17.800 4.600 205.100

WAZ 200 4.000 30.400

Ziektewet 281.200 367.000 *98.400

Wazo 138.400 140.700 42.800
* Gemiddeld aantal lopende uitkeringen in 2010

Het moet strakker
We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in de kwaliteit en de efficiëntie van ons werk. 
Toch ging het niet altijd zoals we wilden en zoals 
we het hadden afgesproken. Dus moet het beter, 
strakker, transparanter. Daarom gaan we nog 
meer sturen op resultaten. Dat betekent bijvoor
beeld dat we vaker aan het begin van een nieuwe 
activiteit nagaan of wat we willen bereiken ook 
realistisch is, en of het de beste manier is om het 
gestelde doel te bereiken. En ‘onderweg’ houden 
we scherp in de gaten of de geplande route  
goed is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald.

Veel minder personeel
Het aantal medewerkers van UWV is sinds 2003 
ieder jaar afgenomen. In vijf jaar tijd, tot eind 
2008, daalde het aantal medewerkers met in 
totaal achtduizend. Door de fusie met CWI per  
1 januari 2009 nam het aantal medewerkers voor 
het eerst weer toe, maar we kregen er natuurlijk 
ook taken bij. Om tijdens de economische crisis 
onze dienstverlening aan het fors toegenomen 
aantal werklozen op peil te houden, hebben we 
extra budget gekregen om tijdelijk personeel aan 
te nemen. Van een deel hebben we inmiddels 
weer afscheid genomen. Op 31 december 2010 
hadden we ruim 21.000 medewerkers in dienst.
De aangekondigde bezuinigingen op het  
uitvoeringsbudget van UWV zullen ook  
ingrijpende gevolgen hebben voor onze 
personeels bezetting. Berekeningen laten zien  
dat het kan gaan om vijf tot zesduizend banen. 
We zullen die enorme reductie zo verantwoord 
mogelijk uitvoeren. Het perspectief van alle 
bezuinigingen die ons te wachten staan, brengt 
veel onrust onder onze medewerkers. Niet alleen 
de grote onzekerheid over hun eigen toekomst, 
maar zeker ook over de dienstverlening die we 
onze klanten straks nog kunnen bieden, trekt 
een zware wissel op onze medewerkers. 

In 2010 hebben we de migratie 
van onze grote ICT-systemen 
naar het nieuwe hoofdreken-
centrum afgerond. De laatste 
kleinere systemen worden nog 
overgezet in 2011; ook wordt  
dan nog een aantal systemen 
uitgezet. We hebben nu nog  
te maken met één leverancier en 
één beheerregime. Het aantal 
systeemkoppelingen over het 
publieke net, dat trager en fout-
gevoeliger is dan het netwerk 
binnen een rekencentrum, is 
afgenomen. Door dit alles is 
onze ICT een stuk eenvoudiger 
en goedkoper geworden. De 
totale auto matiseringskosten 
zijn gedaald van ¤ 324 miljoen  
in 2009 tot ¤ 283 miljoen in 2010. 
Voor volgend jaar wordt een 
verdere besparing voorzien.

Voor bedrijven die te kampen 
hebben met de gevolgen van de 
economische crisis is in april 
2009 een tijdelijke regeling 
Deeltijd-WW in het leven 
geroepen. Werknemers kunnen 
tijdelijk minder werken en de 
werkgever hoeft hen niet te 
ontslaan. UWV betaalt een 
uitkering en de werknemers 
hebben geen sollicitatie-
verplichting. Eind 2010 waren  
in totaal 75.600 uitkeringen 
Deeltijd-WW toegekend, 
waarvan 20.700 in 2010. De 
regeling eindigt op 1 juli 2011; 
het gebruik ervan zal in de eerste 
helft van 2011 verder afnemen.



Rob Slagmolen, VNO-NCW en MKB Nederland
`Tijdens de crisis zag je slagkracht bij UWV om 
met elkaar snel een aantal zaken op te pakken. 
Moeten er niet veel minder regels komen? Kan de 
regelgeving niet veel helderder? En hebben we 
niet te veel publieke uitvoeringsorganisaties met 
veel verschillende taken waardoor onduidelijk is 
wie wat doet?´

Jaap Smit, CNV 
`Oudere werknemers 
hangen aan hun rechten, 
omdat ze hun rechten 
verliezen op het moment 
dat ze gaan bewegen. 
Daar moeten we met 
elkaar over nadenken. 
Dan heb ik het niet 
direct over ontslagrecht, 
maar denk na over hoe 
je de arbeidsmarkt een 
veilige omgeving kunt 
maken.´ 

Eelco Tasma, FNV
`De arbeidsmarkt- 
informatie van UWV is  
van grote toegevoegde 
waarde voor het maken  
van beleid en om in de  
sectoren werk nemers  
van werk naar werk te  
kunnen begeleiden. In  
de lastige arbeidsmarkt  
die eraan zit te komen,  
zou het erg dom zijn van  
de overheid dit weg te 
bezuinigen.´

Joop Linthorst, 
UWV
`In een krimpende 
arbeidsmarkt is het 
doodzonde als er 
frictiewerkloosheid 
is. Transparantie 
bieden, vinden wij 
een heel belang-
rijke taak. We  
kunnen het ons  
niet ver oorloven  
om mensen te lang 
aan de kant te laten 
staan doordat de 
match niet tot stand 
wordt gebracht.´

Sociale partnersSociale partners
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In gesprek met sociale partners

UWV aan het werk 2010 UWV aan het werk 2010

Heldere communicatie,  
 
snelle reactie
UWV opereert niet in een vacuüm. Hoe kijken  
de sociale partners aan tegen de rol van de  
organi satie? Voor UWV aan het werk vroegen we 
dit aan Jaap Smit, voorzitter van CNV, Eelco Tasma, 
senior beleidsadviseur FNV, Rob Slagmolen,  
secretaris arbeidsmarkt VNO-NCW en MKB-
Nederland en Joop Linthorst, bestuursvoorzitter 
UWV.

Het was een roerig jaar voor UWV. Eerst de 
Tweede Kamerverkiezingen waarin het voort-
bestaan van de organisatie een van de thema’s 
was, toen de formatie van een kabinet dat 
besloot om UWV te laten bestaan, en de aan-
kondiging van grootschalige bezuinigingen in de 
sociale zekerheid. Hoe gaat de organisatie daar 
mee om? Hoe bewijst UWV in dit klimaat haar 
toegevoegde waarde? Bestuursvoorzitter Joop 
Linthorst wil dat UWV veel meer een partij wordt 
die aanvullend opereert ten opzichte van private 
partijen. `Niet meer vooral samen met gemeen-
ten die lokaal opereren, maar als partij die in de 
regio zijn kracht zoekt. Wij willen niet meer 
overal van zijn.´ 

Bekijk de fotoslideshow van de  
discussie met de meest aansprekende 
quotes van de deelnemers op:

≥  uwvjaarverslag.nl

http://www.uwvjaarverslag.nl/
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In gesprek met sociale partners

Nieuwe positionering
UWV wil niet meer alles voor iedereen zijn. Er 
moet een situatie ontstaan waarin de organisatie 
samen met private partijen probeert de mobiliteit 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Hebben de 
werkgevers al iets gemerkt van de nieuwe  
positionering van UWV? Volgens Rob Slagmolen 
van VNONCW en MKB Nederland wel. `UWV en 
de ABU hebben actief de samenwerking gezocht 
op de regionale Werkpleinen. Daar zijn ook 
steeds meer ondernemers en organisaties van 
ondernemers actief. Dankzij de samenwerking 
zijn er veel meer werklozen aan de slag gekomen 
dan voorspeld. We komen net uit een econo
mische crisis. De Mobiliteitscentra die toen zijn 
opgericht, vormen een bewijs van goede samen
werking tussen publiek en privaat. Er is een 
 centrale speler nodig die de slagkracht heeft  
om een aantal verbindingen te maken. Ik zie het 
niet gebeuren dat 420 gemeenten samen de 
gevolgen van zo’n crisis aanpakken.´ 

Niet te veel veranderen
Volgens Slagmolen moet er dus een landelijke 
speler blijven met een aantal heldere taken. Een 
speler die voorziet in adequate arbeidsmarkt
informatie, een transparant werkzoekenden
bestand en faciliteiten in de regio. Zodat vraag 
en aanbod elkaar makkelijk kunnen vinden en er 
meer mobiliteit ontstaat. Het CNV is het met 
hem eens. Voorzitter Jaap Smit denkt dat het 
handig is als er een centrale partij bestaat waar 
de sociale partners rechtstreeks zaken mee 
 kunnen doen. `We moeten alleen wel voorkomen 
dat het een bureaucratische fabriek wordt met 
een zeer centralistische manier van denken.  
Lean and mean, zo moet het zijn. Vooral op het 
hoofdkantoor; het werk gebeurt in de regio’s. 
Daar zijn mensen op zoek naar een baan. Laat 
vooral decentraal wat kan, maar coördineer  
het wel centraal, dat is zoals UWV moet zijn.´
Eelco Tasma van FNV kan zich daar in vinden, 
maar hij denkt wel dat men moet oppassen om 
UWV de komende kabinetsperiode weer veel te 
veranderen. De toegevoegde waarde van de 
organisatie staat volgens hem onder druk door 

de tsunami aan nieuw beleid die iedere keer 
ontstaat. `UWV verandert al twintig jaar. Het 
moest kleiner worden, fuseren en taken over
nemen van andere organisaties. Een van de 
grote problemen van UWV is dat het vanuit het 
kabinet continu nieuwe organisatievormen krijgt 
opgedrongen. De mogelijkheden om daarbinnen 
goede dienstverlening te leveren zijn niet altijd 
even ruim.´

Transparantie en snelle communicatie
Wat moet volgens de sociale partners komend 
jaar het speerpunt worden van het beleid van 
UWV? Jaap Smit van CNV vindt dat alle aandacht 
zal moeten uitgaan naar de moeilijk bemiddel
bare mensen, daar ligt de kracht van UWV. `Als 
het kabinet roept `̀ alle hens aan dek ´́  zonder 
UWV de middelen te verschaffen om mensen  
te helpen die plek op de arbeidsmarkt ook te 
verwerven, dan is het niets anders dan een 
bezuiniging. Daar maak ik groot bezwaar tegen. 
En werkgevers moeten ook bereid zijn moeilijk 
bemiddelbare mensen een plek te geven.´
Rob Slagmolen denkt dat de oplossing is om de 
klantenbestanden goed schoon te houden en 
helder te communiceren met werkgevers en  
nemers. `Je moet faciliteiten aanbieden die de 
overgang van werk naar werk mogelijk maken.  
De uitvoering daarvan kan door ondernemers 
zelf worden gedaan. Bijvoorbeeld met de inzet 
van uitzendbureaus en faciliteiten van UWV in de 
regio’s. UWV heeft veel kennis opgebouwd over 
de vraagontwikkeling op de arbeidsmarkt. De 
werkgevers hebben zo veel mogelijk inzicht nodig 
in de capaciteiten van een werkzoekende. 
Transparantie in het bestand is nodig. De vijver 
moet vergroot worden en de match wordt 
belangrijk. Er zijn nu te veel spelers – gemeenten, 
UWV – met deels hetzelfde bestand bezig.´
Volgens Joop Linthorst komt die situatie snel 
dichterbij. Vooral de digitale dienstverlening 
moet zorgen voor snellere communicatie met 
werkzoekenden en werkgevers. Door auto
matisering moet een werkgever een veel beter 
inzicht krijgen in de `̀ bakken´́  van UWV 
WERKbedrijf. 

`Toch ,́ waarschuwt Eelco Tasma, ̀ is dat niet een 
oplossing voor iedereen.´ Je haalt mensen dan 
nog door dezelfde molen, zij het een digitale, 
vreest hij. `Ik denk dat je de dienstverlening 
moet richten op de mensen die daar de meeste 
behoefte aan hebben. De toegevoegde waarde 
van UWV zit in het leveren van maatwerk voor 
mensen die actieve arbeidsbemiddeling nodig 
hebben. De groep die de ondersteuning het 
meest nodig heeft, loopt bij louter digitale 
dienstverlening de kans te worden vergeten.  
De politiek dreigt de focus dus juist van de toe
gevoegde waarde van UWV af te halen.´

Voorkomen in plaats van genezen
De sociale partners zijn het dus redelijk eens 
over wat er moet gaan gebeuren binnen UWV: 
heldere communicatie, snelle reacties op econo
mische ontwikkelingen en een focus op mensen 
die zelf moeilijk aan een baan kunnen komen. Nu 
de arbeidsmarkt weer krap begint te worden, 
kan daarmee de nood worden gelenigd. Maar 
Joop Linthorst ziet in de toekomst een nog 
belangrijkere taak voor de organisatie: 
 voor komen in plaats van genezen.̀ Ik zie voor me 
dat de WW wordt omgevormd tot wat ik noem 
de Wet op de Loopbaanondersteuning. Dat is 
een wet die niet alleen in werking treedt als je 
werkloos bent geworden, maar die je ook het 
recht geeft om tussentijds opleidingen te doen. 
Als mensen meer gaan studeren tijdens hun 
werk, dan is de werkloosheid niet meer zo’n 
doembeeld. Mensen denken dan al voor ze  
werkloos worden na over hun volgende stap op 
de arbeidsmarkt. Daarmee investeer je aan de 
voorkant in mensen en niet wanneer ze al op 
straat staan.´
Dat voorstel kan op enthousiasme rekenen van 
het CNV. Jaap Smit: `Het CNV hamert met het 
FNV ook op de zaken die Joop Linthorst nu 
noemt. Ga meer naar de voorkant en zorg dat 
mensen zelf verantwoordelijk worden voor het 
budget waarmee ze economisch kunnen overle
ven. Je moet de arbeidsmarkt een veilige omge
ving maken. Dat betekent dat mensen zonder al 
te veel vrees moeten kunnen bewegen op de 

arbeidsmarkt. In zichzelf moeten kunnen blijven 
investeren, zonder de angst voor baanverlies. 
Mensen moeten het besef hebben dat ze ook 
zelf aan de slag moeten.´
`Prachtig ,́ vindt ook Rob Slagmolen, `maar er  
is een volgende stap nodig. Als de economie  
aantrekt en er een tekort aan arbeidskrachten 
ontstaat, is het nodig snel te schakelen tussen 
vraag en aanbod. Werkgelegenheid zal er  
voldoende zijn, maar werkzoekenden zullen 
meer moeten meebewegen met de vraag. 
Werkgevers geven aan dat de arbeidsmarkt op 
slot zit. Nu zie je de mobiliteit vooral bij jongeren. 
Nu geldt: hoe meer rechten mensen binnen  
hun werk hebben verworven, des te minder  
mobiliteit. Daar moeten we wat aan doen.´
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Johan van ’t Zand  
(InWerking) 
`UWV biedt één landelijk 
aanspreekpunt. Dat werkt 
stukken efficiënter dan dat je 
met verschillende gemeenten 
afspraken moet maken over 
ieder individueel geval.´

Erik Voerman (UWV) 
`Ons uitgangspunt is om 
jongeren met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt 
kans te bieden op werk. Dit 
project past naadloos in onze 
visie door de combinatie van 
werk en opleiding. Op deze 
wijze bieden we werkelijk 
perspectief. Met het  
diploma kunnen ze namelijk 
ook elders aan de slag.  En 
dus besloten we met The 
Colour Kitchen in zee te  
gaan.´

Joske Paumen  
(The Colour Kitchen) 
`Dat we het zo goed doen, 
is mede te danken aan de 
goede samenwerking met 
UWV WERKbedrijf en 
InWerking. We weten 
elkaar snel te vinden, de 
lijnen zijn kort.´

Leer/werktrajecten voor Wajongers
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The Colour Kitchen biedt 
werkervaring en diploma 
Wajongers zijn mensen die vóór hun 17de jaar 
een arbeidshandicap hebben of die tijdens hun 
studie oplopen. UWV spant zich in om toch werk 
voor deze jongeren te vinden. Daarnaast helpt 
UWV werkgevers die bereid zijn een Wajonger 
plek te bieden. 

Vorig jaar startte het Amsterdamse restaurant 
The Colour Kitchen, in samenwerking met UWV 
en het re-integratiebedrijf InWerking, met het 
project Colour your Dreams, waarin Wajongers 
de kans werd geboden werkervaring op te doen 
in het restaurant en tegelijkertijd een opleiding 
te volgen. De samenwerking tussen de drie 
partijen verloopt uitstekend. UWV maakt  een 
voorselectie van de kandidaten op basis van een 
sociaal medisch dossier. The Colour Kitchen en 
InWerking doen de uiteindelijke selectie. Samen 
begeleiden ze de jongeren een jaar lang in werk 
en opleiding. Zeven van de tien jongeren 
rondden eind vorig jaar met succes het project 
af. Gesterkt door werkervaring én een diploma 
ziet hun toekomst er stukken zonniger uit. 

Lees het hele interview online
Het project Colour your Dreams helpt Wajongers 
aan het werk. Hoe kwam dit bijzondere project 
tussen The Colour Kitchen, InWerking en UWV 
tot stand? Lees het interview met Erik Voerman 
(UWV), Johan van ‘t Zand (InWerking) en  
Joske Paumen (The Colour Kitchen) op:

≥  uwvjaarverslag.nl
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Wajongers zijn mensen die vóór hun 17de 
jaar een arbeidshandicap hebben of die 
tijdens hun studie oplopen. UWV spant 
zich in om toch werk voor hen te vinden. 
Dat lukt: Wajongers gaan steeds vaker 
aan het werk, en ook steeds meer bij een 
gewone werkgever. Het succes is een 
combinatie van  individuele aandacht en 
een landelijke aanpak, die begint met  
een realistische en zorgvuldige sociaal
medische  beoordeling. De bundeling  
van kennis en ervaring bij UWV is daarbij 
onmisbaar.

Bijna alle Wajongklanten (98%) zijn volledig 
arbeidsongeschikt. Zij kunnen niet zelfstandig 
met gangbare arbeid het wettelijke minimum
loon verdienen. Het bijzondere is dat toch een 
kwart van onze Wajongklanten werkt. Jonge 
Wajongers gaan steeds vaker aan de slag bij een 
reguliere werkgever, de ouderen zijn meestal 
actief in de sociale werkvoorziening.

Niet in de steek laten
Het is lang niet altijd eenvoudig om duurzaam 
werk te vinden voor Wajongers. Daarom maakt 
een `sluitende aanpak´ sinds 1 mei 2010 integraal 
onderdeel uit van de dienstverlening die we  
inkopen bij reintegratiebedrijven. Essentie van 
de sluitende aanpak is dat het reintegratie
bedrijf 2,5 jaar lang verantwoordelijk blijft voor 
de Wajonger, ook als hij in die periode bij een 
reguliere werkgever gaat werken. Mocht de 
Wajonger toch weer werkloos worden, dan krijgt 
hij opnieuw begeleiding van het reintegratie
bedrijf, naar een nieuwe werkgever. 
De sluitende aanpak geldt voor álle Wajongers die 
aangemeld worden op een reintegratietraject, of 
ze nu onder de nieuwe of de oude Wajong vallen. 
 
Sociaal-medisch oordeel
De kans op werk wordt voor een flink deel aan 
het begin bepaald: bij de sociaalmedische 
beoordeling. UWV beschikt over de kennis en 

expertise om een gefundeerde en realistische 
beoordeling te geven van iemands arbeids
vermogen. Een deskundig sociaalmedisch 
advies is extra belangrijk omdat het kan zorgen 
voor zelfvertrouwen bij de Wajonger: hij weet 
dan precies wat hij wél kan én wat zijn beper
kingen zijn. Samen met een gespecialiseerde 
arbeidsdeskundige van UWV maakt hij vervolgens 
een plan om passend en duurzaam werk te vinden. 
De arbeidsdeskundige blijft de Wajonger daarbij 
begeleiden. Het sociaalmedisch oordeel is ook 
belangrijk voor de werkgever: die weet zo wat 
voor werk iemand kan doen en hoe intensief de 
begeleiding moet zijn.

Nieuwe wet werkt
In 2010 trad de nieuwe Wet Wajong in werking. De 
nieuwe wet heeft één centraal doel: Wajongers 
aan werk helpen ondanks hun arbeidsbeperking. 
De eerste ervaringen met de nieuwe wet lijken 
positief: de nieuwe Wet Wajong biedt hulp en is 
een stok achter de deur, geeft perspectief en 
biedt ruimte voor herstel. UWV heeft actief mee
gewerkt aan het maken van de nieuwe wet. We 
hebben graag onze kennis over, en ervaring met 
deze bijzondere doelgroep beschikbaar gesteld.
Er wordt – nu de nieuwe Wet Wajong er nog maar 
een jaar is – gesproken over het ontwikkelen van 
één regeling voor de onderkant van de arbeids
markt, waarbij de Wsw (sociale werkvoorziening), 
WWB (bijstand) en de Wet Wajong worden 
samengevoegd. UWV is er een voorstander van 
dat de net gestarte nieuwe Wet Wajong, al dan 
niet in een aangepaste setting, de tijd krijgt om 
zich nog verder te bewijzen, inclusief de  
deskundige, uniforme landelijke uitvoering.

Landelijke afspraken
We begeleiden jongeren met beperkingen over 
een periode van maximaal negen jaar. Voor alle 
Wajongers die perspectief op werk hebben, 
 spelen gespecialiseerde arbeidsdeskundigen  
een centrale rol. Uiteraard bieden we ook onder
steuning aan mensen die op latere leeftijd een 
Wajonguitkering aanvragen.
Onze rol als ervaren landelijke uitvoerder is ook 

Meer Wajongers aan het werk

het vertrekpunt voor het maken van landelijke 
afspraken. Sociale partners maken steeds vaker 
in cao’s afspraken om werkplekken te creëren 
voor Wajongers en andere groepen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Als landelijk speler 
vertaalt UWV die afspraken vervolgens naar 
regionale uitvoering. Hetzelfde geldt voor de 
convenanten en intentieverklaringen die we 
afsluiten met grote en kleine werkgevers om 
werkplekken voor Wajongers te realiseren. Een 
bekend voorbeeld is Albert Heijn. Daar werken 
inmiddels honderden Wajongers. De ambitie van 
de supermarktketen is om in 2011 600 Wajongers 
in dienst te hebben, dat wil zeggen: gemiddeld 
één in iedere winkel.

Match via internet
Een ander voorbeeld van samenwerking is de 
website wajongwerkt.nl, die we samen met CNV 
Jongeren hebben ontwikkeld. Wajongers kunnen 
daar hun profiel aanleveren en werkgevers hun 
vacatures. Onder onze regie zoeken reintegratie
bureaus kandidaten bij de vacatures. Wajongers 
die hun profiel mailen, brengen we in contact 
met arbeidsdeskundigen. Eind 2010 varieerde 
het aantal via de website aangeboden vacatures 
tussen de 500 en 600. Het aantal geplaatste 
vacatures ligt rond de 800. Deze aantallen zien 
we maandelijks toenemen.
Op ons landelijke Wajongservicepunt kunnen 
werkgevers terecht met al hun vragen, voor 
 ziekmeldingen en voor het aanvragen van een 
noriskpolis, subsidies en voorzieningen voor 
Wajongers. 

Ook bij ons
We hebben Wajongers niet alleen als klant, we 
bieden hun ook werk binnen onze organisatie in 
de vorm van werkervaringsplekken. In 2010 wilden 
we er 125 realiseren. Dit hebben we gehaald:  
in 2010 werkten in totaal 129 Wajongers op een 
dergelijke plek. In 2011 starten we een project 
om een aantal Wajongers duurzaam binnen UWV 
te plaatsen. UWV heeft ook met drie ministeries 
en de Belastingdienst afspraken gemaakt om 
meer Wajongers te plaatsen.
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Er waren eind 2010 ruim 205.000 
mensen met een Wajong-
uitkering, ongeveer 13.000 meer 
dan het jaar ervoor. De afgelopen 
jaren steeg het aantal nieuwe 
aanvragen snel, maar die groei 
vlakt nu af. In 2011 zal dit aantal 
naar verwachting voor het eerst 
dalen. In 2010 gingen 2.800 
Wajongers aan het werk en nam 
het aantal werkende Wajongers 
ondanks de economische crisis 
toe met 3,3%; in totaal werkt nu 
een kwart. Een kleine 15.000 
Wajongers waren eind 2010 via 
een re-integratietraject op weg 
naar werk; daarnaast zit een 
flink deel nog op school. 
Ongeveer eenderde van de 
Wajongers zal nooit kunnen 
werken. 

https://www.werk.nl/wajong/home/


Christien Bronda (DWI) 
`Sinds de samenwerking met 
UWV SMZ is de uitval van 
cliënten kleiner geworden, 
omdat we op basis van hun 
sociaal-medisch en arbeids-
kundig oordeel beter weten 
wat het meest geschikte 
vervolgtraject is voor de cliënt.´

Bernadette Linssen (SMZ) 
`We hebben al meer dan 
veertig jaar ervaring in het 
beoordelen van mensen 
die arbeidsongeschikt zijn 
of dat dreigen te raken. In 
al die jaren is een enorme 
expertise opgebouwd, die 
door wetenschappelijk 
onderzoek steeds verder 
wordt uitgebouwd en 
verfijnd.´

Quirijn van Woerdekom 
(CG-Raad) 
`Hoe haal je het beste uit 
mensen? Wat is er nodig 
om mensen de kans te 
geven weer wat van hun 
leven te maken? Ingewik-
kelde vragen die vragen 
om expertise en maat-
werk. SMZ biedt dat.´

SMZSociaal-medische beoordelingen voor gemeenten
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Sociaal-medisch oordeel 
sleutel tot re-integratie 
Op de Werkpleinen in Amsterdam-Noord, 
Centrum/Oost en Zuidoost werkt de gemeente 
Amsterdam sinds anderhalf jaar nauw samen 
met de UWV-divisie Sociaal-Medische Zaken 
(SMZ). De divisie is dé dienstverlener voor 
sociaal-medische en arbeidskundige beoor-
delingen in Nederland. De verzekeringsarts, die 
kantoor houdt op het Werkplein, en de arbeids-
deskundige van SMZ worden ingeschakeld bij 
twijfels van klantmanagers over de belastings-
mogelijkheid van cliënten of over bijvoorbeeld 
de juiste begeleiding. 

De resultaten van de samenwerking zijn 
dermate bevredigend dat UWV SMZ binnenkort 
ook bij de overige twee Amsterdamse  
Werk pleinen zal intrekken. Ook in Groningen  
en Zoetermeer beoordeelt UWV SMZ-cliënten . 
Binnenkort gebeurt dat ook op de Werkpleinen 
in Breda, Midden-Drenthe, Almelo en Emmen, 
terwijl met Rotterdam gesprekken over samen-
werking in een vergevorderd stadium zijn.

Lees het hele interview online
Wat is het belang van het sociaal-medisch 
oordeel op de Werkpleinen? En hoe werken 
UWV SMZ en gemeenten samen? Lees het 
gesprek tussen Bernadette Linssen (SMZ), 
Quirijn van Woerdekom (CG-Raad) en  
Christien Bronda (DWI) op:

≥  uwvjaarverslag.nl
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De maatschappelijke kosten van  
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
in Nederland worden geschat op  
¤ 30 miljard per jaar. Het is dus van  
het grootste belang om een deskundig, 
zorgvuldig én realistisch sociaal 
medisch oordeel te kunnen vormen.  
Om de kansen van mensen in kaart te 
brengen en om die kansen vervolgens 
ook te benutten. Specialisten van UWV 
beoordelen elke dag de arbeidsgeschikt
heid van klanten. 

Ons uitgangspunt is dat het hebben van werk 
bijdraagt aan het welzijn van mensen. Ons 
 centrale doel is dan ook: mensen duurzaam en 
verantwoord aan werk helpen. Het is niet altijd 
te voorkomen dat mensen door ziekte of een 
andere oorzaak niet meer kunnen werken. De 
meesten kunnen na kortere of langere tijd hun 
werk weer oppakken, maar voor anderen is dit 
helaas niet of slechts gedeeltelijk mogelijk. Die 
mensen bieden we dan snel een uitkering. 
Om te bepalen óf en hoe iemand in loondienst 
terug kan keren in het arbeidsproces – geheel, 
gedeeltelijk of niet – is een sociaalmedisch oordeel 
noodzakelijk. Door de jaren heen heeft UWV op dit 
gebied unieke expertise opgebouwd. Zo bewaken 
we ook de toegangspoort: een juist oordeel zorgt 
ervoor dat we alleen een uitkering geven aan  
mensen die er ook echt recht op hebben. 
UWV beschikt op 27 locaties in het land over 
teams met verzekeringsartsen en arbeids
deskundigen. Samen zijn ze nodig om mensen 
het beste perspectief te bieden. 
Verzekeringsartsen hebben de expertise om na 
te gaan wat mensen lichamelijk of psychisch 
aankunnen: de medische belastbaarheid. Onze 
arbeidsdeskundigen voegen daar hun kennis aan 
toe, om te bepalen welke mogelijkheden er zijn 
op de arbeidsmarkt. 
Als de conclusie is dat iemand weer aan de slag 
kan, dan leidt dat natuurlijk niet direct tot een 
baan. Vaak is er een vorm van ondersteuning 

nodig. Dat kan een financiële tegemoetkoming 
voor de werkgever zijn, zoals de `noriskpolis’ 
voor herintredende arbeidsongeschikten, maar 
het kan ook gaan om zoiets eenvoudigs als een 
aangepaste stoel of computer, een doventolk of 
extra reiskostenvergoeding. In totaal is op dit 
gebied in 2010 ¤ 262 miljoen besteed. In andere 
gevallen is meer ondersteuning nodig en kopen 
we een reintegratiedienst of –traject in. Daaraan 
hebben we in 2010 ¤ 110 miljoen uitgegeven. De 
coaches van UWV zijn exact op de hoogte van de 
verschillende mogelijkheden, en weten hoe ze 
die effectief kunnen inzetten.

Sterk vangnet
Voor onder meer zieke werklozen en zieke 
 uitzendkrachten is UWV werkgever en  
arbodienst tegelijk. Ook deze mensen willen  
we zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen.  
Elke vertraging betekent minder kans op  
terugkeer naar de arbeidsmarkt. 
Ook voor deze groepen ligt onze focus op arbeids
participatie – zorgen dat mensen waar mogelijk 
weer aan de slag gaan. Onze ZWarboteams 
bestaan uit een verzekeringsarts, een arbeids
deskundige en een reintegratiebegeleider. We 
willen meer en meer een centrale rol geven aan 
de reintegratiebegeleider, om te zorgen dat het 
vizier vanaf het begin is gericht op de concrete 
kansen op werk. We hebben gedurende 2010 
geëxperi menteerd met de nieuwe taakverdeling 
in onze teams, in de tweede helft van 2011 vindt 
een  evaluatie plaats. Als de resultaten goed zijn, 
 overwegen we een landelijke invoering.

Kennis delen en ontwikkelen
UWV koestert zijn unieke kennis en ervaring op 
het terrein van sociaalmedisch beoordelen. We 
hebben een expertisecentrum ingericht dat 
 verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van  
het vakgebied. We doen dit onder meer door  
de wetenschappelijke onderbouwing van de  
verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde te 
bevorderen. We willen onze kennis en ervaring 
bundelen, toegankelijk maken, vernieuwen én 
verspreiden. 

Kansen bepalen

Bij de wetenschappelijke ontwikkeling van de 
verzekeringsgeneeskunde past ook de UWV
leerstoel `Academisering Verzekerings
geneeskunde ,́ die in augustus 2010 is gevestigd. 
Verzekerings en bedrijfsarts Han Anema 
bekleedt als bijzonder hoogleraar deze leerstoel.
UWV wil de claimbeoordeling zo efficiënt 
mogelijk uitvoeren. Daarom doen we ook zelf 
onderzoek naar manieren om de beoordeling  
te verbeteren, en eenvoudiger en sneller te  
laten verlopen. Bijvoorbeeld bij gevallen van 
overduidelijke arbeidsongeschiktheid. Ook gaan 
we de voorbeelden van gangbare arbeid, aan  
de hand waarvan we bepalen wat iemand kan, 
verder vereenvoudigen.

Advies voor gemeenten
Sociaalmedische beoordelingen kunnen ook 
een rol spelen in de Wet Werk en Bijstand. In 
2010 heeft UWV op twee Werkpleinen zulke 
beoordelingen verzorgd voor de gemeente 
Amsterdam. Gemeenten gebruiken onze 
reintegratieadviezen om klanten uit de Wet  
Werk en Bijstand in beweging te krijgen, bij 
voorkeur richting de arbeidsmarkt. Er zijn in 
Amsterdam in 2010 ruim 2.000 adviezen opgesteld 
en volgens de gemeente hebben die adviezen 
flink geholpen om het gestelde doel te bereiken. 
We werken op een vergelijkbare manier samen 
met de gemeenten Groningen, Enschede, 
Emmen, Zoetermeer en een aantal gemeenten 
in Zeeland. Ook met andere gemeenten zijn we 
in gesprek voor het opstellen van deze adviezen. 
We willen onze sociaalmedische expertise breed 
beschikbaar stellen binnen het publieke domein.
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In Nederland zijn ruim 1.000 
verzekeringsartsen actief, 
waarvan ruim 700 bij UWV. Van 
de ongeveer 2.000 arbeids-
deskundigen in Nederland  
werken er 800 bij UWV. In 2010 
beoordeelden zij 82.800 mensen 
die een beroep deden op een 
arbeidsongeschiktheids-
uitkering. Daarnaast werden 
29.300 mensen herbeoordeeld.
We experimenteren met nieuwe 
manieren van werken die de 
effectiviteit en de efficiëntie van 
de beoordeling bevorderen. De 
participatiemogelijkheden van 
de klant staan voorop bij UWV. 
In 2010 hebben we stappen 
gezet om ook herbeoordelingen 
daar in te zetten waar de toe-
gevoegde waarde voor werk-
hervatting het grootst is.
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UWV staat midden in de samenleving. 
Meer dan een miljoen mensen zijn mede 
van ons afhankelijk voor hun werk en hun 
inkomen. Die mensen willen we helpen, 
en dat doen we niet alleen. We werken 
graag en steeds intensiever samen met 
tal van publieke en private partners.  
Zo wordt het geheel meer dan de som 
der delen. 

Samenwerking is misschien wel het belangrijkst 
voor de mensen die onze ondersteuning het 
hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat hun 
gezondheid te wensen overlaat, omdat ze lang
durig werkloos zijn, omdat ze al wat ouder zijn of 
omdat ze al vanaf hun jeugd arbeidsongeschikt 
zijn. Voor die groepen zijn wetten geschreven en 
regelingen bedacht. Bij de uitvoering daarvan 
werken we samen met vele partijen: sociale 
partners, gemeenten, het onderwijs, reintegratie
bedrijven, de uitzendbranche. Wij zijn ervan 
overtuigd dat het alleen werkt als die instanties 
elkaar kennen en sámen de regelingen tot een 
succes maken. 
We onderhouden nauwe contacten met het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen 
heid, gemeenten, de Belastingdienst, sociale 
partners, brancheverenigingen, patiënten en 
belangenverenigingen, de Nationale 
Ombudsman, het onderwijs, kenniscentra en 
universiteiten. En natuurlijk met onze klanten. 
Samen kijken we waar we elkaar met onze 
dienstverlening voor onze klanten kunnen 
 versterken. We brengen onze expertise in  
zodat we een logische partner zijn én blijven op 
velerlei terrein. En we bespreken samen wat de 
bezuinigingen van het kabinet betekenen voor 
onze klanten. 
Om onze relaties op de hoogte te houden van 
nieuwe ontwikkelingen geven we vier keer per 
jaar het UWV Magazine uit. Daarnaast organiseren 
we congressen over specifieke thema’s. In  
2011 gaan de congressen onder meer over de 
inclusieve arbeidsorganisatie, krapte op de 

arbeidsmarkt en sociaalmedisch beoordelen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Klanten praten mee
Onze klanten ervaren onze dienstverlening elke 
dag. Zij zijn dus ook van onschatbare waarde voor 
de verdere verbetering van die dienstverlening. 
We willen weten wat er bij onze klanten leeft. 
Hun signalen pikken we op allerlei manieren op: 
tijdens persoonlijke contacten, via telefonische 
enquêtes, internetmonitoring en onderzoek en 
door klachten te vertalen naar verbetermaat
regelen. Voor de cliëntenparticipatie heeft UWV 
elf districtsraden en een Centrale Cliëntenraad, 
die gesprekspartner is van de Raad van Bestuur 
van UWV. De cliëntenraden signaleren vanuit hun 
eigen praktijkervaring problemen in onze dienst
verlening. Zij geven ook aan hoe wij deze kunnen 
oplossen. De leden van de cliëntenraden zijn, 
bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of 
werkloosheid, klant van UWV. De meeste leden 
zijn lid van vakbonden en cliëntenorganisaties.
We betrekken onze cliëntenraden consequent  
bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de 
verbetering van onze dienstverlening. De raden 
kunnen altijd verbetervoorstellen doen over  
bijvoorbeeld de omgang met klanten, de lees
baarheid van brieven en brochures, of de manier 
waarop UWV klanten ondersteunt bij de terug
keer naar werk. De Centrale Cliëntenraad heeft in 
2010 onder meer adviezen uitgebracht over de 
sluiting van vestigingen, de cliëntenparticipatie 
op de Werkpleinen en de sollicitatieplicht voor 
oudere werklozen. 

Midden in de samenleving
UWV staat midden in de samenleving. We zijn 
niet alleen verantwoordelijk voor ons directe 
bedrijfsresultaat, maar ook voor de gevolgen van 
ons handelen voor mens en milieu. Dat betekent 
dat we respectvol met mens en milieu omgaan. 
Als maatschappelijke onderneming richten we 
ons op vier aandachtsgebieden: duurzaamheid, 
diversiteit, gezondheid & welbevinden en 
 maatschappelijke betrokkenheid. In 2010 heeft 
UWV zich aangesloten bij MVO Nederland.

UWV gebruikt groene energie en bespaarde in 
2010 ¤ 20.000 op energiekosten ten opzichte van 
2009. We kopen 100% duurzaam in. Ons afval 
gaan we voor een groot deel gescheiden  
inzamelen en we gebruiken alleen FSCpapier. 
We moedigen onze medewerkers aan om gezonder 
te leven door bijvoorbeeld meer te bewegen, 
gezonder te eten en te stoppen met roken. Dat 
laatste deden in 2010 maar liefst 900 UWV’ers.
We stimuleren medewerkers om zich – ook onder 
werktijd – in te zetten voor maatschappelijke 
doelen die in het verlengde liggen van de  
activiteiten van UWV.

Transparantie en verantwoording
UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt 
onder de verantwoordelijkheid van de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We 
 leggen aan de minister verantwoording af over 
ons beleid en over de manier waarop we het 
uitvoeren. 
De minister en de Raad van Bestuur van UWV 
spreken elkaar enkele malen per jaar. In 2010 
voerden we op ambtelijk niveau vrijwel dagelijks 
overleg met het ministerie.
De leden van de Raad van Bestuur worden 
benoemd door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Sinds 1 juli 2010 bestaat de 
Raad van Bestuur uit Joop Linthorst (voorzitter), 
David Jongen en Fred Paling. De laatste nam op  
1 juli 2010 de plaats in van Annette Dümig.
Ook tegenover anderen willen we transparant 
zijn over wat goed gaat en wat minder. Dat doen 
we bijvoorbeeld via uwvjaarverslag.nl. Op die 
speciale website is uitgebreide verantwoordings
informatie van UWV over 2010 te vinden. De site 
wordt bovendien twee keer per jaar geactuali
seerd met informatie over het nieuwe kalender
jaar. Om te onderstrepen hoeveel belang we 
hechten aan transparantie zijn we in 2009 lid 
geworden van de Handvestgroep Publiek 
Verantwoorden, een groep van zelfstandig 
bestuursorganen die serieus werk willen maken 
van publiek verantwoorden. UWV is ook lid van 
de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB).

Altijd samen

UWV aan het werk 2010 UWV aan het werk 2010

We hebben oog voor de verschil-
len tussen mensen en willen de 
positieve kanten daarvan 
benutten. We streven bewust 
naar diversiteit in het personeels-
bestand. Een gemengd team 
presteert vaak beter én werkt 
meer klantgericht. In 2010  
hebben we 1.200 medewerkers 
onder de 35 jaar aangetrokken 
(1.125 fte’s), van wie tweederde 
vrouw. In 2010 is UWV lid  
geworden van Company Pride 
Platform, een organisatie die 
zich internationaal inzet voor 
volledige acceptatie van homo-
seksuele medewerkers.

http://www.uwvjaarverslag.nl/
http://www.publiekverantwoorden.nl/
http://www.publiekverantwoorden.nl/
http://www.rbb-groep.nl/


UWV aan het werk is een 
nieuwe uitgave. We blikken 
terug, maar we trekken vooral 
de lijn uit het verleden door 
naar de toekomst. Meer over 
UWV in 2010 vindt u op 
uwvjaarverslag.nl. Op die  
speciale website leggen we 
verantwoording af over het 
afgelopen jaar. In de loop van 
2011 vindt u er ook actuele 
informatie over UWV in 2011.

≥  uwvjaarverslag.nl

UWV koopt 100% 
duurzaam in

In totaal werkt nu  
een kwart van de 
Wajongers

Uitvoeringskosten 
gedaald tot  
¤ 1.905 miljoen,  
7,7 % van de totale  
uitkeringslasten

8,7 miljoen  
telefonische  
klantvragen  
afgehandeld

In totaal 82.800  
sociaal-medische 
beoordelingen  
verzorgd en 29.300 
herbeoordelingen

76.000 45-plussers 
aan werk geholpen, 
11.000 meer dan in 
2009

http://www.uwvjaarverslag.nl/
http://www.uwvjaarverslag.nl/

