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Samenvatting
  

Mensen die een WW-uitkering ontvangen, hebben een aantal verplichtingen. De kennis 

van die verplichtingen en de bereidheid die na te leven varieert sterk tussen WW’ers. 

UWV heeft een onderzoek laten uitvoeren onder WW’ers naar hun perceptie van de 

plichten bij een WW-uitkering. Dit artikel geeft de belangrijkste bevindingen weer.

Y  De kennis bij WW’ers van de plichten bij een WW-uitkering verschilt sterk per 

verplichting. Nagenoeg alle WW’ers (98%) weten dat zij actief moeten solliciteren. Maar 

verplichtingen als het melden van veranderingen in de leefsituatie of van het verrichten 

van mantelzorg scoren relatief laag in kennis. Zo weet een vijfde van de WW’ers niet dat 

zij aan UWV moeten melden dat zij een opleiding volgen. 

Y  Vooral in het begin van de WW-uitkering schiet de kennis van de plichten tekort. 

Y  Als belangrijkste plicht zien WW’ers de sollicitatieplicht. De intrinsieke motivatie om 

te solliciteren is hoog: 80% van de WW’ers solliciteert omdat zij dit zelf willen en het 

belangrijk vinden. Dit betreft vooral hogeropgeleiden en WW’ers die vinden dat zij zelf 

verantwoordelijk zijn voor het vinden van een baan.

Y  De sollicitatieplicht kan demotiverend werken bij deze intrinsiek gemotiveerde WW’ers. 

Zij voelen zich daardoor gecontroleerd en beperkt in hun autonomie. Dit betekent dat 

het van belang is hoe UWV over de sollicitatieplicht communiceert. Een overweging is 

om deze WW’ers meer keuzevrijheid te geven bij hun sollicitatieactiviteiten en hen zelf 

doelen te laten stellen in een Werkplan.

Y  Lageropgeleiden, 60-plussers en WW’ers die de kans op een baan klein achten, zijn 

minder intrinsiek gemotiveerd om te solliciteren.

Y  Deze intrinsiek minder gemotiveerde WW’ers zijn, met een opgelegde 

sollicitatieverplichting en bijbehorende maatregelen bij onvoldoende solliciteren, goed 

te prikkelen tot een gewenst sollicitatiegedrag.

Y  De als onpersoonlijk ervaren digitale dienstverlening door UWV is voor WW’ers een 

reden zich niet aan alle plichten te houden. Dit geldt vooral voor jongeren en voor 

WW’ers die vinden dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van werk primair bij 

UWV ligt en niet bij henzelf. 

Y  Om naleving te bevorderen is het belangrijk dat UWV WW’ers in het begin van de  

WW-uitkering duidelijk informeert welke plichten er zijn, wat dit concreet betekent voor 

de WW’er en waarom een bepaalde verplichting bestaat. Inzicht in nut en reden  

van een verplichting zal bijdragen aan een grotere intentie om zich aan de verplichting 

te houden. 

De WW’er maakt 
keuzes aan welke 
verplichtingen hij 
wel of niet voldoet.

Verplicht gemotiveerd 

Bob Meijs

Eric de Ree
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Onderzoek naar perceptie van verplichtingen
UWV heeft als taak ervoor te zorgen dat uitkeringen snel, correct en niet langer dan 

noodzakelijk worden verstrekt. Mensen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op 

een uitkering. Aan een uitkering zitten ook plichten vast. Zo zijn uitkeringsgerechtigden 

verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor een correcte 

uitkeringsverstrekking. Uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen moeten 

zich inspannen om werk te vinden. Zij moeten verantwoording afleggen over hun 

sollicitatieactiviteiten met als doel de uitstroom naar werk te bevorderen. In de praktijk 

blijkt de kennis van uitkeringsgerechtigden over regels en plichten en de bereidheid 

om deze na te leven sterk te verschillen. UWV ziet het als zijn taak om te voorkomen 

dat mensen bewust of onbewust de regels overtreden. Wanneer UWV het gedrag van 

zijn klanten beter begrijpt en onderkent, is UWV ook beter in staat het gedrag van 

uitkeringsgerechtigden te beïnvloeden en de dienstverlening die is gericht op bevorderen 

van nalevingsgedrag beter vorm te geven. 

WW’ers vormen de grootste groep uitkeringsgerechtigden. Reden voor UWV om te laten 

onderzoeken wat de perceptie bij WW’ers is van de plichten die horen bij een WW-uitkering 

en hoe zij op die plichten reageren. Het onderzoek1 is uitgevoerd onder WW’ers die 

gebruikmaken van de digitale dienstverlening van UWV. Dit artikel geeft de belangrijkste 

bevindingen weer. 

 

 

1

MediaTest (2015). Willens en Wetens? 

Onderzoek naar hoe WW-gerechtigden de 

verplichtingen percipiëren die behoren bij 

een WW-uitkering. Amsterdam.

Box 1

Het onderzoek omvatte literatuuronderzoek 

en kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

onder WW’ers. Het kwalitatieve 

vooronderzoek vond plaats in april/mei  

2015 en bestond uit 16 interviews met  

WW-gerechtigden over hun kennis en 

perceptie van de plichten van een  

WW-uitkering en hun gedrag met betrekking 

tot de naleving van de plichten. Daarnaast 

is een groepsdiscussie gehouden over 

de plichten van een WW-uitkering met 8 

werknemers die de laatste 1,5 jaar geen 

WW-uitkering hebben ontvangen. Doel 

hiervan was eventuele verschillen in 

de perceptie van de plichten tussen 

werknemers en WW’ers waar te nemen.  

De uitkomsten van dit kwalitatieve deel  

zijn gebruikt om de enquêtevragen in  

het kwantitatieve onderzoek aan te 

scherpen. Dit bestond uit een online 

enquête in augustus 2015 onder 7.500  

WW-gerechtigden. De respons was 21%.

Opzet van het onderzoek
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   Voor het onderzoek is een conceptueel kader gebruikt (figuur 1) dat de mogelijke factoren 

weergeeft die van invloed zijn op de perceptie van plichten bij WW’ers. 

 
Figuur 1 CONCEPTUEEL KADER

Bron: MediaTest (2015).

 

Het conceptueel kader onderscheidt 3 componenten die de perceptie van WW’ers 

beïnvloeden: de kennis van de plichten (het ‘weten’), de motivatie (het ‘willen’) en het 

vermogen om bepaalde activiteiten te ondernemen (het ‘kunnen’). Elke component biedt 

een bepaalde verklaring voor hoe WW’ers omgaan met de plichten van een WW-uitkering  

en wat hun perceptie is van die plichten. Van 2 van deze componenten, het weten en  

het willen, gaan we beknopt na wat de belangrijkste bevindingen zijn. Daarnaast gaan  

we kort in op de invloed van de digitale dienstverlening op de naleving van de plichten.  

We lichten 1 verplichting extra uit, de sollicitatieplicht. 

UWV

PERCEPTIE VAN DE VERPLICHTINGEN

Eerdere ervaringen | Eerder gedrag

Klant Gewenst gedrag 
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verplichtingen)
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Het weten – kennis van de plichten
Alle WW’ers weten dat er plichten horen bij de WW-uitkering. De kennis verschilt per 

verplichting. Nagenoeg alle WW’ers (98%) weten dat ze actief moeten solliciteren naar werk 

en aan UWV moeten doorgeven wanneer ze weer geheel of gedeeltelijk aan het werk zijn 

gegaan. Zij vinden dit ook belangrijk en nuttig. Ook weet meer dan 95% van de WW’ers dat 

zij taken in de Werkmap moeten uitvoeren2, afspraken met UWV moeten nakomen en hun 

vakantiedagen moeten doorgeven. Een deel van de plichten is minder goed bekend. Dit zijn 

vooral plichten die in de privésfeer liggen. Zo weet een vijfde (20%) van de WW’ers niet dat 

zij aan UWV moeten melden dat zij een opleiding volgen. Ook verplichtingen als het melden 

van veranderingen in de leefsituatie, het verrichten van mantelzorg en het verrichten van 

een vriendendienst3 scoren relatief laag in kennis. Deze laatste verplichting is zelfs bij 78% 

van de WW’ers onbekend. Iets minder dan de helft van de WW’ers (46%) is op de hoogte van 

nagenoeg alle verplichtingen die horen bij een WW-uitkering4. 1 op de 10 WW’ers is slechts 

matig op de hoogte en kent van de plichten bij een WW-uitkering er 10 of minder5. Vooral in 

de eerste maanden van de WW-uitkering blijken de kennis over en de achterliggende reden 

en noodzaak van de verplichtingen bij WW’ers laag te zijn.

Een laag kennisniveau van de plichten blijkt hand in hand te gaan met een beperkte  

kennis van de reden en het nut van bepaalde plichten. Dit werkt nalatigheid en onbedoelde 

fouten van de kant van de WW’ers in de hand. Zo blijkt dat 84% van de WW’ers die goed  

op de hoogte is van álle plichten weet waarom ze hun vakantiedagen moeten doorgeven 

aan UWV. Bij WW’ers die een matige kennis hebben van de plichten is dit slechts bij 65%  

het geval. 

Box 2

Het begrip perceptie duidt in de eerste 

plaats op de figuurlijke betekenis: hoe 

kijkt men tegen de dingen aan? In deze 

betekenis wordt perceptie gevormd door 

de ervaringen, overtuigingen, normen 

en waarden van mensen die, bewust of 

onbewust, een rol spelen. Bij een uitkering 

gaat het ook om de letterlijke betekenis 

van perceptie: zijn de verplichtingen die bij 

een WW-uitkering horen duidelijk en zijn de 

reden en het nut van de plichten duidelijk? 

De perceptie bepaalt ook de houding en 

het gedrag van mensen bij het naleven van 

de plichten. Zo zullen de meeste mensen 

verklaren ‘naar de regels te leven’, maar is 

de praktijk soms anders. Komen mensen 

bijvoorbeeld altijd hun verplichtingen 

na of is er soms sprake van calculerend 

gedrag waarbij mensen de afweging maken 

sommige plichten wel en andere niet na te 

leven? Het is voor UWV belangrijk na te gaan 

wat men daadwerkelijk doet en gedaan 

heeft om aan de verplichtingen te voldoen 

en waarom dat zo is. Dit inzicht biedt UWV 

aanknopingspunten de dienstverlening 

zo in te richten dat mensen hun plichten 

beter naleven. Vanuit deze benadering 

ontstaan vragen als: ‘Wat roept het woord 

verplichting op?’, ‘Welke plichten vinden 

mensen belangrijk en welke minder?’, 

‘Komen mensen altijd de verplichtingen 

na of zijn andere zaken belangrijker, 

bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering, of 

de ondersteuning bij het vinden van werk?’, 

‘Zijn mensen uit zichzelf gemotiveerd om de 

plichten na te leven, of doen ze dit omdat 

het verplicht wordt gesteld?’.

Perceptie

2

De Werkmap is de persoonlijke digitale 

omgeving die iedere WW’er heeft bij 

UWV.

3 

Bijvoorbeeld kluswerk verrichten bij 

vrienden of kennissen. Wanneer dat  

leidt tot tijdelijke verminderde  

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt 

moet dat gemeld worden.

4

Dit betreft álle plichten, zowel de bij 

WW’ers goed bekende plichten als de 

minder goed bekende plichten.

5

Aan WW’ers is in een eerste kwalitatieve 

ronde van het onderzoek gevraagd wat 

in hun ogen de belangrijkste en minst 

belangrijke verplichtingen zijn. Hieruit 

kwamen 16 verplichtingen naar voren 

in rangorde van belangrijk naar minder 

belangrijk. Vervolgens is gevraagd wat 

de kennis is van deze verplichtingen. 

Een matige kennis van de plichten wil 

zeggen dat men van minder dan 10 van 

de 16 plichten bij een WW-uitkering op 

de hoogte is. Goede kennis houdt in 

dat men van ten minste 14 van de 16 

plichten op de hoogte is.
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Het willen – flexibel omgaan met de plichten
In de praktijk gaan WW’ers flexibel om met de naleving van de plichten. Sommige WW’ers 

vinden bijvoorbeeld oprecht dat zij zich aan de verplichtingen van de WW-uitkering houden 

maar vertellen tegelijkertijd hoe zij creatief omgaan met bepaalde plichten die zij minder 

belangrijk achten. Een voorbeeld hiervan is 5 weken op vakantie gaan en er slechts 2 

doorgeven, onder het mom van ‘ik kan vanuit het buitenland toch ook solliciteren?’. Wanneer 

WW’ers zich aan de door hen als belangrijk en nuttig gevonden sollicitatieplicht houden, 

zijn velen van hen van mening dat ze flexibel met andere verplichtingen kunnen omgaan en 

maken zij hierin vaak hun eigen afweging. Zo zijn 4 van de 10 WW’ers van mening dat zij zich 

niet aan de verplichting hoeven te houden om vakantiedagen of vrijwilligerswerk door te 

geven als ze maar voldoen aan de sollicitatieplicht (figuur 2).

 

Bron: MediaTest (2015), bewerking Kenniscentrum UWV. 

De algemene houding van WW’ers jegens het naleven van de plichten is er dan ook een 

van ‘soms wel en soms niet’. Uit het onderzoek blijkt dat zij vaak een persoonlijke afweging 

maken met een individueel, flexibel referentiekader. Belangrijk in deze afwegingen zijn 

de eigen normen (zoals ‘men dient zich aan de afspraken te houden’), het eigenbelang 

(dit geldt vooral bij de sollicitatieplicht, waarvoor een sterke motivatie bestaat hieraan te 

voldoen) en de perceptie die WW’ers hebben van wat andere WW’ers doen (wat ziet men als 

sociale norm?). Soms leidt dat ertoe dat men zich aan de plichten houdt omdat men er de 

reden en het nut van inziet (zoals bij de sollicitatieplicht). In andere gevallen houdt men zich 

niet aan een verplichting (bijvoorbeeld het opgeven van vakantiedagen) omdat al voldaan is 

aan wat WW’ers zien als de meest belangrijke verplichting, de sollicitatieplicht.

Figuur 2       REDENEN OM ZICH NIET AAN BEPAALDE VERPLICHTINGEN TE HOUDEN

 

 50%

 45%

 40%

 35%

 30%

 25%

 20%

 15%

 10%

 5%

 0% 

   Vrijwilligerswerk doorgeven Vakantie doorgeven  

  

   Kan nog steeds aan de sollicitatieplicht voldoen Is onbekend dat je dit moet doorgeven 

   Is een privézaak Men vindt het niet logisch 

   Voorkomen van ‘gedoe’ met UWV Pakkans is klein
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Motivatie is het sterkst bij sollicitatieplicht

WW’ers vinden niet alle plichten even belangrijk, zo bleek uit de interviews. Vanuit de 

perceptie van de WW’ers kunnen plichten die horen bij een WW-uitkering worden ingedeeld 

in 4 soorten:

Plichten die zij als de belangrijkste zien en als nuttig, zoals actief solliciteren.

Plichten die zij als vanzelfsprekend ervaren, zoals ‘kom naar de afspraak bij UWV’.

Plichten die zij naleven uit eigenbelang, zoals ‘geef uw verhuizing door’.

Plichten die zij onduidelijk en ambigu vinden, zoals ‘geef vrijwilligerswerk door’. 

Er is een sterke intrinsieke motivatie bij WW’ers om zich aan de sollicitatieplicht te 

houden: 80% van de WW’ers solliciteert omdat zij dit zelf willen en het belangrijk vinden te 

solliciteren, niet omdat UWV dit verplicht stelt. Bij plichten als het doorgeven van vakantie 

en verrichten van vrijwilligersdiensten is deze motivatie aanzienlijk lager (figuur 3)6. Tussen 

WW’ers zijn hierin echter verschillen. Lageropgeleiden, 60-plussers en WW’ers die de kans 

op een baan klein achten, zijn minder gemotiveerd te solliciteren en geven vaker aan dat zij 

solliciteren omdat het een verplichting is.  

 

Figuur 3       MOTIVATIE OM ZICH AAN DE PLICHTEN TE HOUDEN

Sociale norm als motivatie

Opvallend is dat bijna een derde van de WW’ers van mening is dat iedereen zich weleens 

niet aan de verplichtingen van een WW-uitkering houdt. Deze indruk is het sterkst bij 

degenen die voornamelijk solliciteren omdat zij dit als een verplichting zien en bij degenen 

die de verantwoordelijkheid om weer aan het werk te komen bij UWV leggen en niet bij 

zichzelf. Gevraagd naar wat men denkt dat anderen doen (vaak een indicatie van hoe men 

er zelf over denkt) blijkt dat een vijfde van de WW’ers denkt dat er veel mensen zijn die zich 

niet altijd aan de sollicitatieplicht houden. Een derde meent dat veel WW’ers zwartwerken 

en hun inkomsten niet doorgeven. Bijna de helft verwacht dat het verrichten van een 

vriendendienst door veel WW’ers niet wordt doorgegeven (figuur 4)7.

Y
Y
Y
Y

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Omdat ik het zelf wil                                                                           Omdat het verplicht is 

 

Bron: MediaTest (2015), bewerking Kenniscentrum UWV.
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6

WW’ers konden dit in de online enquête 

met een schuifje op een 5-puntsschaal 

aangeven.

7

Ruim een derde van de WW’ers geeft als 

antwoord dat zij ‘geen idee hebben’ wat 

anderen doen bij deze 3 verplichtingen. 

Deze groep is uit figuur 4 weggelaten.
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Invloed digitale dienstverlening op naleving plichten 
De digitale dienstverlening van UWV ervaren WW’ers als onpersoonlijk. Voor een derde van 

hen blijkt dit een reden te zijn zich niet altijd aan alle verplichtingen te houden. Dit speelt 

vooral bij jongeren en bij WW’ers die vinden dat de verantwoordelijkheid voor het vinden 

van werk primair bij UWV ligt. Er is hier sprake van een wederkerigheidsprincipe: voor 

wat hoort wat. De meerderheid van de WW’ers is namelijk van mening dat UWV hen moet 

helpen bij het vinden van werk; 62% ziet dit als een van de kerntaken van UWV. Ruim de 

helft (54%) vindt dat UWV trainingen en cursussen moet aanbieden om de kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. Ruim de helft (55%) van de WW’ers vindt dat UWV via  

werk.nl hun geen goed passend aanbod doet van vacatures en dat UWV in de dienstverlening 

en in de communicatie te weinig rekening houdt met hun persoonlijke omstandigheden. 

Voor een deel van de WW’ers is dit een reden zich niet altijd aan alle plichten te houden. 

De digitale dienstverlening levert voor de meeste WW’ers geen problemen op om aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen. 80% is van mening dat de digitale dienstverlening het 

hun makkelijk maakt om aan verplichtingen, zoals het doorgeven van sollicitatieactiviteiten 

of van wijzigingen in de persoonlijke situatie, te voldoen. 

Verplicht gemotiveerd – wat betekent dit voor UWV?
Met de sollicitatieverplichting legt UWV een extrinsiek doel op aan WW’ers. Een groot deel 

van de WW’ers (80%) geeft aan dat zij zelf gemotiveerd zijn om te solliciteren omdat zij dit 

belangrijk en nuttig vinden. Ruim driekwart van de WW’ers geeft aan de sollicitatieplicht 

helemaal niet nodig te hebben om te solliciteren. Dit betreft vooral de hogeropgeleide 

WW’ers. Dit roept de vraag op of de sollicitatieverplichting wel effectief is voor deze grote 

groep. Wetenschappelijke literatuur laat namelijk zien dat extrinsieke motivatoren, zoals 

het opleggen van een verplichting, de eigen motivatie kan ondermijnen8. In een situatie 

waarin het overgrote deel van de WW’ers zelf al gemotiveerd is om te solliciteren kan het 

opleggen van een verplichting demotiverend werken. Voor een deel van de onderzochte 

WW’ers (40%) blijkt inderdaad dat de plicht om te solliciteren het tegendeel bewerkstelligt 

en hen niet motiveert. WW-gerechtigden die solliciteren omdat zij dat zelf willen, die met 

andere woorden intrinsiek gemotiveerd zijn, besteden ook meer tijd aan het solliciteren dan 

WW’ers die het solliciteren als een door UWV opgelegde verplichting zien (figuur 5). Van hen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vrijwel niemand   Weinig mensen   Niet zo veel mensen

Vrij veel mensen   Veel mensen   Heel veel mensen 

 

Bron: MediaTest (2015), bewerking Kenniscentrum UWV.
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6 5

10

4
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13 28
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Figuur 4      SOCIALE NORM: VERSCHILLEN TUSSEN VERPLICHTINGEN  

8

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self- 

determination theory and the  

facilitation of intrinsic motivation,  

social development, and well-being. 

American psychologist, 55 (1), p. 68.
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besteedt 70% 1 dag of meer in de week aan solliciteren. Bij WW’ers die solliciteren ervaren 

als een door UWV opgelegde verplichting is dit substantieel minder. Van hen besteedt 

slechts 49% 1 dag of meer in de week aan solliciteren.

Belangrijke grondslagen voor intrinsieke motivatie zijn dat mensen autonomie in hun 

handelen ervaren, hun eigen doelen kunnen stellen9 en een positieve feedback krijgen 

op acties die zij ondernemen. De sollicitatieplicht kan een demotiverend effect hebben 

op intrinsiek gemotiveerde WW’ers, omdat ze zich door de verplichting gecontroleerd 

en beperkt voelen in hun autonomie. Dit betekent dat het vooral van belang is hoe UWV 

over de sollicitatieplicht communiceert. Een overweging is WW’ers meer keuzevrijheid te 

geven bij hun sollicitatieactiviteiten en hen zelf doelen te laten stellen in een Werkplan. 

Op deze manier wordt hun intrinsieke motivatie bevorderd, waardoor zij meer en ook 

beter solliciteren. De adviseur werk kan vanuit zijn vakmanschap en deskundigheid WW’ers 

feedback geven bij hun sollicitatieactiviteiten en ze daarin adviseren. De basisverplichting 

blijft 4 sollicitaties per 4 weken zoals vastgelegd in het sollicitatiebesluit10. Door WW’ers 

echter keuzevrijheid te geven en hen zelf hun doelen te laten stellen, krijgen zij het gevoel 

zelf aan het roer te staan. Daardoor raken zij gemotiveerd meer te solliciteren waarbij zij 

zonder het te merken binnen de kaders van het sollicitatiebesluit blijven. 

Een klein deel (13%) van de WW’ers geeft aan dat zij solliciteren omdat zij het als een 

verplichting ervaren die UWV hun stelt, niet omdat zij dit uit zichzelf willen. Uit het 

onderzoek blijkt dat het vooral lageropgeleiden zijn, 60-plussers en WW’ers die de kans 

op een baan klein achten. Deze intrinsiek minder gemotiveerde WW’ers zijn, met een 

opgelegde sollicitatieverplichting en bijbehorende maatregelen bij onvoldoende solliciteren, 

goed te prikkelen tot een gewenst sollicitatiegedrag.

Figuur 5       INTRINSIEKE MOTIVATIE EN TIJD PER WEEK BESTEED AAN SOLLICITATIEPLICHT
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 5%

 0% 

  Helemaal niet Paar uur of minder Een dagdeel 1-2 dagen 3-4 dagen Meer 

  

  solliciteren omdat men het wil  solliciteren omdat het verplicht is 

 

  Bron: MediaTest (2015). 

9

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self- 

determination theory and the  

facilitation of intrinsic motivation,  

social development, and well-being. 

American psychologist, 55 (1), p. 68.

10

Daarin is vastgelegd dat iedere 

werkzoekende die een WW-uitkering 

aanvraagt de verplichting heeft om zich 

in te spannen om zo snel mogelijk weer 

werk te vinden. Sollicitaties zijn daarbij 

vormvrij: het versturen van een open of 

gerichte sollicitatiebrief, de inschrijving 

bij een uitzend- of detacheringsbureau, 

een (spontaan) sollicitatiebezoek  

aan een werkgever, het voeren van een  

sollicitatiegesprek en dergelijke zijn 

allemaal sollicitatieactiviteiten.  
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Vooral in het begin van de WW-uitkering schiet de kennis van de plichten vaak tekort. UWV 

kan de kennis van WW’ers over de verplichtingen verhogen. Dit kunnen we doen door de 

minder bekende verplichtingen beter onder de aandacht te brengen van WW-gerechtigden 

en daarnaast ook de concrete inhoud van die verplichtingen te verduidelijken. Om naleving 

te bevorderen is het aan te bevelen WW’ers in het begin van de WW-uitkering duidelijk te 

informeren waaróm een bepaalde verplichting bestaat. Inzicht in nut en reden van een 

verplichting zal bijdragen aan een grotere intentie om zich aan de verplichting te houden. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor plichten als het melden van mantelzorg, vrijwilligerswerk of het 

opgeven van vakantiedagen.

 




