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Het kabinet kiest voor een kleine en dienstverlenende overheid die 
burgers, bedrijven en andere organisaties aanspreekt op hun vermogen 
om hun eigen problemen op te lossen. Voor UWV heeft dat grote gevolgen. 
Ons budget voor de uitvoering daalt de komende drie jaar met ruim een 
kwart en dat geldt vervolgens ook voor ons personeelsbestand. In cijfers: 
500 miljoen euro minder budget, 5.000 arbeidsplaatsen minder. We zullen 
er uiteraard alles aan doen om de medewerkers die moeten vertrekken 
van werk naar werk te begeleiden. De bezuinigingen betekenen dat we in 
onze dienstverlening ingrijpende keuzes moeten maken, die voor onze 
klanten een behoorlijke impact zullen hebben. 
Juist nu komt het er dus op aan onze taken zo goed mogelijk uit te voeren. 
Onze medewerkers staan dan ook voor een enorme uitdaging. We blijven 
investeren in hun enthousiasme en betrokkenheid, zodat ze de handschoen 
ook nu met elan oppakken. UWV zal er zijn voor alle klanten die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben.

We staan voor een snelle en betrouwbare uitvoering van onze kerntaken: 
het verzorgen van uitkeringen, het beoordelen van participatiemogelijkheden 
en het aan het werk helpen van mensen. Maar we leggen voortaan 
andere accenten in de uitvoering. We focussen op de meest kwetsbare 
groepen, de klanten die het op eigen kracht niet redden. Onze intensieve, 
face-to-face dienstverlening zullen we vooral voor hen reserveren. Een 
uitkering is er voor wie (tijdelijk) niet kan werken. Bij dat recht horen 
plichten. We gaan strenger controleren of mensen zich wel aan de regels 
houden, de sancties worden zwaarder.
Daarbij stellen we ons open op en hebben we oog voor individuele omstandig-
heden. Ook klanten die moeite hebben met onze dienstverlening, helpen 
we zo goed mogelijk. En gaat er volgens een klant iets niet naar behoren, 
dan heeft hij eenvoudig toegang tot duidelijke klachtenprocedures.

We zorgen dat de middelen die we inzetten maximaal resultaat hebben. 
We gaan nog scherper focussen op kosteneffectiviteit, en we zullen zo 
veel mogelijk gebruikmaken van e-dienstverlening. Samenwerking met 
publieke en private partners blijft essentieel, maar in een aangepaste 
vorm. Onze relatie met de gemeenten zal bijvoorbeeld veranderen. We 
blijven natuurlijk samenwerken, maar dan vooral door elkaar aan te vullen; 
we gaan van integrale naar complementaire dienstverlening.
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Mieneke van Beuzekom (52)  
vond een baan via de netwerk- 
bijeenkomsten van UWV WERKbedrijf 
voor werkzoekenden van 45 jaar en 
ouder. Sinds september 2011 volgt ze 
de functiegerichte kraamopleiding bij 
Kraamzorg de Waarden in Gouda en 
kon ze haar WW-uitkering opzeggen. 
‘De persoonlijke benadering tijdens 
de netwerkbijeenkomsten heeft me 
heel goed gedaan. Eigenlijk ben ik 
zelf ook een beetje opnieuw geboren.’

UWV Focus 2012



Belangrijker dan ooit wordt onze relatie met werkgevers. Samen 
met hen willen we kwetsbare groepen aan werk helpen. In die relatie 
gaan we daarom extra investeren. Op dertig regionale Werkpleinen  
richten we samen met gemeenten WerkgeversServicepunten in waar  
we alle dienstverlening voor werkgevers bundelen. Convenanten, gericht 
op participatie van kwetsbare groepen, staan bovenaan op de agenda 
in onze frequente contacten met sociale partners en werkgevers.

We zullen in de nabije toekomst meer aan de markt overlaten. Grote 
groepen klanten moeten zelf op zoek naar werk. Dat vraagt om nauwe 
contacten en nieuwe afspraken met onder andere de uitzendbranche. 
Ook daar werken we hard aan.

We beschikken over een stevige basis: onze ervaring en onze kennis.  
Die stellen ons in staat om ook met de huidige veranderingen om te gaan 
en onze dienstverlening te blijven vernieuwen. Deze uitgave schetst onze 
plannen voor 2012. We laten zien wat we gaan doen en hoe we blijven 
werken aan het opbouwen van kennis om onze dienstverlening steeds 
beter te maken. En vooral: om de klanten te helpen die dat het meest 
nodig hebben.

Raad van Bestuur UWV

54

De bezuinigingen maken ingrijpende 
aanpassingen noodzakelijk. We moeten 
moeilijke en soms pijnlijke keuzes 
maken en gaan op een andere manier 
werken. Alleen dan kunnen we ook de 
komende jaren kwaliteit blijven bieden. 
We focussen op de meest kwetsbare 
klantgroepen, we gaan in versneld 
tempo over op digitale dienstverlening 
en brengen ons landelijk netwerk  
de komende drie jaar terug tot dertig 
regionale Werkpleinen. 
Onze samenwerking met gemeenten 
verandert: de integrale aanpak maakt 
plaats voor complementaire 
dienstverlening. We rekenen erop dat 
vereenvoudiging van de regelgeving zal 
helpen om de kosten van de uitvoering 
te beperken.

Ingrijpende keuzes

UWV Focus 2012

UWV krimpt

⁄   Het uitvoeringsbudget is sinds 2005 al gedaald met  
578 miljoen euro (29 procent). Tussen 2012 en 2015 gaat 
het nog eens ruim 500 miljoen euro omlaag: dat is 
opnieuw 29 procent.

⁄  Het aantal banen is sinds 2003 al met 8.000 afgenomen 
en daalt tot 2015 met nog eens 5.000.

⁄  Het aantal vierkante meters kantoorruimte gaat tot 2015 
met 40 procent omlaag.

Focus voor 2012



Cock Noordeloos (53) heeft een 
WW-uitkering en is druk bezig met 
solliciteren:
‘Ik doe alles via internet: vacatures zoeken, 
netwerken via sites als LinkedIn én 
solliciteren. Ook mijn contact met UWV 
WERKbedrijf verloopt online. Via de 
Werkm@p geef ik aan mijn werkcoach 
al mijn sollicitaties door. Ik vind het 
goed dat UWV steeds meer overgaat 
op e-dienstverlening en uitgaat van de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
werkzoekende. Voorwaarde is natuur-
lijk wel dat je redelijk handig bent met 
internet.’

76
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Andrée van Es, wethouder in Amsterdam 
met de portefeuille Werk, Inkomen en 
Participatie:
‘Ik bemerk aan beide kanten, zowel bij UWV 
als bij onze medewerkers, een grote bereid-
heid en ambitie om samen te werken. Waar 
wij als gemeente dankbaar gebruik van 
zullen maken, is de ICT-kennis van UWV.  
De keuze voor e-hulpverlening en het 
inrichten van een landelijk systeem voor de 
registratie van vacatures, daar kunnen wij 
veel aan hebben.’ 

Jaap Docter, directeur regionale economie 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland: 
‘Het aanbod van arbeidskrachten zal door 
de vergrijzing fors afnemen en er zal een 
structurele spanning op de arbeidsmarkt 
ontstaan. Inzicht in de aard daarvan wordt 
voor ondernemers van levensbelang. 
Waar gaan de vacatures ontstaan? Waar 
vind ik er de geschikte mensen? De 
arbeidsmarktinfo van UWV geeft daar 
antwoord op.’

Ton Druijf, vestigingsmanager UWV 
WERKbedrijf Groot Amsterdam: 
‘Als op de kop van het proces de juiste 
beslissing wordt genomen – hoort iemand 
bij UWV thuis of bij de gemeente –, dan 
merkt de klant helemaal niks van deze 
koerswijziging. Zijn er dubbelingen, dan 
hebben we overleg. Stopt de WW en gaat 
iemand over naar de Wwb, dan zorgen 
we voor een soepele overdracht.’ 

Lees de volledige interviews met Andrée van Es,  
Ton Druijf en Jaap Docter online op uwv.nl/uwvfocus

Onafhankelijk van tijd en plaats
We willen onze 1,2 miljoen klanten goed én zo 
efficiënt mogelijk helpen. Dienstverlening voor 
zelfredzame klanten via internet zal meer en  
meer centraal komen te staan. Het mes snijdt  
aan twee kanten.

We besparen op kosten én we spelen in op  
de veranderende wensen van onze klanten:  
ze kunnen onafhankelijk van tijd en plaats 
gebruikmaken van onze dienstverlening. We 
gaan het zo regelen dat klanten via internet  
hun eigen gegevens bijhouden en zelf afspraken 
maken. Het aantal telefonische klantcontacten 
willen we de komende jaren met zo’n 20 procent 
verlagen. Dat doen we onder meer door ons 
callcenter ook in te zetten voor telefonische 
contacten met de Werkpleinen. Het gebruik van 
post willen we eveneens terugdringen. Bij dit 
alles hebben we oog voor de mensen die minder 
goed uit de voeten kunnen met digitale dienst-
verlening. Ook voor hen willen we er zijn.
Ook in onze zakelijke contacten met werkgevers 
stimuleren we internetgebruik; dat versterkt de 
doelmatigheid en effectiviteit van onze dienst- 
verlening. We onderzoeken welke ervaringen en 
technieken uit de zakelijke dienstverlening we  
in onze praktijk kunnen toepassen. Op werk.nl 
kunnen werkgevers vacatures melden, vinden  
ze cv’s van werkzoekenden en allerlei andere 
relevante informatie en tips. Via het werkgevers-
portaal op uwv.nl is het mogelijk onder meer 
ziek- en betermeldingen, tewerkstellings-
vergunningen en ontslagaanvragen digitaal 
te regelen.
Dat kan nog efficiënter: we werken aan technieken 
waarmee werkgevers bijvoorbeeld voor ziek-  
en betermeldingen hun personeelsadministratie 
direct kunnen koppelen aan de database van 
UWV. Dat voorkomt dubbele administratieve 
handelingen en scheelt dus tijd. Alle telefonische 
ondersteuning verloopt via UWV Telefoon 
Werkgevers.

http://www.uwv.nl/uwvfocus
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/home
https://portaal.uwv.nl/Werkgever/Public/SingleSignOn.aspx?&CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fportaal.uwv.nl%3A443%2Fwerkgever%2F&ct_orig_uri=https%3A%2F%2Fportaal.uwv.nl%3A443%2Fwerkgever%2F
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Vacatureonderzoek 2010

Om kansen voor werkzoekenden zelf in kaart  
te brengen, voert UWV jaarlijks een vacature- 
onderzoek uit. We laten zien waar krapte bestaat, 
waar kansen liggen en hoe werkgevers in hun 
personeelsbehoefte voorzien. Aan de hand van  
de uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
werkzoekenden gerichter zoeken en hun kans  
op werk vergroten.

De Persoonsverkenner

UWV heeft samen met de Rijksuniversiteit  
Groningen onderzoek gedaan naar voorspellers 
van werkhervatting. We weten nu nog beter  
waardoor de kans op werkhervatting toeneemt 
én wat de belangrijkste barrières zijn. Het gaat bij 
die barrières bijvoorbeeld om werkzoekenden die  
wat ouder zijn, heel lang hetzelfde werk hebben 
gedaan of zich te ziek voelen om te werken.  
Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we 
de Persoonsverkenner ontwikkeld, een vragenlijst 
waarmee we snel en eenvoudig kunnen bepalen 
welke WW-klanten zichzelf kunnen redden en 
welke wat hulp kunnen gebruiken. Die lijst gaan 
we nu verder verfijnen. De Persoonsverkenner is 
in 2013 klaar voor grootschalig gebruik.

Oppakken eigen verantwoordelijkheid
De eerste drie maanden krijgen werkzoekenden 
straks alleen nog e-dienstverlening. Die onder- 
steunt hen bij het oppakken van hun eigen  
verantwoordelijkheid: werk vinden. 

In de loop van 2012 voeren we gefaseerd 
e-dienstverlening in. We leiden alle klanten na 
een e-intake automatisch door naar elektronische 
dienstverlening voor de eerste drie maanden. 
Klanten die een WW-uitkering aanvragen, 
moeten zich direct ook bij ten minste één 
uitzendbureau inschrijven voor bemiddeling.
We spreken werkzoekenden aan op hun eigen 
verantwoordelijkheid om werk te vinden, en 
bieden ze toegang tot een zo compleet mogelijk 
aanbod van vacatures. De basis daarvoor is 
werk.nl, dat we steeds vollediger maken. 
Met grote uitzendbureaus bestaan al afspraken 
over het leveren van vacatures. We gaan verder 
met de ontwikkeling van de innovatieve 
‘vacaturemeter’, die inzicht geeft in alle vacatures 
in Nederland die op internet staan. Dit gebeurt 
met een ‘webspider’ die systematisch en continu 
(24 uur per dag, 365 dagen per jaar) het internet 
op vacatures doorzoekt.
Alle werkzoekenden kunnen gebruikmaken van 
onze e-dienstverlening: ook Wwb’ers en mensen 
zonder recht op een uitkering kunnen zich bij ons 
digitaal inschrijven en online netwerken. Klanten 
die moeite hebben met digitale dienstverlening, 
geven we de eerste tijd extra aandacht, zodat 
ze niet tussen wal en schip vallen. Via de dertig 
regionale Werkpleinen blijven we zorgen voor 
onder meer competentietesten, banenmarkten 
en speeddates met uitzendbureaus.
Na drie maanden kunnen we een deel van onze 
klanten persoonlijk van dienst zijn in onze 
vestigingen op de Werkpleinen, maar vanwege 
de dalende budgetten gaan we dat wel veel 
minder doen: in 2012 kan het nog bij ongeveer  
de helft van de WW'ers. En vanaf 2015 krijgt nog 
maar één op de tien werkzoekenden met een 
WW-uitkering deze face-to-face dienstverlening 
op locatie. De rest van de WW’ers maakt dan 
uitsluitend gebruik van e-dienstverlening.

Samen, elkaar aanvullend
Met de sterke opmars van e-dienstverlening 
wordt onze fysieke aanwezigheid in de regio 
minder belangrijk. We gaan toe naar dertig 
regionale Werkpleinen. Dat vraagt ook om een 
andere samenwerking met gemeenten, waarin 
we elkaar vooral aanvullen. 

Vanaf 2012 beëindigen we de dienstverlening 
op 68 Werkpleinen. De concentratie op minder 
Werkpleinen zal hand in hand gaan met de 
ontwikkeling en praktische toepassing van 
nieuwe samenwerkingsvormen met gemeenten. 
De nieuwe landelijke dekking is vergelijkbaar  
met het niveau dat we al aanbieden aan klanten 
die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, ook op 
dertig locaties.
De integrale dienstverlening die we samen met 
gemeenten de laatste jaren ontwikkeld hebben, 
maakt plaats voor vormen waarin we elkaar 
vooral zullen aanvullen. Vanzelfsprekend staat 
ook in deze complementaire benadering de klant 
centraal. Zo ontstaat ook in de nieuwe situatie 
weer sluitende dienstverlening.

Werkgevers bieden we in 2012, zo veel mogelijk 
samen met gemeenten, een netwerk van één 
landelijk en dertig regionale Werkgevers-
Servicepunten. Werkgevers vinden daar op één 
plek de gebundelde dienstverlening op het 
gebied van onder meer werkvergunningen, 
ziekteverzuim, reorganisatie, arbeidsrecht en 
ontslag. We betrekken de sociale partners bij  
de nieuwe aanpak, zodat we met hun wensen  
en ideeën rekening kunnen houden.

Kennis van de arbeidsmarkt
Onze kennis van de arbeidsmarkt legt een 
gedegen basis voor het arbeidsmarktbeleid: 
landelijk, regionaal en sectoraal. We weten hoe 
branches zich ontwikkelen en waar de kansen 
liggen voor de mensen die we willen helpen. 

Werkgevers en werknemers vinden elkaar het 
snelst op een transparante arbeidsmarkt. UWV 
levert met haar sectorale en regionale 
arbeidsmarktinformatie een onmisbare bijdrage 
aan deze transparantie van vraag en aanbod. 
Ieder jaar publiceren we in juni een nieuwe 
arbeidsmarktprognose. 
Dankzij onze informatie kunnen we, met onze 
samenwerkingspartners, de mobiliteit over de 
grenzen van gemeenten, sectoren en regio’s heen 
stimuleren. Aan de hand van onze informatie laten 
we zien welke aangrenzende sectoren en verwante 
beroepen kansen bieden. Startende ondernemers 
weten dankzij onze informatie meer over hun 
kansen in een regio of sector; bestaande 
bedrijven kunnen onze informatie gebruiken als 

ze overwegen hun activiteiten uit te breiden.
Bovendien helpt onze kennis van de arbeids-
markt om scholing vooral te richten op kansrijke 
sectoren en banen.

Nieuwe wetgeving, nieuwe rol
Met de aangekondigde Wet werken naar vermogen 
(WWNV) verandert het ‘landschap’ van de sociale 
zekerheid. Vanuit onze bestaande samenwerking 
willen we met gemeenten zoeken naar een goed 
nieuw evenwicht, met optimaal gebruik van 
elkaars expertise.

Ook in het nieuwe landschap willen we graag 
onze deskundigheid inbrengen. We bieden 
ondersteunende systemen, zoals één registratie-
systeem voor werkzoekenden en vacatures.  
Met onze kennis maken we de arbeidsmarkt 
transparant en samen kunnen we zorgen voor  
de totstandkoming van regionaal arbeidsmarkt-
beleid. Daarnaast beschikken we over een  
werkgeversnetwerk op regionaal en landelijk 
niveau en een uitgebreid preventief netwerk 
met het voortgezet speciaal onderwijs  
en praktijkonderwijs. Zo kunnen we al in een 
vroeg stadium in contact komen met potentiële 
Wajongers. En waar nodig en mogelijk al direct 
dienstverlening inzetten, op weg naar werk.

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
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Voor een zo efficiënt mogelijke uitvoering kan 
UWV centraal de betaling van WWNV-uitkeringen 
verzorgen, in opdracht van de gemeenten. We 
hebben keer op keer bewezen dat we dat goed 
kunnen. UWV beschikt daarnaast over veel kennis 
en ervaring op het gebied van sociaal-medische 
indicatiestelling, die kunnen bijdragen aan een 
effectieve uitvoering van de WWNV door de 
gemeenten. Uit contacten met gemeenten blijkt 
dat er belangstelling is voor deze expertise; we 
zijn met ze in gesprek over samenwerkings-
modellen.

Klanttevredenheid vasthouden
UWV staat aan de vooravond van ingrijpende 
bezuinigingen, en onze klanten zullen de effecten 
daarvan zeker merken. We zetten alles op alles 
om ze toch tevreden te houden.

De waardering van uitkeringsgerechtigden en 
werkzoekenden voor onze dienstverlening is in de 
eerste acht maanden van 2011 licht gedaald, van 
7,1 tot 7,0. De waardering van werkgevers bleef  
stabiel (6,2). De komende tijd verandert de 
dienstverlening door UWV WERKbedrijf ingrijpend, 
met veel meer e-dienstverlening, veel minder 
vestigingen en veel minder medewerkers (alleen 

al bij het WERKbedrijf verdwijnen komend jaar 
900 banen). Bovendien hebben we onze handen 
vol aan de voorbereidingen op de uitvoering van 
de WWNV en de modernisering van de Ziektewet. 
We zijn ons ervan bewust dat klanten alle 
veranderingen als een achteruitgang in onze 
dienstverlening kunnen ervaren. Op onze website 
en in folders en brochures leggen we uit wat 
er gaat veranderen, zodat onze klanten op de 
hoogte zijn en realistische verwachtingen hebben 
over onze dienstverlening. Het zal een zware
dobber zijn om het huidige niveau van 
klanttevredenheid vast te houden, maar we 
zullen ons tot het uiterste inspannen. Dat vereist 
een maximale inzet van onze medewerkers. 
We zullen als altijd blijven werken aan de kwaliteit 
van onze dienstverlening. Dat doen we onder 
meer door klantsignalen zorgvuldig te analyseren. 
Zo krijgen we inzicht in de daadwerkelijke effecten 
van werkprocessen, en beschikken we tevens 
over handvatten om bijvoorbeeld schrijnende 
gevallen te voorkomen of op te lossen.

UWV in 2012

⁄  Naar verwachting zullen 540.000 werkzoekenden 
zich inschrijven.

⁄  De doelstelling is 180.000 WW’ers te helpen bij 
het vinden van werk.

⁄  Face-to-face dienstverlening is er nog maar voor 
de helft van het aantal WW’ers (in 2015 voor één 
op de tien).

⁄  Verdere vermindering van onze aanwezigheid 
in het land: in drie jaar tijd gaan we terug naar 
dertig regionale Werkpleinen. 

⁄  Er komen één landelijk en dertig regionale 
WerkgeversServicepunten.

UWV Focus 2012

  Mensen zijn op hun best als ze  
met werk kunnen deelnemen  
aan de maatschappij. En de  
maatschappij functioneert het  
best als er zo veel mogelijk mensen  
met werk aan deelnemen. Eigen 
verantwoordelijkheid staat  
daarbij voorop, maar niet iedereen  
redt het op eigen kracht. We  
richten ons daarom vooral op de 
meest kwetsbare klantgroepen. 
Dat vraagt om specifieke kennis  
en deskundigheid. En om nauwe 
samenwerking met sociale partners, 
gemeenten én werkgevers.

Focus op kwetsbare 
groepen



Remy Velthuis, directeur  
Implacement Projecten: 
‘Waarom bedrijven een werkzoekende 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst zouden nemen? Omdat ze 
vaak zeer gemotiveerd zijn, omdat je 
als bedrijf laat zien maatschappelijk 
verantwoord ondernemen serieus te 
nemen en omdat het als bedrijf steeds 
moeilijker wordt om laaggeschoold 
personeel te vinden.’

Errol Akdemir (47):
‘Ik ben heel blij met deze baan.  
Reclame ophangen in abri’s, onder-
houd verrichten, schoonmaken...  
lekker zelfstandig werk. Ik ben vier 
maanden werkloos geweest en wilde 
alles aanpakken. Het gaat erom dat 
je niet thuiszit, maar aan het werk 
bent.’
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Kansen creëren
Het aan het werk helpen van kwetsbare klanten 
staat vanaf 2012 centraal in onze dienstverlening. 
Voor hen reserveren we onze persoonlijke  
begeleiding.

Er zijn drie groepen die extra ondersteuning 
nodig hebben: mensen met een arbeidsbeperking 
(jonggehandicapten, klanten met een WIA-uitkering); 
mensen die in de WW terechtkomen omdat 
ze geen recht (meer) hebben op een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering; en langdurig werklozen 
(vaak oudere werkzoekenden en werklozen met 
een lage opleiding). 
Ook in 2012 en volgende jaren kunnen deze 
kwetsbare groepen waar nodig rekenen op 
persoonlijke en intensieve dienstverlening. 
Het aantal mensen met een WIA-uitkering groeit 
nog steeds, eind augustus 2011 waren het er 
128.600. We willen zorgen dat zij zo veel mogelijk 
een baan vinden; om hun kansen te vergroten, 
zetten we meer capaciteit in op deze klanten. 
Ook blijven we voor deze groep re-integratie-
dienstverlening en werkvoorzieningen (zoals 
werkplekaanpassingen en jobcoaching) inkopen 
op de private markt. Voor WW-gerechtigden 
kunnen we vanaf 2012 helemaal geen  
re-integratieinstrumenten meer inkopen.

Korrie Louwes, wethouder Arbeidsmarkt-
beleid, Hoger onderwijs, Innovatie
en Participatie in Rotterdam:
 ‘Willen we als gemeenten en UWV  
kwetsbare groepen aan het werk helpen, 
dan zullen we ons vol moeten richten op  
de huidige en toekomstige vraag naar  
personeel van werkgevers in de regio.’

Arnold Devreese, directeur Adviesdirectie 
Sociale Zaken van de SER:
‘Dat UWV sociale partners nadrukkelijker 
wil betrekken bij de inrichting van hun 
werkgeversdienstverlening, vind ik prima. 
Dat maakt het alleen maar gemakkelijker 
om een van de doelstellingen van UWV  
– een meer activerende rol bij de uitvoering 
van sociale zekerheidsregelingen –  
te realiseren.’

Bernard van Nijnatten, districtsmanager 
UWV WERKbedrijf regio Rijnmond:
‘Regionale samenwerking is van cruciaal 
belang. Neem het doortrekken van de A4. 
Dat biedt volop werkgelegenheid, juist ook 
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Geen enkele gemeente is afzonderlijk 
in staat dit vraagstuk op te lossen. 
Samenwerking tussen publieke partijen 
als gemeenten en UWV is een must.’

Lees de volledige interviews met Remy Velthuis,  
Korrie Louwes, Bernard van Nijnatten en  
Arnold Devreese online op uwv.nl/uwvfocus

http://www.uwv.nl/uwvfocus
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Focus op kwetsbare groepen

Participatiemonitor brengt klanten in beeld
Voor doeltreffende dienstverlening is het 
belangrijk om zo veel mogelijk te weten over 
de klanten in kwestie. Wat zijn hun kenmerken, 
werken ze, is dit werk duurzaam? Hoe ontwikkelt 
de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen 
zich? Daarvoor bouwen we aan de zogeheten 
‘participatiemonitor’.

In Nederland werkt twee derde van de potentiële 
beroepsbevolking, in internationaal perspectief 
een hoog aandeel. Maar niet iedereen staat er 
goed voor. Onder 55-plussers en lager opgeleiden 
is de arbeidsparticipatie bijvoorbeeld relatief 
laag. Het merendeel van de Wajongers komt en 
blijft alleen met financiële regelingen en intensieve 
ondersteuning aan het werk.
Om mensen met een beperking perspectief te 
bieden op een baan, is deskundige begeleiding 
nodig. We zorgen er door middel van onderzoek 
voor dat onze professionals precies weten welke 
factoren werk in de weg staan en ook welke 
activerende acties het meest effectief zijn, 
toegespitst op de kenmerken van de klant.
De participatiemonitor volgt de (duurzame) 
arbeidsparticipatie van de kwetsbare groepen 
en brengt ook de volumeontwikkelingen en 
kenmerken binnen de groepen in beeld.
Met deze monitor kunnen we inzoomen op een 
specifieke groep (bijvoorbeeld Wajongers of 
oudere werklozen), op factoren die arbeids- 
participatie belemmeren of op (de effecten van)
de inzet van dienstverlening en voorzieningen. 
De eerste participatiemonitor verwachten we in 
het najaar van 2012.

Inzicht in problematiek
Wie mensen met een arbeidshandicap goed wil 
helpen, moet die mensen goed kennen én 
begrijpen wat de relatie is tussen de gezondheids-
problemen en de kans op werk. We doen veel 
onderzoek en werken mee aan projecten om juist 
die relatie steeds beter te begrijpen.

Psychische problemen staan arbeidsparticipatie 
vaak in de weg. Van alle mensen die jaarlijks de 
WIA instromen, heeft ruim dertig procent een 
psychische aandoening. Tegelijkertijd komt of 
blijft deze groep klanten niet zo snel duurzaam 
aan het werk. We investeren daarom in kennis- 
uitwisseling over de sociaal-medische beoordeling, 
de behandeling en de begeleiding naar werk van 
mensen met een psychische aandoening. Dat 
deden we bijvoorbeeld op ons congres ‘Kansen 
op werk voor mensen met een psychische aan-
doening’ op 3 november 2011 in Amsterdam.
Sommigen van onze klanten hebben meer dan 
één probleem. Ze hebben dan niet alleen onder-
steuning naar werk nodig, maar zijn bijvoorbeeld 
ook aangewezen op zorg of schuldhulpverlening. 
Schulden kunnen mogelijke arbeidsparticipatie 
frustreren. Om deze klanten te helpen, maken 
we gebruik van onze samenwerking met 
gemeenten, die immers verantwoordelijk zijn 
voor de schuldhulpverlening.

Werkgevers onmisbare partner
Werkgevers kunnen (leer-)werkplekken bieden 
voor onze kwetsbare klantgroepen: werkzoekenden
die het op eigen kracht niet redden. Daarom 
investeren we nadrukkelijk in die relatie.

De WerkgeversServicepunten (één landelijk,  
dertig regionaal) vervullen een centrale rol in 
de samenwerking met werkgevers. Centraal 
staat het vinden van geschikte vacatures. Om 
werkplekken voor kwetsbare klanten te realiseren, 
sluiten we convenanten met werkgevers en 
koepelorganisaties. Daarvan profiteren klanten 
met een arbeidsbeperking, maar zeker ook 
oudere werklozen. 
De WerkgeversServicepunten maken ook concrete 
afspraken met werkgevers over het plaatsen in 
(leer)banen van uitkeringsgerechtigden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Het landelijk 
WerkgeversServicepunt coördineert de 
samenwerking met en tussen de regio’s.
We richten ons vooral op werkgevers die  
(mogelijk) bereid zijn om werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen: 
het investeren in die samenwerking werpt de 
meeste vruchten af. We onderzoeken hoe we 
die groep zo groot mogelijk kunnen maken. 
Dat doen we door een analyse te maken van 
het type werkgevers dat meer dan gemiddeld 
mensen met een achterstand tot de arbeids-
markt in dienst neemt. Op basis daarvan kunnen 
we gericht nieuwe relaties aanknopen. Samen 
met werkgevers kunnen we ook onderzoeken 
of het mogelijk is uit elementaire taken nieuwe 
takenpakketten samen te stellen die een 
geschikte functie voor een (groep) Wajonger(s) 
creëren.

UWV in 2012

⁄  Tot en met 2014 gaan we ruim 200.000 Wajongklanten 
opnieuw indelen met het oog op de Wet werken naar  
vermogen (WWNV).

⁄  De beslistermijn voor de WIA gaat omlaag naar acht weken.

⁄  Het is onze doelstelling 7,5 procent van de zieke vangnetters 
na dertien weken weer aan het werk te hebben. 

⁄  We willen 93,5 procent van de Ziektewet-klanten binnen 
twee jaar terug in het arbeidsproces brengen.

In de verzekeringsgeneeskundige beoordeling 
vormen werknemers met multiproblematiek na 
langdurig ziekteverzuim een lastige groep. 
Onderzoek kan verzekeringsartsen extra hand-
vatten bieden om dergelijke klanten te helpen 
bij hun re-integratie. Via onderzoek hebben we 
inmiddels de belangrijkste belemmerende en 
stimulerende factoren geïdentificeerd. 
De volgende stap is de vertaling ervan naar de 
spreekkamer van de verzekeringsarts.

Wajong: grote veranderingen
Op 1 januari 2010 is voor jonggehandicapten de 
nieuwe wet Wajong van kracht geworden. Straks, 
met de Wet werken naar vermogen, gaat er voor 
deze groep weer veel veranderen.

De Wet werk en arbeidsondersteuning jong-
gehandicapten (Wajong) is bedoeld voor mensen 
die jonggehandicapt zijn of tijdens hun studie 
gehandicapt zijn geraakt. Een kwart van onze 
Wajong-klanten werkt. De helft van hen – vooral 
ouderen – doet dat in de Sociale Werkvoorziening, 
terwijl jonge Wajongers steeds vaker aan de slag 
gaan bij een reguliere werkgever. In de eerste 
acht maanden van 2011 zijn al 5.000 Wajongers 
aan het werk gegaan. Van Wajongers die bij een 
reguliere werkgever werken, krijgt ruim 80 procent 
ondersteuning, dikwijls in de vorm van loon-
dispensatie, een jobcoach, een aanvullende 
uitkering of een combinatie daarvan.
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Als werken niet (onmiddellijk) mogelijk 
is, zorgen wij snel voor inkomen.  
UWV verzorgt jaarlijks voor ruim 
1,2 miljoen mensen een uitkering. 
In 2010 ging het daarbij om een bedrag 
van bijna 21 miljard euro. De hoogte 
van dit bedrag wordt voor het overgrote 
deel bepaald door externe factoren als 
de werkgelegenheid. Voor een deel 
kan UWV zelf de uitkeringslasten  
beïnvloeden, allereerst door te zorgen 
dat mensen zo snel mogelijk weer aan 
het werk gaan. Daarnaast gaan we er 
strenger op toezien dat mensen met 
een uitkering zich aan de regels houden. 

Strengere regels
Vanaf 1 januari 2013 is de Wajong alleen nog 
maar toegankelijk voor jonggehandicapten die 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 
Wie wel kan werken, valt dan onder de nieuwe 
Wet werken naar vermogen (WWNV). De 
gemeenten gaan die wet uitvoeren. UWV zal dan 
nog de verantwoordelijkheid dragen voor volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren en 
voor het zittende bestand Wajong. Ook straks, 
met minder middelen, wil UWV zo veel mogelijk 
mensen uit deze laatste groep ondersteunen bij 
het vinden van betaald werk.
De nieuwe WWNV maakt een herindicatie nodig 
van klanten in de oude Wajong en van de mensen 
met een Wsw-indicatie. Aan de hand daarvan 
kunnen we beoordelen wie wellicht kan werken 
en wie naar alle waarschijnlijkheid nooit betaald 
werk zal doen. 

In de periode 2012-2014 moeten we een groot 
deel van de huidige ruim 200.000 Wajongers 
opnieuw indelen en daaraan geven we hoge 
prioriteit. Deskundig personeel is schaars over 
de hele linie van de sociaal-medische beoordeling. 
We zullen de beschikbare capaciteit dus zo  
efficiënt mogelijk benutten. Voor werkzaamheden 
die niet per se hoeven worden uitgevoerd door 
een verzekeringsarts, zoeken we een andere 
oplossing. Zo zetten we in het claimproces en in 
het ZW/arboproces sociaal-medisch geschoolde 
medewerkers in, onder verantwoordelijkheid van 
een arts. Ook zullen we meer gebruikmaken van 
(basis)artsen die niet in opleiding zijn tot 
specialist.

Wajongmonitor

Bijna één op de tien werkgevers die nog geen 
jonggehandicapte in dienst heeft, is van plan het 
komend jaar een Wajonger aan te nemen. Als zij 
dit daadwerkelijk doen, dan stijgt het aandeel 
werkgevers die Wajongers in dienst hebben van  
4 naar 13 procent. Het is de vraag wat werkgevers 
nodig hebben om hun plannen om te zetten in 
daden én hoe we werkgevers die dat niet van 
plan zijn, alsnog bereid vinden om Wajongers aan 
te nemen. Onze Wajongmonitor biedt daarvoor 
waardevolle handvatten. Een actieve benadering 
is noodzakelijk, gecombineerd met duidelijke 
informatie over de mogelijkheden en beperkingen 
van Wajongers. Het is belangrijk dat werkgevers 
een realistisch beeld krijgen van wat ze wel en 
niet kunnen verwachten. Dat voorkomt wederzijdse 
teleurstellingen.



Leo den Ouden (UWV Handhaving): 
‘De interventieteams zijn een fantastisch 
instrument. De Belastingdienst, de Arbeids-
inspectie en UWV bundelen hun krachten en 
pakken gezamenlijk fraude aan. We zetten 
alle beschikbare handhavingsinstrumenten 
in. Dat betekent dus ook dat we er alles aan 
doen om betrokkenen te informeren over 
hun rechten en plichten. Onze aanpak is 
dus niet uitsluitend repressief.’

Strengere regels
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Mabel Swinkels (Arbeidsinspectie) over 
Westland Interventie Team:
‘Om een tuinbouwbedrijf te controleren, 
heb je minimaal tien personen nodig. Als 
de Arbeidsinspectie dat alleen zou doen, 
zou dat tien inspecteurs vergen. En dan 
controleer je alleen maar voor twee wetten. 
Nu zijn er ook drie UWV’ers en drie mensen 
van de Belastingdienst bij en kijk je tevens 
naar uitkeringsfraude en fiscale fraude.’

Remco Siegerist, UWV Gegevensdiensten:
‘We hebben de loonaangiftes en uitkerings-
gegevens van miljoenen mensen in onze 
bestanden. Met het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) wisselen we gegevens 
uit om voortvluchtige veroordeelden hun 
uitkering af te nemen en – indien mogelijk –
door Justitie te laten aanhouden. Met de 
gemeente Amsterdam doen we een uitgebreide
 bestandsvergelijking rond personen die 
“vertrokken, onbekend waarheen” zijn. Zulke 
initiatieven schieten als paddenstoelen uit  
de grond.’

Meer controle, strengere straffen
Regels en afspraken zijn er voor al onze klanten, 
van de dag van inschrijving tot aan het einde  
van de uitkering. Regels zijn er om te worden  
nageleefd, afspraken zijn er om te worden  
nagekomen.

De aanpak van uitkeringsfraude wordt strenger. 
Naar verwachting gaan de boetes omhoog en 
raken mensen die voor een tweede keer fraude 
plegen, voor maximaal vijf jaar het recht op een 
uitkering kwijt. In lijn met het aangescherpte 
beleid van het kabinet gaat UWV ook strikter 
handhaven. Een integraal handhavingsplan, 
afgestemd op het handhavingsprogramma van 
het ministerie van SZW, vormt daarvoor de basis. 
De integrale aanpak begint bij onze eigen 
Polisadministratie. Daarin beheren we de gegevens 
over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen 
van alle verzekerden in Nederland. Zo kunnen we 
eenvoudig nagaan of mensen naast hun uitkering 
inkomsten uit loon ontvangen. 
We gaan strenger toezien op de naleving van  
de sollicitatieplicht en andere verplichtingen  
die klanten met een uitkering hebben. We doen 
dat via de ‘Werkm@p’, waarin klanten zelf hun 
activiteiten behoren bij te houden. WW’ers die 
zich verwijtbaar niet inspannen om werk te  
vinden, korten we op hun uitkering. Bij herhaling 
zetten we de uitkering helemaal stop. 
Ook klanten met een WIA-uitkering, die (deels) 
kunnen werken, hebben heldere verplichtingen, 
gericht op het vinden van werk. Vanaf 2012 zullen 
we met regelmaat controleren of ze de gemaakte 
afspraken nakomen.

Lees de volledige interviews met Leo den Ouden, 
Mabel Swinkels en Remco Siegerist online op  
uwv.nl/uwvfocus

http://www.uwv.nl/uwvfocus
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Strengere regels

Niet willen, niet weten of niet kunnen
Niet alle klanten overtreden dezelfde regels en 
ook niet om dezelfde redenen. Het kan een  
kwestie zijn van niet willen, maar ook van niet 
weten of niet kunnen.

We gaan in 2012 gedetailleerder in kaart brengen 
welke klanten welke regels niet naleven, en 
waarom ze dat niet doen. Zo kunnen we onze 
handhaving nog doelgerichter inzetten. Ook 
doen we onderzoek hoe we klanten het best 
kunnen stimuleren om zich aan de regels te  
houden. We monitoren in hoeverre het nieuwe, 
strengere sanctieregime het beoogde resultaat 
oplevert: meer uitkeringsgerechtigden aan het 
werk en minder uitkeringslasten.
In 2012 gaan we klanten met een Toeslagenwet-
uitkering extra controleren. Ondanks diverse 
voorlichtingsacties leven veel klanten uit deze 
groep de regels niet goed na. Zo kunnen mensen 
een toeslag krijgen omdat ze minderjarige 
kinderen hebben. Die toeslag stopt als het kind 
18 jaar wordt of studiefinanciering krijgt. Klanten 
zijn verplicht dat door te geven. Door samen- 
werking en bestandsvergelijkingen met de 
Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank 
komt eventuele nalatigheid steeds vaker aan  
het licht.

Aan het werk, uit de uitkering
Wie langer dan een jaar onafgebroken werkloos 
is, moet elk passend werkaanbod accepteren. 
Desnoods onder het opleidingsniveau en voor een 
lager salaris. Deze wettelijke verplichting gaan we 
strikter uitvoeren.

In 2012 zullen we via al onze uitingen duidelijk 
maken dat voor alle klanten die langer dan een 
jaar werkloos zijn, geldt dat alle werk passend is. 
Voor ten minste 5.000 van deze klanten zetten 
we intensieve dienstverlening in, waarbij we een 
passend werkaanbod doen. Leidt dit aanbod niet 
tot werk en valt dat de klant te verwijten, dan 
stoppen we de uitkering.

  Profielen van Ziektewetvangnetters

Om mensen die gebruikmaken van het 
vangnet van de Ziektewet zo resultaat-
gericht mogelijk terug naar werk te kunnen 
begeleiden, is het belangrijk hun profiel te 
kennen. Daar hebben we onderzoek naar 
gedaan. Bijna 40 procent van hen heeft te 
maken met lichtere of zwaardere psychische 
problemen, die ten dele samenhangen met 
privéomstandigheden. Dergelijke kennis helpt 
ons de effectiviteit van de dienstverlening 
aan deze groep klanten te vergroten.

We zullen ook strenger toezien op het verlenen 
van tewerkstellingsvergunningen. We geven de 
vergunning alleen af als de werkgever aan kan 
tonen dat hij geen personeel kan vinden dat 
zonder werkvergunning kan werken. Dat kunnen 
bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden zijn die we 
een passend werkaanbod doen.

Voorkómen van instroom
Klanten moeten hun afspraken nakomen om hun 
uitkering te behouden. Maar de uitkeringslasten 
kunnen ook omlaag door de instroom te voorkómen, 
bijvoorbeeld in de WIA.

Zieke uitzendkrachten, zieke werklozen en mensen 
die ziek zijn geworden vóór afloop van hun 
(tijdelijk) contract, hebben geen werkgever. UWV 
vervult daarom voor hen de Ziektewet/arborol. 
We willen hun verblijf in de Ziektewet zo kort 
mogelijk houden en voorkomen dat zij vanuit de 
Ziektewet de WIA instromen. De focus in onze 
dienstverlening ligt daarom op terugkeer naar 
werk, in combinatie met herstel, in plaats van 
eerst herstel en dan terugkeer. We kijken wat 
deze klanten wél kunnen en proberen dan zo 
snel mogelijk passend werk voor ze te vinden. 
Op dit ogenblik loopt er een aantal pilots waarbij 
uitzendbureaus deze klanten helpen om passend 
werk te vinden. Om het beroep op de Ziektewet 
en de instroom in de WIA verder te beperken, wil 
het kabinet de Ziektewet moderniseren. Streven 
is om zo veel mogelijk mensen terug te begeleiden 
naar werk. Wie ondanks zijn beperkingen met 
algemeen geaccepteerde arbeid voldoende kan 
verdienen, heeft volgens de kabinetsplannen 
geen recht meer op een Ziektewetuitkering. Al-
leen de klant die dat niet kan, houdt recht op nog 
een jaar ziekengeld.
Om de instroom in de WIA te voorkomen, toetsen 
we ook re-integratieverslagen. Werkgever en 
werknemer stellen zo’n verslag samen op. Er 
staat in wat ze gedaan hebben om de werknemer 
weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. 
Wij beoordelen of dat voldoende is geweest.

UWV in 2012

⁄  Iedereen die twaalf maanden werkloos is, moet 
elk passend werkaanbod accepteren, desnoods 
met lager salaris en onder het opleidingsniveau.

⁄  WW’ers die hun sollicitatieplicht aantoonbaar 
niet nakomen, worden gekort op hun uitkering.

⁄  We verwachten de eerste resultaten van een 
proef waarin we primair sturen op het beperken 
van uitkeringslasten.

Het beste uit de praktijk
Om inzicht te krijgen in de beste methodes om 
onze uitkeringslasten te beperken, gaan we de 
verschillen in werkwijze en prestaties van en ook 
binnen onze vestigingen analyseren.

Voor een belangrijk deel worden de uitkerings-
lasten bepaald door objectieve factoren, zoals de 
bevolkingssamenstelling en de werkgelegenheid 
in een regio. Daar kunnen we niets aan veranderen.
Maar de manier van uitvoeren speelt ook een rol. 
Het is immers ons werk om mensen snel weer 
duurzaam aan het werk te krijgen. Daardoor 
worden de uitkeringslasten lager. Via een aantal 
pilots onderzoeken we of we de uitkeringslasten 
verder kunnen verlagen door in de uitvoering 
direct op lastenbeperking te sturen. In 2011 is 
bij UWV WERKbedrijf op acht Werkpleinen 
een pilotproject gestart waarbij de vestiging 
primair stuurt op het beperken van de 
WW-uitkeringslasten, bijvoorbeeld door het 
effectief inzetten van bemiddeling en 
handhaving. In 2012 verwachten we de eerste 
resultaten.
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Jaarplan en Kennisagenda

Aan deze uitgave liggen twee documenten ten grondslag:  
het UWV Jaarplan 2012 en de UWV Kennisagenda 2012-2013.

In ons Jaarplan geven we aan welke keuzes we maken voor het 
komende jaar. Het plan geeft inzicht in de belangrijkste 
veranderingen en de nieuwe accenten in onze dienstverlening, 
schetst het proces van veranderingen in de bedrijfsvoering en  
gaat in op de prestaties die we in 2012 willen leveren.

Het Jaarplan stoelt op de omvangrijke kennis die we tot nu toe 
hebben opgebouwd. We hebben deskundige medewerkers en we 
weten veel over de uitvoeringspraktijk. Gegevens zijn dankzij onder 
meer onze Polisadministratie actueel en eenvoudig toegankelijk;  
het analyseren en interpreteren van die gegevens levert 
waardevolle nieuwe kennis op.

UWV beschikt over een schat aan kennis. Die is van strategisch 
belang voor UWV, omdat zij een wezenlijke bijdrage levert aan onze 
doelen: meer mensen aan het werk en minder uitkeringslasten.  
We stellen onze kennis daarnaast ook graag beschikbaar aan  
andere partijen.

De Kennisagenda laat zien welke kennisvragen we hebben, hoe  
we op zoek gaan naar de antwoorden en hoe we dus verder bouwen 
aan kennis, als basis voor de kwaliteit en de doelmatigheid van onze 
dienstverlening. Voor de komende twee jaar staan vijf thema’s 
centraal: de veranderende arbeidsmarkt, de arbeidsparticipatie van 
kwetsbare groepen, het beperken van uitkeringslasten (onder 
andere door meer nadruk te leggen op handhaving), het kennis-
programma rond e-dienstverlening en het kennisprogramma rond 
de ZW/arborol van UWV.

Het UWV Jaarplan 2012, de UWV Kennisagenda 2012-2013 en onze 
onderzoeken vindt u op uwv.nl/kenniscijfersonderzoek.

mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins: 
‘Iedereen heeft kwaliteiten. 
De kunst is om het beste  
in mensen naar boven te 
halen. Daarbij speelt UWV 
een belangrijke rol. Werk  
en inkomen brengt mensen 
verder. UWV bekommert 
zich om je, als je werk zoekt 
of als je een uitkering  
nodig hebt.’

A. (Fred) Paling MBA:  
'Ook met minder geld/ 
budget kunnen we een 
doorslaggevende bijdrage 
leveren aan het arbeids-
marktperspectief van  
mensen die het zonder 
steuntje in de rug niet  
redden.'

drs. J.P.M. (José) Lazeroms: 
'Een bijdrage leveren aan  
de samenleving, daar gaat 
het om. Natuurlijk, mensen 
hebben hierin een eigen  
verantwoordelijkheid. Maar 
UWV helpt daarbij. Daar 
staan wij voor. Want bij 
UWV draait het om mensen.'

http://www.uwv.nl/kenniscijfersonderzoek
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uitgave waarin we onze plannen 
voor 2012 schetsen. We laten 
zien wat we gaan doen en hoe 
we blijven werken aan het 
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dienstverlening steeds beter 
te maken. Kijk voor meer 
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onze dienstverlening; 
vereenvoudiging van 
regelgeving

Focus op 
werkzoekenden 
met grote afstand
tot de arbeidsmarkt; 
in versneld tempo 
nadruk op gebruik 
van e-dienstverlening; 
terug naar dertig 
regionale Werkpleinen 

Voorbereiding op 
de ingrijpende 
wijzigingen die de 
modernisering van 
de Ziektewet met 
zich mee gaat 
brengen
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Hoog op de agenda in 2012
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