Programma Professionalisering

UWV Kennisagenda

20

18
19

P01

Een nieuwe Kennisagenda met
8 kennisprogramma’s:
Weten wat werkt
P04

Klanttevredenheid werkgevers
en werknemers
P05

Financiële problematiek en
schulden
P06

Toepassen van gedragsinzichten
P08

Arbeidsmarkt
P09

Monitoring wetgeving
P10

Maatschappelijke
ontwikkelingen
P11

Professionalisering en
vakmanschap
P12

Weten wat werkt

Klanttevredenheid
werknemers en werkgevers

Financiële problematiek
en schuld

Toepassen van
gedragsinzichten

Arbeidsmarkt

Monitoring
wetgeving

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Professionalisering
en vakmanschap

Programma Professionalisering

P02

Een nieuwe Kennisagenda
met 8 kennisprogramma’s
De UWV Kennisagenda 2018–2019
geeft weer op welke thema’s UWV de
komende 2 jaar kennis nodig heeft om
de dienstverlening te verbeteren en een
deskundige en efficiënte uitvoering van de
werknemersverzekeringen te waarborgen.
Deze kennisagenda bouwt voort op de
kennis uit de Kennisagenda 2016–2017.
We richten onze blik zoals gebruikelijk
op de nabije toekomst en bekijken welke
gevolgen beleid heeft voor de participatie
van mensen met een uitkering. Meer
nog dan voorheen verbinden we daarbij
de onderzoeksvragen aan de beleids- en
uitvoeringspraktijk. Zo hebben al onze
medewerkers vragen kunnen aandragen
voor deze agenda. We staan voor de
opdracht om die vragen uít de praktijk
te vertalen naar kennis vóór de praktijk.
Verbetering van dienstverlening en
onderbouwing van ons professionele
handelen staat daarbij voorop. Welke
verbeteringen levert de evaluatie van de
dienstverlening op voor onze klanten en
hoe kunnen we nog beter invulling geven
aan het op kennis gebaseerd handelen
van onze professionals? Meer dan in
de vorige Kennisagenda staat de groep
mensen met een arbeidsbeperking daarbij
centraal. Tegelijkertijd richten we ook onze
blik naar buiten en onderzoeken we de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de

ontwikkelingen in onze omgeving die op onze
organisatie en onze klanten afkomen.
Dienstverlening, professionalisering
en maatschappelijke en
arbeidsmarktontwikkelingen zijn daarmee
de centrale hoofdthema’s waarover we in
2018–2019 kennis ontwikkelen. Dat doen we
niet alleen, maar met onze interne en externe
partners. De uitdaging voor de komende 2
jaar is onze kennis, samen met u, nog meer te
laten landen waar deze het meest rendeert.

Kennisprogramma’s
Binnen de kennisprogramma’s hebben we
ruimte ingebouwd om in een later stadium,
in lijn met de actualiteit of omdat afgerond
onderzoek leidt tot vervolgvragen, nieuwe
kennisvragen te formuleren.
De 8 programma’s in de Kennisagenda
2018–2019 zijn:
1) W
 eten wat werkt is met name gericht
op het evalueren en verbeteren van de
dienstverlening voor mensen met een
arbeidsbeperking.
2) K
 lanttevredenheid werknemers en
werkgevers is erop gericht handvatten
te vinden die onze dienstverlening en
daarmee de klanttevredenheid structureel
verbeteren.
3) F inanciële problematiek en schulden draait
om de vraag hoe UWV zo goed mogelijk

problemen herkent en ondersteunt bij
een oplossing (vanuit gemeenten). We
bouwen daarbij voort op de inzichten rond
preventie en doorverwijzen uit de vorige
Kennisagenda.
4) Toepassen van gedragsinzichten
onderzoekt hoe we gewenst
werkzoekgedrag en registratiegedrag van
klanten stimuleren en ongewenst gedrag
beperken.
5) Arbeidsmarkt heeft tot doel om,
naast het opleveren van de reguliere
UWV-arbeidsmarktinformatie, onze kennis
van de arbeidsmarkt te verdiepen en te
verbreden.
6) Monitoring wetgeving brengt in kaart
hoe het aantal en de samenstelling
van groepen mensen met een uitkering
verandert en probeert die verandering ook
te verklaren.
7) M
 aatschappelijke ontwikkelingen
gaat om het verbeteren van de
UWV-dienstverlening door verder kennis
op te bouwen en te benutten over nieuwe
technologie, de flexibilisering van de
arbeidsmarkt en de mogelijkheden om
duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
8) Professionalisering en vakmanschap
doet onderzoek naar het bevorderen van
de kwaliteit en efficiency van artsen,
arbeidsdeskundigen en adviseurs
binnen UWV.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de
uitkomsten van deze Kennisagenda?
Abonneert u zich dan op de maandelijkse
UWV Kennisnieuwsbrief via uwv.nl/kennis.
Hier vindt u ook onze gepubliceerde
onderzoeken.
Fred Paling
Voorzitter raad van bestuur UWV
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Doel van de Kennisagenda
UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte
uitvoering van de werknemersverzekeringen,
zoals de WW, de Ziektewet en de WIA.
Om onze dienstverlening te verbeteren,
gebruiken we kennis. De UWV Kennisagenda
2018–2019 geeft een overzicht van de
beoogde verbeteringen en bijbehorende
kennisvragen in de komende 2 jaar.
De vragen die onze medewerkers
hebben voorgesteld, zijn binnen de
centrale hoofdthema’s geclusterd in
8 kennisprogramma’s en uitgewerkt
onder leiding van de meest betrokken
uitvoeringsdivisie. Deze uitvoeringsdivisie
is vervolgens ook opdrachtgever voor
de onderzoeksprojecten die binnen het
thema starten. Op die manier borgen we
dat de onderzoeken zo goed mogelijk
aansluiten op de behoefte van de beleids- en
uitvoeringspraktijk.

Samenwerking
Bij de totstandkoming en uitvoering van de
Kennisagenda 2018–2019 werkt UWV nauw
samen met zijn partners in het veld van
werk en inkomen. Zo vindt er regelmatig op
inhoud afstemming plaats met het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) en is de Landelijke Cliëntenraad
waar nodig betrokken bij de voorbereiding
en begeleiding van nieuw onderzoek. Het

thema ‘Weten wat werkt’ is niet alleen
afgestemd met SZW, maar zal ook in nauwe
samenwerking met SZW worden uitgevoerd.
Verder vindt periodiek afstemming en
uitwisseling van kennis plaats in het
Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). De
leden van het KWI komen 6 keer per jaar
bijeen. Het ministerie van SZW, het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP), de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), Instituut Gak en
de gemeenten Amersfoort, Amsterdam en
Rotterdam maken (naast UWV) deel uit van
dit platform.
Een deel van de onderzoeken voert
UWV zelf uit. Daarnaast werkt UWV
samen met universiteiten, hogescholen
en onderzoeksbureaus1. Voor onderzoek
gericht op de arbeidsdeskundige en
verzekeringsgeneeskundige praktijk neemt
UWV deel aan 2 specifiek op die doelgroep
gerichte kenniscentra, namelijk het
Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) en
het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
(KCVG). Ook participeert UWV in het Centrum
Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) van
de Universiteit Maastricht. Dit platform is
gericht op het verkrijgen en verspreiden
van kennis over de arbeidsparticipatie
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Aanbesteding van onderzoek vindt plaats via UWV Marktplaats, zie uwv.nl/uwv-marktplaats. Geïnteresseerde bureaus kunnen
zich hier inschrijven.
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Highlights Kennisagenda 2016–2017
Uiteindelijk blijkt het succes van een
Kennisagenda uit de mate waarin de
uitgevoerde onderzoeken de beleids- en
uitvoeringspraktijk hebben beïnvloed. De
Kennisagenda 2016–2017 levert daarvan een
aantal mooie voorbeelden op.
Zo is uit het kennisprogramma
Professionalisering en vakmanschap de
richtlijn ‘Niet-aangeboren hersenletsel en
arbeidsparticipatie’ voortgekomen. Ook is
een promotieonderzoek afgerond dat laat
zien wat de voorspellende factoren zijn
voor werkhervatting bij de beoordeling van
vangnetters met kanker.
Onderzoek in het kader van het
kennisprogramma Uitstekende
dienstverlening heeft ertoe geleid
dat we klantwaardering nu vaker en
eenvoudiger meten. In het verlengde van
die klantwaardering weten we nu, na
onderzoek onder klanten, hoe UWV het best
met hen over schulden in gesprek kan gaan.
Ook hebben we in beeld hoe werkgevers
aankijken tegen het in dienst nemen van
werkzoekenden met schulden.
Het kennisprogramma Gedragsbeïnvloeding
heeft laten zien dat werkzoekenden vaak
minder zoekactiviteiten registreren op
werk.nl dan ze in de praktijk ondernemen.
Dat heeft belangrijke implicaties voor
onderzoek en advies op basis van deze
registraties. Ook is er een instrument

ontwikkeld om werkzoekenden te helpen
concretere doelen te stellen, om zo hun
werkzoekgedrag effectiever te maken.
Het thema technologie binnen het
kennisprogramma Maatschappelijke en
arbeidsmarktontwikkelingen heeft een
methode opgeleverd die in kaart brengt
hoe functies op de middellange termijn
veranderen door technologie. Dit is relevant
voor onze arbeidsbemiddeling. Deze
methode testen we nu in de praktijk.
Daarnaast hebben we in beeld gebracht
welke mogelijkheden technologie biedt
om mensen met een beperking vaker en
beter mee te laten doen op de
arbeidsmarkt.
Voor de evaluatie van beleid zijn
beleidsmonitoren gemaakt, zoals de
Monitor arbeidsparticipatie (voor de wetten
Wajong en WIA) en de Monitor bezava
(voor de Wet bezava). Ook blijkt uit
onderzoek dat het trainingsprogramma
voor oudere werkzoekenden hun kans
op het vinden van een baan verhoogt.
Ten slotte is het zicht op kansrijke en
kansarme beroepen geactualiseerd
en hebben we de verwachte
arbeidsmarktontwikkelingen voor de
komende jaren in kaart gebracht. In het
verlengde daarvan hebben we scherp in
beeld hoe sectoren en beroepen verschillen
in de mate waarin daarin werk wordt hervat.
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Kennisprogramma
Weten wat werkt
Het centrale uitgangspunt van de UWV-dienstverlening is dat
deze toegevoegde waarde moet hebben voor de klant. Met
leercirkels, analyses van klantsignalen en kennisonderzoek zijn
we continu op zoek naar manieren om onze dienstverlening te
verbeteren en onze toegevoegde waarde voor de klant en de
maatschappij te vergroten.
Dit programma is erop gericht om kennis
te vergroten over de effectiviteit van onze
dienstverlening en om profiling en targeting
bij de inzet van re-integratie-instrumenten
te versterken. Dit doen we op basis van
wetenschappelijke inzichten en analyses.
Daarbij onderscheiden we 2 thema’s:

Wat werkt voor mensen met een
arbeidsbeperking?
De focus ligt in deze nieuwe Kennisagenda
sterk op de zogeheten AG-populatie1. In
relatie tot profiling en targeting is voor de
WW-populatie in de afgelopen jaren al een
instrument (de Werkverkenner2) ontwikkeld.
In 2018 willen we ook voor de AG-populatie
starten met de ontwikkeling van een

wetenschappelijk onderbouwd model voor
profiling en targeting. Vragen die daarbij
beantwoord moeten worden, zijn:
l W
 at zijn de wensen vanuit de professionals
die met profiling en targeting gaan werken?
l W
 elke instrumenten worden nu al gebruikt?
l I n welke mate kunnen deze van nut zijn en
aan welke (technische en gebruikers)eisen
moeten zulke instrumenten voldoen?
Daarnaast werken we aan een
gestructureerd overzicht van de huidige
dienstverlening aan de AG-populatie. Dit
betreft zowel de dienstverlening die wijzelf
uitvoeren als de dienstverlening die wordt
ingekocht bij re-integratiebedrijven. Dit
overzicht ondersteunt het onderzoeken van

De AG-populatie bestaat uit arbeidsgehandicapten die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WAZ of Wajong)
of ontslagwerklozen waarvan is vastgesteld dat zij arbeidsgehandicapt zijn.
Met de Werkverkenner wordt bij aanvang van de WW-uitkering bepaald wat het risico op langdurige werkloosheid is en zetten
we op basis van deze voorspelling passende dienstverlening in.

1

2

de effectiviteit van deze dienstverlening.
Ook meten we de effecten van de subsidie
Individuele plaatsing en steun (IPS) voor
klanten met een ernstige psychiatrische
aandoening. Dit onderzoek is gestart in
2017 en loopt door tot 2020.

Opbrengsten in 2018–2019
Advies over de ontwikkeling van profiling-,
diagnose- en targetinginstrumenten voor
de AG-populatie.

l

Gestructureerd overzicht van de
dienstverlening aan de AG-populatie.

l

Bij de langdurige onderzoeken streven we
ernaar om die zo in te richten dat deze
gefaseerd deelresultaten kunnen opleveren.

Wat werkt voor mensen met een
WW-uitkering?
Binnen dit thema monitoren en
onderhouden we de Werkverkenner.
Daarnaast onderzoeken we de effectiviteit
van onze dienstverlening aan klanten met
een WW-uitkering.

Inzicht in de effecten van IPS-subsidies
voor klanten met ernstige psychiatrische
aandoening.

l

Kennis over de effectiviteit van
dienstverlening aan WW’ers.

l
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Kennisprogramma
Klanttevredenheid
werkgevers en werknemers
UWV streeft naar tevreden klanten, zowel (voormalig) werknemers
als werkgevers. Uit vorige Kennisagenda’s weten we dat een
klantgerichte dienstverlening, autonomie, rechtvaardigheid,
vertrouwen, controle en betrokkenheid van invloed zijn op de
klantwaardering. Met het oog op vakmanschap, klantgerichtheid en
resultaat zoeken we in dit kennisprogramma naar handvatten om
onze dienstverlening structureel te verbeteren.
Waar in de vorige Kennisagenda de nadruk
vooral lag op werknemers, spelen in deze
Kennisagenda ook werkgevers een prominente
rol. Met onderzoek naar de beleving van
(voormalig) werknemers en werkgevers
op de verschillende momenten waarop
zij contact hebben met UWV kunnen we
knelpunten ontdekken en wegnemen. Dit kan
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de
medewerker die contact heeft met de klant
voldoende geïnformeerd is over het traject
dat de klant al heeft afgelegd en zodoende
adequate ondersteuning kan bieden. In dit
kennisprogramma nemen we niet alleen
de dienstverlening die we aan werkgevers
en werknemers afzonderlijk leveren onder
de loep, maar kijken we ook naar de
dienstverlening die beide partijen beter op

elkaar kan laten aansluiten. We steken de
onderzoeken in vanuit het perspectief van
werkgevers en vanuit het perspectief van
werknemers. Zodoende onderscheiden we in
dit kennisprogramma 2 thema’s:

Werkgevers
We onderzoeken hoe klantprocessen van
werkgevers zodanig ingericht kunnen
worden dat ze hun verplichtingen naar
(voormalig) werknemers en UWV beter
nakomen. Daarnaast testen we via ons
werkgeversklantpanel hoe de klantprocessen
en de werkgeversdienstverlening bij
het aannemen van klanten met een
arbeidsbeperking verbeterd kunnen
worden, zodat de klanttevredenheid van
werkgevers op dit punt verbetert en we

meer inzicht krijgen op welke manier
werkgevers gestimuleerd kunnen worden
om werkzoekenden met een afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
In aansluiting op het onderzoek naar
wervingsgedrag van werkgevers in de
kennisprogramma’s Maatschappelijke
ontwikkelingen en Arbeidsmarkt
onderzoeken we hiaten in onze kennis over
het wervingsgedrag van werkgevers.

(Voormalig) werknemers
Om werkzoekenden te ondersteunen in
het vinden van werk is het niet alleen van
belang dat we weten hoe werkgevers
werven, maar ook hoe werkzoekenden
zoeken. Als tegenhanger van het onderzoek
naar het wervingsgedrag van werkgevers
kijken we ook naar hiaten in onze kennis
over het werkzoekgedrag van werknemers.
Daarnaast onderzoeken we de meerwaarde
van een multidisciplinair georganiseerde
samenwerkingsstructuur in de
dienstverlening aan (voormalig) werknemers.

Opbrengsten in 2018–2019
Naast de reguliere producten levert dit
kennisprogramma de komende jaren onder
andere de volgende resultaten op:
Inzicht in de klantreis van werkgevers.

l

In het UWV-klantpanel geteste aanpassingen
in klantprocessen van werkgevers om het
nakomen van hun verplichtingen in het kader
van de Ziektewet te stimuleren.

l

In het UWV-klantpanel geteste aanpassing
in het klantproces van werkgevers bij
aannemen van werkzoekenden met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

l

Kennis over hoe we werkzoekenden beter
kunnen koppelen aan werkgevers met
openstaande vacatures.

l

Kennis over de meerwaarde van
een multidisciplinair georganiseerde
samenwerkingsstructuur in de
dienstverlening aan (voormalig) werknemers.

l
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Financiële
problematiek en
schulden
Ongeveer 10% van onze klanten heeft
problematische schulden of loopt het
risico om deze te krijgen tijdens de
uitkeringsperiode. Onderzoek onder
WW-klanten heeft aangetoond dat
zij een rol zien voor UWV om hen
te helpen bij het voorkomen van en
omgaan met schulden.
Uit onderzoek van andere partijen weten we
dat uitkeringsgerechtigden met schulden
meer moeite hebben met het vinden van
werk. Dit kennisprogramma bouwt voort op
de resultaten van deze onderzoeken. Het doel
van dit programma is verdere kennisopbouw
over de preventie van schulden bij
UWV-klanten en over het tijdig signaleren van
financiële problematiek. Daarnaast willen we
klantenvoorlichting geven en doorverwijzen
naar hulpinstanties. Om dit alles te bereiken
besteden we in deze Kennisagenda aandacht
aan de volgende 3 thema’s:
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Proces- en effectevaluatie
pilot Schulden – signaleren en
doorverwijzen
Vanaf 2018 gaat een select aantal
medewerkers in een pilot beproeven of
zij daadwerkelijk financiële problematiek
of problematische schulden bij klanten
herkennen en wanneer nodig deze warm
kunnen overdragen aan de gemeente. De
proces- en effectevaluatie van deze pilot
is het belangrijkste onderdeel van dit
kennisthema voor 2018 en 2019. Onderdelen
van het onderzoek zijn:
l w
 elke vaardigheden en tools onze
medewerkers nodig hebben om schulden
te signaleren en daaraan de juiste
dienstverlening te koppelen;
l h
 et beproeven wat effectieve
signaleringsmomenten/indicatoren zijn
voor het herkennen van financiële zorgen
en schuldenproblematiek;
l w
 elke gegevens UWV wel en niet mag
delen als het gaat om het oplossen van
schuldenproblematiek;
l h
 et proces van interne doorverwijzing
binnen UWV en de overdracht aan
gemeenten. We onderzoeken wat wel
en niet werkt in de samenwerking met
gemeenten en andere stakeholders met
betrekking tot schuldenproblematiek
(zoals warme overdracht, gezamenlijke
frontoffices etc.);
l h
 oe de klant de nieuwe werkwijze
(maatwerk, persoonlijk contact,
deskundigheid) ervaart, of deze
heeft bijgedragen aan de oplossing
van hun probleem en wat er in hun
situatie is veranderd na inzet van onze
dienstverlening.

Opbrengsten in 2018–2019
Dit kennisprogramma levert onder andere
de volgende resultaten op:
Inzicht in dienstverlening in het kader van
signaleren en herkennen van financiële
problematiek en schuldenproblematiek
door UWV-medewerkers en warme
overdracht aan gemeenten.

l

De uitkomsten van dit onderzoek
zullen bijdragen aan besluitvorming
over de structurele inrichting van onze
dienstverlening aan klanten omtrent het
signaleren en het doorverwijzen van UWV
naar (gemeentelijke) schuldhulpverlening.

Herkennen van financiële
problematiek
In navolging van het onderzoek in de vorige
Kennisagenda – dat gericht was op het
herkennen en signaleren van financiële
problematiek en schulden bij werkzoekenden
met een WW-uitkering en welke rol UWV
daarin zou kunnen vervullen – richten
we ons in 2018 en 2019 op hoe we
financiële problematiek en schulden
beter kunnen herkennen bij klanten met
een arbeidsbeperking (Wajong-, WIA- en

WAO-gerechtigden). We gaan onderzoeken:
l h
 oe UWV bij deze klanten (het risico
op) financiële problemen het best kan
herkennen;
l h
 oe UWV hier het best gericht naar kan
vragen;
l w
 at deze klanten verwachten aan hulp
van UWV wanneer de financiële zorgen
hebben; en
l h
 oe deze klanten zich bewust worden van
de financiële gevolgen van (langdurig)
leven van een uitkering.

Omvang van de financiële
problematiek onder UWV-klanten
We updaten en verrijken eerder uitgevoerd
onderzoek naar de omvang van het aantal
uitkeringsgerechtigden met financiële
problematiek of schulden.

Inzicht in vaardigheden en tools die
UWV-medewerkers nodig hebben om
met klanten met financiële problematiek
en schulden om te gaan, waarbij
de ontwikkeling van deze tools en
vaardigheden positief bijdraagt aan het
vakmanschap van onze medewerkers.

l

Inzicht in welke signaleringsmomenten/
indicatoren effectief zijn voor het
herkennen van financiële zorgen en
schuldenproblematiek.

l

Kennis over het herkennen van financiële
problematiek bij arbeidsbeperkten.

l

Kennis over de omvang van
financiële problematiek onder
UWV-uitkeringsgerechtigden.

l
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Kennisprogramma
Toepassen van
gedragsinzichten
UWV wil mensen stimuleren om aan het werk te blijven of
nieuw werk te vinden en wil voorkomen dat mensen de regels
overtreden. We vragen dus allerlei gedrag van klanten.
Denk bijvoorbeeld aan actief naar
werk zoeken, het doorgeven van
sollicitatieactiviteiten en het verschijnen
op afspraken. In de praktijk zien
we dat klanten lang niet altijd doen
wat UWV van ze wil of verwacht. De
gedragswetenschappen leren ons dat het
louter informeren of het bewustmaken van
mensen vaak onvoldoende is om gedrag
te veranderen. Gedrag komt namelijk ook
onbewust tot stand en mensen maken
vaak onbewust gebruik van irrationele
vuistregels om beslissingen te nemen. Als
we gedragswetenschappelijke inzichten
gericht inzetten, dan kan dat helpen om het
gedrag van onze klanten beter te begrijpen
en kunnen we erop inspelen, waarmee
we onze dienstverlening verder kunnen
verbeteren. Binnen dit kennisprogramma
van de UWV Kennisagenda 2018–2019
borduren we voort op de resultaten van
de vorige Kennisagenda. We focussen in
deze kennisagenda op nalevingsgedrag,
registratiegedrag en werkzoekgedrag.

Het doel van dit programma is het
bevorderen van gewenst gedrag bij klanten
en medewerkers van UWV. Dit doen we
door de komende jaren te investeren in de
volgende 3 thema’s:

Nalevingsgedrag
Binnen dit thema onderzoeken we hoe
UWV kan bevorderen dat WW-klanten op
werkoriëntatiegesprekken verschijnen
of zich hiervoor tijdig afmelden en dat
klanten met een Ziektewet-uitkering op
beoordelingsafspraken verschijnen of zich
tijdig afmelden. Ook onderzoeken we hoe
UWV het best met klanten kan communiceren
om de naleving van diverse verplichtingen te
bevorderen. Tot slot onderzoeken we ook hoe
we WW-klanten helemaal in het begin van hun
WW-uitkering kunnen stimuleren om tijdig hun
sollicitatieactiviteiten aan ons door te geven.

Registratiegedrag
Binnen dit thema bepalen we wat
UWV wil met de registratie van de

sollicitatieactiviteiten van werkzoekenden.
Is registratie van het verplichte aantal
activiteiten voldoende of wil UWV een zo
compleet mogelijk beeld van de activiteiten
van werkzoekenden? Indien een complete(re)
registratie gewenst is, onderzoeken we
welke dienstverlening we werkzoekenden
kunnen aanbieden, zodat zij eerder geneigd
zijn om al hun sollicitatieactiviteiten door te
geven aan UWV.

Werkzoekgedrag
Binnen het thema werkzoekgedrag
onderzoeken we hoe we bepaalde groepen
werkenden en werkzoekenden kunnen
stimuleren om te veranderen van loopbaan.
We kijken vervolgens specifiek naar de
mogelijkheden die UWV heeft om mensen te
stimuleren om van loopbaan te switchen.

Opbrengsten in 2018–2019
Dit kennisprogramma levert onder andere
de volgende resultaten op:
Inzicht in de manier waarop UWV kan
stimuleren dat klanten tijdig op afspraken
met UWV-medewerkers verschijnen.

l

Kennis over de manier waarop UWV
WW-klanten kan stimuleren om tijdig en
volledig hun sollicitatieactiviteiten door te
geven.

l

Best practices voor het communiceren
over verplichtingen.

l

Inzicht in hoe we werkenden en
werkzoekenden kunnen stimuleren om te
veranderen van loopbaan.

l
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Kennis en informatie over de arbeidsmarkt draagt bij aan de missie
van UWV om, samen met de partners, verschil te maken door
het werken van mensen te bevorderen. Arbeidsmarktinformatie
helpt daarbij. We kunnen er vraag en aanbod beter mee bij elkaar
brengen en zo meer mensen aan het werk helpen.

Transparante arbeidsmarkt
Een van de kerntaken van de afdeling
Arbeidsmarktinformatie is het verstrekken
van actuele en valide arbeidsmarktinformatie
en -adviezen op landelijk, sectoraal en
regionaal niveau. We leveren ook de
komende 2 jaar deze reguliere informatie en
adviezen. Daarnaast verbreden we binnen dit
thema onze kennis:
l m
 et informatie over het aanbod van
werkzoekenden met een arbeidsbeperking
op de arbeidsmarkt;
l o
 ver de Europese arbeidsmarkt;
l m
 et onderzoek naar de rol van loon bij
werkhervatting vanuit de WW.

Arbeidsmarkt

Monitoring
wetgeving

Kennisagenda 2018-2019

Kennisprogramma
Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in beweging.
Deze veranderingen vragen om nieuwe of
aanvullende kennis van de arbeidsmarkt.
Het programma Arbeidsmarkt heeft
tot doel om naast de reguliere
UWV-arbeidsmarktinformatie de kennis van
de arbeidsmarkt te verdiepen en verbreden.
Daarbij onderscheiden we 3 thema’s:

Toepassen van
gedragsinzichten

Vraag naar arbeid
Diverse arbeidsmarktpartijen en
UWV-professionals hebben behoefte aan
meer zicht op ontwikkelingen in de vraag
naar arbeid per sector en/of beroep en
op wervingsproblematiek, zeker nu de
arbeidsmarkt weer krapper wordt. We leveren
informatie over de ontwikkeling van vraag en
aanbod van arbeid op de korte en middellange
termijn. We schetsen ook een historisch beeld
over de verschillende conjunctuurgolven en
trekken lessen uit eerdere situaties van krapte
op de arbeidsmarkt. Daarnaast onderzoeken
we de verschillen in wervingsstrategieën
naar sector en bedrijfsgrootte. Als verdieping
op deze reguliere producten onderzoeken
we de latente vraag naar een arbeidsplaats.
Dat is de beschikbaarheid van een vacature
zonder dat (al) expliciet geworven wordt. Ook
doen we onderzoek naar moeilijk vervulbare
vacatures en naar oplossingen en strategieën
die werkgevers en intermediairs in de praktijk
hanteren bij moeilijk vervulbare vacatures in de
krapper wordende arbeidsmarkt.

Kansen op werk
In dit thema ontwikkelen we kennis over
welke sectoren en beroepen kansen bieden
voor werkzoekenden. Daarbij onderzoeken
we in welke beroepen sprake is van krapte of
overschot en welke overstapmogelijkheden
er zijn voor werkzoekenden met een beroep
dat weinig perspectief biedt. Als verdieping
op deze reguliere producten onderzoeken
we wat er nodig is om de transitie te maken
naar een baan met toekomstperspectief. We
brengen in kaart waar de kansen liggen voor
specifieke doelgroepen. We onderzoeken
bijvoorbeeld de verschillen in werkhervatting
van mensen met een arbeidsbeperking naar
sector en arbeidsmarktregio. Daarnaast doen
we verkennend onderzoek naar gevraagde
vaardigheden en competenties.

Opbrengsten in 2018–2019
Dit kennisprogramma levert onder andere
de volgende producten op:
Inzicht in ontwikkelingen en vraag
en aanbod van arbeid in de UWV
Arbeidsmarktprognose.

l

Regionale arbeidsmarktinformatie in Regio
in Beeld.

l

Inzicht in wervingsgedrag en
oplossingsstrategieën van werkgevers.

l

Publicaties over kansberoepen; beroepen
met moeilijk vervulbare vacatures.

l

Een historisch perspectief over
conjunctuurgolven en overgangen tussen
krappe en ruime arbeidsmarkt met lessen
uit het verleden.

l
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Kennisprogramma
Monitoring wetgeving
Via diverse monitors houdt UWV zicht op ontwikkelingen in
volumes, samenstelling en bewegingen van UWV-klantgroepen.
UWV signaleert op basis hiervan veranderingen en onderzoekt
vervolgens de achterliggende oorzaken van geobserveerde
verschuivingen.
Waargenomen veranderingen kunnen
immers aanleiding zijn om de inhoud of
organisatie van de dienstverlening aan te
passen. Tijdens de vorige Kennisagenda heeft
UWV de Monitor ontwikkelingen Ziektewet
ontworpen. Voor het monitoren van de Wet
werk en zekerheid (Wwz) is toen vooral tijd
besteed aan het corrigeren van statistische
effecten van deze nieuwe wetgeving.
In deze nieuwe Kennisagenda willen we
voortborduren op deze inspanningen en de
verkregen inzichten benutten om de effecten
van (onderdelen van) de Wwz – buiten het
statistische effect – in kaart te brengen.
Het doel van dit programma is het monitoren
en begrijpen van veranderingen binnen de
regelingen die UWV uitvoert, zodat we hier
met onze dienstverlening snel op in kunnen
spelen. Om dit doel te bereiken werken we
aan de volgende 3 thema’s:

Monitoring en analyse Ziektewet/WIA
Binnen dit thema zullen we in 2018 opnieuw
de Monitor ontwikkelingen Ziektewet

uitbrengen. Daarnaast voeren we analyses
uit op de WIA om een verklaring te vinden
voor de actuele problematiek rond de WIA
(stijging instroom, verhoging pensioenleeftijd,
overgangen tussen de regeling Werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
en de regeling Inkomensvoorziening
volledig arbeidsongeschikten (IVA), en de
maatregelen uit het regeerakkoord). Ook
willen we theoretische verklaringsmodellen
ontwikkelen voor de Ziektewet en WIA om de
ontwikkelingen in Ziektewet- en WIA-volumes
te kunnen duiden.

Monitoring participatie
arbeidsbeperkten/banenafspraak
Binnen dit thema brengen we in 2018 en
2019 de Monitor arbeidsparticipatie uit. Dit is
een reguliere monitor die sinds 2012 jaarlijks
informatie geeft over de arbeidsparticipatie
van Wajongers, WGA’ers en WIA 35-minners.
Verder onderzoeken we de verschillen
tussen arbeidsmarktregio’s qua vorderingen
met betrekking tot de banenafspraak en

de factoren die dit succes beïnvloeden.
Ten slotte willen we een prognosemodel
bouwen voor de Wajong 2015 en aanvragen
Beoordeling arbeidsvermogen.

Monitoring gevolgen Wwz
Binnen het thema Gevolgen Wwz
onderzoeken we de gevolgen van
verschillende onderdelen van deze wet,
die betrekking hebben op het werkterrein
van UWV (WW/IOW, ontslagaanvragen),
in het kader van de evaluatie van de
wet in 2020. Belangrijke onderdelen zijn:
inkomstenverrekening in de WW, het
verschuiven van het criterium passende
arbeid van 12 naar 6 maanden en de
verandering in de procedure voor
ontslagaanvragen.

Opbrengsten in 2018–2019
Dit kennisprogramma levert, naast de reguliere
producten, de volgende resultaten op:
Theoretische verklaringsmodellen voor
Ziektewet en WIA.

l

Inzicht in verschillen tussen
arbeidsmarktregio’s qua vorderingen met
betrekking tot de banenafspraak.

l

Prognosemodel voor de Wajong 2015 en
aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen.

l

Kennis over de gevolgen van de invoering van
de Wwz voor de WW.

l
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Kennisprogramma
Maatschappelijke
ontwikkelingen
De omgeving van UWV verandert. Inzicht in de
ontwikkelingen die relevant zijn voor UWV helpen
ons om hierop adequaat in te spelen.
De vorige Kennisagenda heeft ons inzicht
gegeven in de mogelijkheden die nieuwe
technologie biedt voor mensen met
arbeidsbeperkingen, heeft handvatten
opgeleverd om veranderingen van functies
binnen organisaties in kaart te brengen en
heeft succes- en faalfactoren in loopbanen
en langdurige verblijf in de flexibele
schil in beeld gebracht. In deze nieuwe
Kennisagenda borduren we voort op deze
inzichten, om meer begrip te krijgen van
de invloed van deze maatschappelijke
ontwikkelingen op onze klanten en de
dienstverlening van UWV. Daarbovenop
willen we aandacht besteden aan de vraag
welke uitdagingen deze ontwikkelingen met
zich meebrengen in termen van een leven
lang leren en hoe UWV deze uitdagingen het
hoofd kan bieden.
Het doel van dit kennisprogramma is het
verbeteren van onze dienstverlening door
onze kennis over nieuwe technologie, de
flexibilisering van de arbeidsmarkt en de

mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid
te bevorderen verder uit te breiden en te
benutten. Dit doen we door te investeren in
de volgende 3 thema’s:

Technologische ontwikkelingen
Binnen dit thema stellen we de vraag hoe
UWV nieuwe technologie kan benutten in
zijn eigen bedrijfsvoering. Daarbij richten
we ons op technologie waarvan we
verwachten dat de markt deze relatief snel
adopteert. Een belangrijk aandachtspunt
is daarbij wat die nieuwe technologie
voor het werk van onze medewerkers en
de UWV-dienstverlening betekent. Verder
onderzoeken we hoe het wervingsgedrag
van werkgevers verandert onder invloed
van technologische ontwikkelingen en
flexibilisering, en hoe UWV daarop kan
inspelen. Ook onderzoeken we hoe banen
en beroepen veranderen onder invloed van
technologische ontwikkelingen en hoe dit
de kansrijke beroepen voor UWV-klanten uit
verschillende doelgroepen beïnvloedt.

Flexibilisering arbeidsmarkt
Binnen het thema flexibilisering van de
arbeidsmarkt onderzoeken we welke
factoren een langdurig verblijf in de
flexibele schil verklaren en hoe deze van
invloed zijn op herhalingswerkloosheid en
uitkeringsafhankelijkheid.

Een leven lang leren/duurzame
inzetbaarheid
Om de rol van UWV te bepalen in het
duurzaam inzetbaar houden van mensen in
een voortdurend veranderende arbeidsmarkt,
onderzoeken we wat UWV kan leren
van private partijen die van-werk-naarwerktransities begeleiden en van buitenlandse
collega-instituten (Public Employment
Services) die actief zijn op dit gebied. Vooral
de centrale rol van vaardigheden in de
overstap naar nieuwe of kansrijke beroepen
heeft hierbij onze aandacht.

Opbrengsten in 2018–2019
Inzicht in de invloed van nieuwe technologie
en flexibilisering op het wervingsgedrag
werkgevers.

l

Kennis over de invloed van veranderingen
in banen en beroepen op kansrijke
overstapberoepen.

l

Informatie over langdurig verblijf in de
flexibele schil.

l

Kennis van ervaringen en werkwijze van
private partijen en buitenlandse collegainstituten bij van-werk-naar-werktransities.

l
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Kennisprogramma
Professionalisering en
vakmanschap
Doorlopende professionalisering van UWV-praktijkprofessionals
is van belang voor de kwaliteit en efficiëntie van de
dienstverlening van UWV. Het doel van dit kennisprogramma
is om via de ontwikkeling en implementatie van kennis
kwalitatief hoogwaardig en evidence-based werken van deze
professionals (verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en
werkconsultenten) te bevorderen.

Tijdens de vorige Kennisagenda
zijn voorspellende factoren van
werkhervatting van vangnetters met
kanker geïdentificeerd, hebben we inzicht
verkregen in bronnen van variatie bij
loonwaardebepaling en is de richtlijn
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en
arbeidsparticipatie ontwikkeld. De huidige
Kennisagenda treedt grotendeels in de
voetsporen van de vorige Kennisagenda,
met de hieronder beschreven 5 thema’s.
Daarbij is er ook aandacht voor een
nieuwe kennisvraag: het bepalen
van bevorderende en belemmerende
factoren van kennisimplementatie bij
UWV-praktijkprofessionals.

Financiële problematiek
en schuld

Borging professioneel handelen
Binnen dit thema onderzoeken we welke
factoren de kennisimplementatie bij
verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen
en werkconsulenten belemmeren of
juist bevorderen. We inventariseren de
rol van ICT bij evidence-based werken:
welke behoefte is er, wat zijn de kosten
en opbrengsten van verschillende
ICT-oplossingen en op welke termijn zijn
deze te realiseren? Ook onderzoeken
we hoe multidisciplinaire samenwerking
tussen UWV-professionals kan worden
gestimuleerd en wat dit oplevert.
Concrete interventies die we binnen
dit thema analyseren hebben onder
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Opbrengsten in 2018–2019
Dit kennisprogramma levert onder andere
de volgende producten op:
Een advies voor doorontwikkeling en
optimalisering van het gebruik van SMBA
en MOI.

l

Een doorontwikkelde handreiking
Vaststellen begeleidingsnoodzaak inclusief
trainingsmateriaal.

l

Voorspellen werkvermogen

Producten Participatiewet

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Kennisagenda 2018-2019

andere betrekking op het trainen van
arbeidsdeskundigen om participatiegericht
te werken in de begeleiding van
klanten met multiproblematiek, op een
instrument waarmee verzekeringsartsen
de duurbelastbaarheid van klanten met
een arbeidsbeperking kunnen bepalen
en op de beoordeling van de functionele
mogelijkheden bij de prognose van mensen
met aanhoudende gezondheidsklachten.

Binnen dit thema gaat het om de
vraag hoe UWV-klantprofielen en
daaraan gekoppelde dienstverlening
ter bevordering van arbeidsparticipatie
evidence-based en kostenefficiënt
(uitvoeringskosten) kan vormgeven voor
de verschillende UWV-klantgroepen.
We onderzoeken of een evidence-based
instrument met een regel voor het
voorspellen van toekomstig werkvermogen
verzekeringsartsen kan helpen om
WIA-herbeoordelingen doelmatiger uit te
voeren. En we onderzoeken in hoeverre
een triage-instrument en beslismodel
verzekeringsartsen kan helpen om passende
WIA/WGA-dienstverlening te selecteren.

Monitoring
wetgeving

Een instrument in het CBBS* om
beoordelingen te vergelijken.

l

Een aangepast wegingskader RIV** voor
arbeidsdeskundigen.

l

Een methodische aanpak om
gezondheidsfraude te herkennen en te
voorkomen.

l

* CBBS = Claimbeoordeling- en borgingssysteem
**RIV = Re-integratie inspanningsverplichting

(SMBA), de Methode Ondersteunend
Instrument (MOI), begeleidingsnoodzaak en
de Indicatie banenafspraak);
l w
 at de knelpunten van die producten zijn;
en
l h
 oe we deze producten kunnen verbeteren.
Daarnaast onderzoeken we of de SMBA
verzekeringsartsen kan helpen bij een
participatiegerichte beoordelingssystematiek
voor mensen met een arbeidsbeperking.

Binnen dit thema staat de vraag centraal hoe
professioneel en evidence-based handelen
van UWV-medewerkers in het kader van de
Participatiewet en Wajong 2015 kan worden
verbeterd. We onderzoeken:
l h
 oe gebruiksvriendelijk en doeltreffend
de producten van de Participatiewet/
Psychische aandoeningen
Wajong 2015 zijn voor verzekeringsartsen
Binnen dit thema gaat het om de vraag
en arbeidsdeskundigen (zoals de sociaalmedische beoordeling van arbeidsvermogen hoe we de arbeidsparticipatie van mensen

met een psychische/psychiatrische
aandoening op effectieve en efficiënte
wijze kunnen bevorderen. We onderzoeken
of vroegtijdige signalering en actie/
interventie bij psychische problemen met
behulp van onder andere de Werkverkenner
leidt tot minder instroom in de Ziektewet
vanuit de WW. We analyseren of een
screeningsinstrument om vangnetters met
psychische klachten te classificeren, kan
helpen om de belastbaarheid voor werk te
verhogen. En we onderzoeken de effecten
van Individuele plaatsing en steun (IPS)
voor mensen met ernstige psychiatrische

aandoeningen (EPA) en hoe we IPS het best
kunnen implementeren en financieren.

Gezondheidsfraude
Binnen dit thema onderzoeken we hoe we
de fraude-alertheid van verzekeringsartsen
kunnen bevorderen. We brengen in kaart
in welke mate, bij welke ziektebeelden en
typen klanten het simuleren van ziekte of
arbeidsongeschiktheid en het belemmeren
of niet melden van herstel voorkomt. En we
onderzoeken of bewustheid over mogelijke
gezondheidsfraude bijdraagt aan een betere
beoordeling van de klant.

