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INLEIDING 
 
Een topjaar in de geschiedenis van UWV, zo hebben wij dit jaar getypeerd in het jaarplan 2006. 
Drie grote stelselwijzigingen - WIA, Walvis en de Zorgverzekeringswet - zijn ingevoerd. Ook de 
wijzigingen in de WW worden geïmplementeerd. In ons jaarplan hebben wij de ambitie neergelegd 
– naast de invoering van het beleidsprogramma van het kabinet - onze prestaties in 2006 op een 
hoger niveau te brengen, de klantgerichtheid te verhogen, de ketensamenwerking te intensiveren 
en de fusie af te ronden.  
 
Hoewel het jaar nog niet voorbij is, kunnen we concluderen dat we goed op weg zijn. De invoering 
van het beleidsprogramma verloopt zonder grote problemen. Ook dit en volgend jaar lopen de 
activiteiten rond de invoering overigens nog door. Zo wordt gewerkt aan de bouw van het in 2008 
in te voeren nieuwe WIA-systeem. De vulling van de polisadministratie vraagt dit en volgend jaar 
nog volop onze aandacht. Ook de wijzigingen in de WW lopen nog door tot in volgend jaar.  
 
De volumeontwikkelingen laten over het algemeen een overwegend positief beeld zien. In de 
Oktobernota hebben wij aangegeven dat het aantal werklozen en het totaal aantal 
arbeidsongeschikten in 2006 daalt. Bij de Wajong en de Ziektewet zien we echter een stijgende 
lijn. Naar de oorzaken van de stijging van het aantal personen met een Wajong-uitkering 
verrichten we nader onderzoek. De toename van het beroep op de Ziektewet wordt voor een deel 
veroorzaakt door de invoeringsproblemen met het nieuwe ziektewetsysteem. Dit is een incidenteel 
effect. Ook de economische groei leidt – met een toenemend aantal uitzendkrachten en andere 
vormen van flexibele en tijdelijke arbeidskrachten - tot een groeiend beroep op de Ziektewet.  
 
Invoering van het beleidsprogramma én verhoging van onze prestaties moeten we realiseren 
binnen een context die voor onze medewerkers onzeker is. Dit jaar is aan 1.600 medewerkers 
boventalligheid aangezegd. Door vermindering van het werk en verhoging van de efficiency zal 
afslanking ook in 2007 en volgende jaren nodig zijn. Hoewel wij actief streven naar interne of 
externe herplaatsing van boventallige medewerkers, legt de afslanking druk op het 
verandervermogen van UWV.  
 
De fusie/transformatie van UWV wordt eind dit jaar als programma afgerond. Ook in 2007 en 
verder blijft het noodzakelijk de bedrijfsvoering te optimaliseren. In dat kader worden een aantal 
activiteiten overgedragen aan de lijnorganisatie en van daaruit voortgezet. Daarnaast is het nodig 
te komen tot een fundamentele herziening van onze bedrijfsprocessen als uitvloeisel van onze 
visienota “Werken aan de toekomst.  
 
Raad van Bestuur UWV 
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SAMENVATTING 
 
Instroom WIA vrijwel stabiel 
Negen maanden na inwerkingtreding van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
lijkt de instroom zich te stabiliseren, hoewel het nog te vroeg is om hier structurele betekenis aan 
te geven. Het percentage afwijzingen bedraagt 50% van de afgehandelde aanvragen. Bij 71% van 
alle toekenningen is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid.  
Van de volledig arbeidsongeschikten krijgt 30% een IVA-uitkering toegekend, de overige 70% 
krijgt een uitkering op grond van de WGA toegekend. De WGA bestaat dan ook voor ruim 60% uit 
personen die volledig arbeidsongeschikt zijn, van wie een deel mogelijk zal overgaan naar de IVA. 
 
Zieken zonder werkgever (onder andere zieke werklozen en uitzendkrachten) nemen een naar 
verhouding groot deel (circa 30%) van de WIA-instroom voor hun rekening. Daarom besteden we 
veel aandacht aan de vervulling van de Poortwachtersfunctie, onder meer door de  
verzuimbegeleiding onmiddellijk na ontvangst van de ziekmelding te starten en door de inzet van 
speciale ZW-Arboteams. Deze benadering heeft, vergeleken met 2004, bijgedragen aan een 
stijging van het aantal beëindigde ziektegevallen. Ook de percentages herstelde vangnetgevallen 
laten positieve effecten van onze Poortwachtersfunctie zien.  
 
Wajong groeiende groep 
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering stijgt sneller dan aanvankelijk was verwacht. 
Hiervoor zijn diverse mogelijke verklaringen. In het vierde kwartaal starten we met een uitgebreide 
dossierstudie om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaken. We verwachten het onderzoek in 
mei 2007 af te ronden.  
 
Uitloop werkzaamheden ASB herkeuring 
Tot en met september zijn 80.600 herbeoordelingen gerealiseerd. Door onder meer de inzet van 
re-integratiebegeleiders konden 9.600 herbeoordelingen achterwege blijven. De voorraad is dus in 
totaal met 90.200 afgenomen tot 157.000.  
De recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het CBBS, heeft gevolgen voor de 
afronding van de herbeoordelingen. Omdat de uitspraken leiden tot extra beslag op de 
arbeidsdeskundige capaciteit voor het geven van de benodigde nadere toelichting, zal er sprake 
zijn van een uitloop van de ASB-herbeoordelingen met ruim twee maanden. Hierdoor zal eind 2007 
nog niet voor alle herbeoordelingen een beschikking zijn afgegeven: eind 2007 zal 95% van de 
herbeoordelingen zijn gerealiseerd. Over de exacte gevolgen zijn wij in overleg met het ministerie 
van SZW.  
 
Nasleep invoering Ziektewetsysteem 
Door de invoeringsproblemen met het nieuwe Ziektewetsysteem hebben we in het eerste halfjaar 
2006 te maken gehad met het wegwerken van te grote werkvoorraden. Deze zijn inmiddels 
ingelopen. De tijdigheid Ziektewet is sinds begin van dit jaar gestegen. We beslissen thans in 88% 
van de gevallen binnen 6 weken en in 73% binnen 4 weken. De invoeringsproblemen hebben 
geleid tot een daling van de rechtmatigheid van de Ziektewet. Ter verbetering van de 
rechtmatigheid is de besturing aangepast.  
 
Verbetering tijdigheid 
Ten aanzien van de tijdigheid zien we een stijgende lijn in onze prestaties. Na aanloopproblemen 
met het nieuwe Ziektewetsysteem is de tijdigheid van zowel de beslissingen als de betalingen ZW 
verbeterd. Ook de tijdigheid van de beslissingen en betalingen WW is verbeterd. In dit verslag 
rapporteren we over de aansluiting van WW- en TRI-uitkeringen op de herbeoordelingen volgens 
het aangepast schattingsbesluit. Door in het derde kwartaal ingevoerde verbetermaatregelen in het 
aanvraagproces verwachten wij dat deze aansluiting zal verbeteren. Ook hebben we maatregelen 
getroffen om knelpunten in het WIA-proces op te lossen teneinde de tijdigheid WIA op een hoger 
niveau te brengen.  
 
Positieve ontwikkelingen re-integratie 
Onder invloed van de economische groei zijn er gunstige ontwikkelingen in de re-integratie te zien. 
Het voorlopige aantal plaatsingen na een re-integratietraject ligt met ruim 20.000 plaatsingen in de 
eerste 9 maanden op schema. Vermoedelijk kan dit aantal na afstemming met de re-
integratiebedrijven nog naar boven worden bijgesteld. We verwachten dan ook dat we onze 
doelstelling voor 2006 (27.500 plaatsingen na een re-integratietraject) zullen realiseren.  
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Daarnaast zijn er in de eerste negen maanden van 2006 ruim 3800 werkhervattingen gerealiseerd 
na intensieve begeleiding door de re-integratiecoach. Onder meer hierdoor wordt het beeld 
bevestigd dat re-integratiecoaches een positieve bijdrage leveren aan de re-integratie van 
werklozen.  
 
De realisatie van de speerpunten 2006 in de ketensamenwerking met CWI en de gemeenten 
verloopt voorspoedig.  
 
Verbetering klantgerichtheid 
Stond de klantgerichtheid in het eerste halfjaar onder druk, in het derde kwartaal constateren we 
vooruitgang, zowel met betrekking tot het aantal klachten als de (telefonische)bereikbaarheid. 
 
Na een piek in het eerste kwartaal 2006 als gevolg van de invoering van het nieuwe 
Ziektewetsysteem is het aantal klachten in de loop van dit jaar afgenomen tot bijna 4.000 in het 
derde kwartaal 2006. Dit is een halvering ten opzichte van het eerste kwartaal 2006, waarin – 
zoals gezegd – sprake was een piek als gevolg van de problemen bij de invoering van het nieuwe 
Ziektewetsysteem. De effecten van onze maatregelen worden dus zichtbaar.  
 
De (telefonische) bereikbaarheid is verbeterd en het aantal vragen dat direct is beantwoord, is 
toegenomen. Dat percentage ligt nu op 85. In de eerste negen maanden van 2006 hebben we 4,7 
mln. klantvragen beantwoord.  
 
Kosten van de uitvoering binnen budget 
Ondanks de verlaagde financiële kaderstelling voor 2006 slagen we erin om binnen het toegekende 
budget te blijven. 
 
Prestatie-indicatoren 
 
Prestatie-indicatoren UWV

 Prestatie-indicator  Norm 2006  Realisatie 1e 
drie kwartalen 

 Prognose 2006  Realisatie 2005 

% herstelde vangnetgevallen na 13 weken 75% 77% nb n.v.t.

% herstelde vangnetgevallen voor 13 weken 85%

Juistheid beoordeling re-integratieverslag 70% - - -

Re-integratie aanbodquote WW 90% 79% 82% n.v.t.

Plaatsingspercentage AG (contract 2002) 30% 32% 32% n.v.t.

Plaatsingspercentage WW (contract 2002) 40% 33% 33% n.v.t.

Rechtmatigheid (excl. Onzekerheden) 99% > 97% >97% 99%

Tijdigheid WW < 8 weken 90% 95% >90% 94%

Tijdigheid ZW < 4 weken per ultimo 2006 90% 73% (sept.) 85% ult. 2006 71%

Bekendheid met verplichtingen 60% - >75% >75%

Afdoening fraudegevallen 95% 96% 95% n.v.t.

 
Toelichting: we verwachten dat de tijdigheid van WW–beslissingen als gevolg van de afhandeling van de 
jaarlijkse piek in de aanvragen van onderwijzend personeel in het vierde kwartaal enigszins zal afnemen. Wel 
zal de score voor geheel 2006 voldoen aan de norm van 90%.  
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UITVOERING SV-WETTEN, VERANTWOORDING 
PER WET 
 
Hierna wordt per wet een overzicht gegeven van de belangrijkste volumeontwikkelingen, gevolgd 
door een korte toelichting voor de WW, WAO en Wajong op de hiermee verband houdende 
ontwikkeling van de uitkeringslasten. In het jaarverslag 2006 zal uitgebreider worden ingegaan op 
laatstgenoemde ontwikkeling.  
 
WW  
Onder invloed van de gunstige economische ontwikkelingen groeit de werkgelegenheid in 2006 
aanzienlijk. Deze ontwikkeling werkt door in de WW. We verwachten thans dat het aantal WW-
uitkeringen in 2006 daalt met 54.000. De instroom in de WW over het gehele jaar 2006 ramen we 
op 316.000 (circa 60.000 lager dan in 2005).  
We verwachten een uitstroom van 370.000 (ruim 20.000 lager dan in 2005). Het aandeel WW-
beëindigingen wegens werkhervatting blijft vrij constant (ruim boven de 50%). Het aandeel WW-
beëindigingen wegens het bereiken van de maximumduur neemt sinds 2004 sterk toe (van 11,9% 
in 2004 naar 17,5% in 2005 en naar verwachting 24% in 2006). Dit is vooral het gevolg van de 
afschaffing van de vervolguitkering. De uitstroom wegens het bereiken van de maximumduur zal 
de komende jaren verder stijgen als gevolg van het verkorten van de maximale WW-duur per  
1 oktober 2006.  
 
Tabel
Ontwikkeling WW instroom, uitstroom, lopend bestand (x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend ultimo
Gerealiseerd
2003 418,7 343,0 280,3

2004 426,2 383,6 321,7

2005 377,6 392,1 306,7

2006 1e drie kwartalen 239,3 286,5 260,4

Raming
2006 totaal 315,6 369,6 253,3

 
 
De uitkeringslasten WW over de eerste drie kwartalen 2006 bedragen € 3.185 mln. Dit is circa 9% 
minder dan in de overeenkomstige periode van 2005. Deze daling is met name het gevolg van de 
hiervoor beschreven daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De gemiddelde daguitkering is 
daarentegen licht toegenomen (ruim 2%). De bijdrage Zorgverzekeringswet is thans onder de 
uitkeringslasten opgenomen.  
 
Arbeidsongeschiktheid  
 
WIA 
In onderstaande tabel zijn de volumeontwikkelingen WIA opgenomen. In het volgende hoofdstuk is 
nadere informatie opgenomen over de realisatiecijfers en over onze actuele inzichten inzake de 
raming voor 2006. 
 
Tabel
Ontwikkeling WIA instroom, uitstroom, lopend bestand (x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend ultimo
Gerealiseerd
2006 1e drie kwartalen 14,6 1,1 13,6

Raming
2006 totaal 22,7 3,4 19,4

 
Instroom - uitstroom is niet gelijk aan lopend in hetzelfde kwartaal, omdat eind 2005 al een klein aantal WIA-
uitkeringen waren toegekend. Daarnaast is het instroomcijfer van 14.600 niet gelijk aan het aantal 
toekenningen van 12.000, zoals vermeld in het volgende hoofdstuk. 
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WAO 
Het aantal WAO-gerechtigden is in de eerste drie kwartalen van 2006 met 51.000 gedaald tot 
652.000. Deze daling wordt veroorzaakt door beëindigingen van de uitkeringen als gevolg van 
herbeoordeling, pensionering en overlijden, terwijl de instroom alleen nog bestaat uit cliënten met 
een ingangsdatum van het recht op uitkering vóór 2005.  
De uitstroom was in het eerste kwartaal relatief hoog als gevolg van een eenmalige technische 
aanpassing van de registratie, waardoor ook een volume uit december 2005 is meegenomen in de 
in- en uitstroomcijfers voor WAO, WAZ en Wajong. De cijfers over geheel 2006 zullen als gevolg 
hiervan meer dan een jaarvolume omvatten.  
We verwachten thans in 2006 een uitstroom van 75.000. Het aantal WAO-gerechtigden in 2006 zal 
naar wij verwachten dalen van 703.000 eind 2005 naar 639.000 eind 2006. 
 

Tabel
Ontwikkeling WAO instroom, uitstroom, lopend bestand (x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend ultimo
Gerealiseerd
2003 66,3 83,2 785,6

2004 59,2 78,9 765,8

2005 19,9 82,3 703,1

2006 1e drie kwartalen 8,4 59,3 652,2

Raming
2006 totaal 11,0 75,1 639,0

 
 
De uitkeringslasten WAO over de eerste drie kwartalen 2006 bedragen € 6.557 mln. Dit is ruim 2% 
minder dan in de overeenkomstige periode van 2005. Deze daling is met name het gevolg van de 
hiervoor beschreven daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De gemiddelde daguitkering is 
daarentegen licht toegenomen (1,4%). De bijdrage Zorgverzekeringswet is thans onder de 
uitkeringslasten opgenomen.  
 
Wajong 
Het aantal cliënten met een Wajong-uitkering is in de eerste drie kwartalen van 2006 met 6.000 
gestegen tot 153.200. De instroom blijft aanzienlijk hoger dan de uitstroom.  
De relatief hoge instroom is deels het gevolg van de eenmalige technische aanpassing van de 
registratie. Daarnaast is er sprake van een structurele groei. In het vierde kwartaal starten we met 
een uitgebreide dossierstudie om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaken. We verwachten 
het onderzoek in mei 2007 af te ronden.  
 
Tabel
Ontwikkeling Wajong instroom, uitstroom, lopend bestand (x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend ultimo
Gerealiseerd
2003 8,2 4,4 138,5
2004 9,4 4,9 142,6
2005 10,4 5,6 147,2
2006 1e drie kwartalen 9,9 3,8 153,2
Raming
2006 totaal 12,7 6,1 153,7

 
 
De uitkeringslasten Wajong over de eerste drie kwartalen 2006 bedragen € 1.292 mln. Dit is ruim 
11% meer dan in de overeenkomstige periode van 2005. Deze stijging is met name het gevolg van 
de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Ook de gemiddelde daguitkering is toegenomen 
(1%). De bijdrage Zorgverzekeringswet is thans onder de uitkeringslasten opgenomen.  
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WAZ 
Bij de WAZ is het bestand in de eerste drie kwartalen met 4.500 gedaald tot bijna 49.000. Dit komt 
vooral door het beëindigen van de toegang tot de WAZ per 1 augustus 2005. Er is nog wel sprake 
van overloop en herleving van oude rechten. Omdat een klein deel van de populatie herbeoordeeld 
wordt, is de invloed van het aangepaste Schattingsbesluit (ASB) beperkt bij de WAZ. 
De uitkeringslasten voor de eerste drie kwartalen van 2006 komen uit op € 351 mln.  
 
Ziektewet 
In de eerste 9 maanden van 2006 is het aantal toekenningen ZW toegenomen met circa 50% ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De toename wordt veroorzaakt door een drietal factoren.  
 
In de eerste plaats heeft de economische groei een verhogend effect op de omvang van de 
verzekerde populatie ZW. Het aantrekken van de uitzendmarkt leidt tot een groter aantal 
uitzendkrachten en dus ook tot een groter aantal zieke uitzendkrachten. Ook het aantal 
werknemers met een tijdelijk arbeidscontract neemt toe en daarmee het aantal overige ZW-
vangnetters.  
 
In de tweede plaats is er in 2006 sprake van een inhaaleffect als gevolg van de problemen die met 
de invoering van het nieuwe Ziektewetsysteem (per 1 september 2005) zijn ontstaan. Dit leidt tot 
een eenmalige piek in de toekenningen in 2006. 
 
In de derde plaats zijn wij in 2006 overgegaan op een andere telsystematiek waarin ook 
ziekmeldingen worden meegeteld die, in verband met de wachtdagen, niet tot een uitkering 
hebben geleid. Ook deze ziekmeldingen zijn in onderstaande tabel dus opgenomen als 
toekenningen. Wachtdagen doen zich voor bij de uitzendkrachten en bij een deel van de overige 
vangnetters. Nagegaan wordt welke effecten hiermee zijn gemoeid. In het jaarverslag zal hierover 
worden gerapporteerd.   
 
Een tegenovergestelde beweging zien we bij de zieke werklozen. De verbeterde economische 
situatie leidt tot een daling van het aantal werklozen en dus ook tot een daling van het aantal zieke 
werklozen. 
 
De raming van het aantal toekenningen ZW voor 2006 hebben wij naar aanleiding van de 
geschetste ontwikkelingen verhoogd tot 460.000 
 
Tabel
Ontwikkeling toekenningen ZW (x 1.000)

Uitzendkrachten 
(sector 52)

Werklozen Overigen Totaal

Gerealiseerd
2003 129,4 65,2 136,2 330,8

2004 118,7 76,8 125,5 321,0

2005 162,2 72,8 121,9 356,9

2006 1e drie kwartalen 219,2 52,9 122,8 394,9

Raming
2006 totaal 249,5 64,7 146,3 460,5

 
 
 
De uitkeringslasten voor de eerste drie kwartalen van 2006 bedragen € 994 mln. In het jaarverslag 
zal een toelichting worden opgenomen over de relatie tussen de volumeontwikkeling en de 
ontwikkeling van de uitkeringslasten ZW.  
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NIEUWE WETGEVING 
 
 
Per 1 januari 2006 is een tweetal nieuwe stelsels in uitvoering genomen. De eerste betreft de Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), die voor nieuwe gevallen de WAO vervangt. 
Samen oplopend met de invoering van WIA wordt in 2006 de herbeoordeling van een zeer groot 
aantal WAO-gerechtigden voortgezet. De tweede stelselwijziging betreft de Wet Administratieve 
Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten (WALVIS), die regels stelt voor 
het loonbegrip voor zowel de vaststelling van de premie als van de uitkering. Tegelijk met de 
invoering van Walvis hebben wij de premieheffing overgedragen aan de Belastingdienst. Nu negen 
maanden verstreken zijn, kunnen we – ondanks enkele startproblemen - iets zeggen over de 
effecten van dat nieuwe beleid. Daarnaast zijn er in de loop van 2006 aanzienlijke wijzigingen in de 
WW van kracht geworden. 

WIA      
Ontwikkeling van het bestand 
Het aantal toegekende WIA-uitkeringen bedraagt thans circa 12.000. Hiervan zijn bijna 2.600 IVA- 
en bijna 9.500 WGA-uitkeringen. Van de toegekende WGA-uitkeringen wordt ruim eenderde 
(3.500) berekend naar een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij bijna 6.000 WGA-toekenningen 
gaat het om volledige, maar (vooralsnog) niet duurzame arbeidsongeschiktheid. 
Verwacht mag worden dat er op termijn een beweging van de WGA naar de IVA zal gaan 
plaatsvinden, omdat alsnog geoordeeld wordt dat de arbeidsongeschiktheid als duurzaam wordt 
beschouwd.  
 
Verder geven de realisatiecijfers het volgende beeld: 
• 29% van de toegekende WIA-uitkeringen is gedeeltelijk arbeidsongeschikt, 71% volledig 

arbeidsongeschikt; 
• 30% van de volledig arbeidsongeschikten ontvangt een IVA-uitkering, 70% een WGA-

uitkering; 
• het grootste deel van de afwijzingen vindt plaats omdat de aanvrager < 35% 

arbeidsongeschikt is.  
 
Er verandert weinig in de WIA-instroompatronen. De instroom blijft lager dan we eerder 
verwachtten. Ook de verdeling over IVA (circa 20%) en WGA (ongeveer 80%) is anders dan voor 
invoering van de WIA gedacht en vanaf het begin tamelijk constant. Daarnaast laten ook de 
diagnosegegevens nauwelijks veranderingen zien. Het beoordelingsresultaat komt nog steeds 
overeen met wat mag worden verwacht van het duurzaamheidsprotocol.    
 
Uit analyse van de uitstroom blijkt dat de uitstroomkans over de eerste vijf jaar in de IVA 
waarschijnlijk groter is dan bij de WAO-groep 80-100%. Dit is met name het gevolg van het feit 
dat de gemiddelde leeftijd van de IVA-instroom tot nu toe veel hoger is dan bij de volledig 
arbeidsongeschikte WAO’ers. Daarom is de uitstroom wegens pensionering veel groter. Ook de 
sterftekans is groter bij de IVA-instroom. De uitstroom in de WGA in de eerste vijf jaar is 
daarentegen waarschijnlijk een stuk lager dan bij de overeenkomstige groepen in de WAO. Dit 
wordt vooral veroorzaakt doordat de herstelkans lager is bij de WGA-instroom.   
 
Onder invloed van de realisatiecijfers hebben wij onze verwachtingen ten aanzien van de instroom 
in de WIA verder naar beneden bijgesteld. Voor 2006 verwachten we nu 22.700 toekenningen en 
19.400 afwijzingen vanwege minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.  

Wijzigingen WW      
Per 1 april 2006 is de zogenoemde wekeneis aangepast. Per 1 juli 2006 is de WW aangepast 
terzake van startende zelfstandigen. Deze wijzigingen zijn tijdig ingevoerd. Per 1 oktober 2006 zijn 
omvangrijke wijzigingen in recht, hoogte en duur van de uitkering in werking getreden. De 
invoering van deze wijzigingen is volgens schema verlopen. Per 1 januari 2007 treden nieuwe 
wijzigingen in de WW in werking. De voorbereidingen hiervoor lopen volgens planning.   
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Walvis en polisadministratie   
In 2005 heeft de voorbereiding op de invoering van Walvis per 1 januari 2006 veel aandacht 
gevraagd. De invoering is voor het overgrote deel goed verlopen. Er hebben zich op beperkte 
schaal knelpunten voorgedaan in het uitkeringsproces, maar die zijn en worden opgelost. De met 
Walvis gerealiseerde uniformering van de loonbegrippen voor de premievaststelling en de 
uitkeringsverzorging heeft in 2006 geleid tot vereenvoudiging van de uitvraag van loongegevens 
bij werkgevers voor de dagloonvaststelling. 
 
De polisadministratie wordt gevuld met gegevens van individuele werknemers. Die gegevens 
worden door de werkgever, via de maandelijkse loonaangifte, naar de Belastingdienst gezonden. 
De Belastingdienst stuurt de gegevens door aan UWV, waarna opname in de polisadministratie kan 
plaatsvinden. Dit gebeurt alleen als vaststaat dat de gegevens juist zijn. Die controle verricht UWV. 
Fouten die bij die controle blijken, worden door UWV gemeld bij de Belastingdienst, die de 
wekgevers hierover terugkoppelt. Werkgevers zijn dan in de gelegenheid die aangiften met 
terugwerkende kracht te corrigeren. In deze terugkoppeling is vertraging opgetreden. Om die 
reden geldt de verplichting om te corrigeren alleen voor tijdvakken gelegen na 30 september 2006. 
Werkgevers hebben de keuze om al dan niet met terugwerkende kracht te corrigeren voor 
tijdvakken gelegen voor 1 oktober 2006. 
 
De eerste drie kwartalen van 2006 laten zien dat van 80% van de loonaangiften de 
werknemergegevens gecontroleerd in de polisadministratie kunnen worden opgenomen. Dit 
gebeurt inmiddels ook. In september 2006 zijn de loonaangiften tot en met juli 2006 in de 
polisadministratie verwerkt.  
 
De vulling betekent dat van werkgevers die een correcte loonaangifte hebben gedaan, de gegevens 
in de polisadministratie aanwezig zijn. Deze gegevens behoeven dan niet meer in het kader van de 
dagloonvaststelling aan werkgevers te worden uitgevraagd. Van werkgevers die een foutieve 
loonaangifte niet met terugwerkende kracht hebben gecorrigeerd, zijn de gegevens niet volledig in 
de polisadministratie opgenomen. Deze werkgevers kunnen dus geconfronteerd blijven worden met 
extra gegevensuitvraag in het kader van de dagloonvaststelling.  
 
Zoals gezegd geldt voor loontijdvakken, gelegen na 30 september 2006, dat werkgevers gehouden 
zijn de correctieverplichting met terugwerkende kracht na te komen. Onder de veronderstelling dat 
dit ook geschiedt, zal het zo zijn dat voor het eerst met ingang van 1 oktober 2007 een vol jaar 
aan loongegevens in de polisadministratie is opgenomen.  
 
Naast de vulling is uiteraard de gegevensleverantie vanuit de polisadministratie van belang. In 
augustus hebben we de zogenoemde Polisfunctionaliteit voor de gegevensleveringen opgeleverd. 
Hiermee kunnen we geautomatiseerd de afgesproken gegevens vanuit de polisadministratie aan de 
externe afnemers leveren. Op dit moment maken we nog geen gebruik van deze functionaliteit. 
Het testen van de gegevensleveringen vanuit de polisadministratie zal in november zijn afgerond. 
Levering van gegevens aan afnemers gebeurt thans via tijdelijke oplossingen.  
 
De verwachting is dat de meeste afnemers begin 2007 zullen aansluiten op de polisadminstratie. 
Naast de externe afnemers (bijvoorbeeld een gemeente, de SVB, een pensioenfonds, het CBS) zijn 
er ook interne afnemers: bedrijfsonderdelen van UWV die in het kader van de ZW, WW en WIA 
belast zijn met de uitkeringsvaststelling. Zij zullen gegevens gaan afnemen voor de 
dagloonvaststelling. Hiervoor geldt in het algemeen een referteperiode van één jaar. Op dit 
moment bestuderen wij de mogelijkheid om, ondanks het feit dat eerst per 1 oktober 2007 een vol 
jaar loongegevens in de polisadministratie is opgenomen, op zo kort mogelijke termijn voor de 
dagloonvaststelling toch optimaal gebruik te maken van de in de polisadministratie opgeslagen 
gegevens.  
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REALISATIE BELEIDSDOELSTELLINGEN 
Naast de invoering van de in het vorige hoofdstuk beschreven nieuwe wetgeving hebben we in ons 
jaarplan 2006 als onze belangrijkste beleidsdoelstellingen werk boven uitkering, klant- en 
ketengerichtheid en juiste en tijdige uitkeringsverstrekking benoemd. Wij beschrijven in dit 
hoofdstuk welke resultaten wij in 2006 hebben behaald en welke activiteiten we daarvoor hebben 
verricht.  

Werk boven uitkering 
We hebben in de eerste drie kwartalen van 2006 onze focus op werk boven uitkering verder 
versterkt. Zoals we hiervoor hebben aangegeven, hebben verschillende wettelijke maatregelen en 
vernieuwing van werkprocessen geleid tot een drastische beperking van het aantal mensen dat een 
beroep doet op een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering.  
 
In ons jaarplan 2006 hebben we vijf prestatie-indicatoren op het gebied van werk boven uitkering 
benoemd. De resultaten tot dusver zijn als volgt:  
  
Resultaten prestatie-indicatoren  
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Werk boven uitkering

Prestatie Norm 2006 Realisatie 1e drie 
kwartalen 2006

Prognose 
2006

Realisatie    
2005

% herstelde vangnetgevallen na 13 weken 75% 77% nb n.v.t.
% herstelde vangnetgevallen voor 13 weken 85%
Juistheid beoordeling reïntegratieverslag 70% - - -
Re-integratie aanbodquote WW 90% 79% 82% n.v.t.
Plaatsingspercentage AG (contract 2002) 30% 32% 32% n.v.t.
Plaatsingspercentage WW (contract 2002) 40% 33% 33% n.v.t.

 
 
Percentage herstelde vangnetgevallen vóór en na 13 weken  
Een belangrijk deel van onze inspanningen is erop gericht om verzuim zo kort mogelijk te laten 
duren. Dit wordt weerspiegeld in het percentage herstelde vangnetgevallen vóór 13 weken. Naar 
de mate waarin onze inzet in de eerste 13 weken succesvoller is, daalt het percentage cliënten dat 
na die 13 weken nog herstelt. In de eerste 13 weken herstelt 85%.  
Van degenen die na 13 weken nog ziek zijn, herstelt 77% vóór de maximumduur van 104 weken. 
Hiermee voldoen we aan de doelstelling uit ons jaarplan 2006 van 75%. 
Tevens wordt vastgesteld dat uitzendkrachten zich minder vaak ziek melden. Per 1.000 
uitzendkrachten werden in het eerste halfjaar van 2006 ongeveer 420 ziekmeldingen gedaan 
tegenover circa 500 ziekmeldingen in het eerste halfjaar van 2004 (2005 is buiten beschouwing 
gebleven omdat vanwege de Wet VLZ geen uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de 
ontwikkeling van het langdurig verzuim in 2005).  
De daling van het aantal beëindigde ziekmeldingen doet zich met name voor bij het ziekteverzuim 
tot en met 2 dagen en bij het ziekteverzuim van 3 tot en met 7 dagen (-20% resp. -18%). 
Wanneer we de ziekmeldingen die langer dan 1 week hebben geduurd, uitsplitsen naar duur, blijkt 
dat in het eerste halfjaar van 2006 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004 naar verhouding 
minder ziekmeldingen de volgende duurgrenzen passeren. Dit betekent dus dat er sneller sprake is 
van werkhervatting.  
 
In een bijlage gaan we uitgebreid in op de activiteiten die we uitvoeren in het kader van onze 
poortwachterfunctie, zoals snelle start van de verzuimbegeleiding en de inzet van onze ZW-
Arboteams.  
 
Juistheid beoordeling re-integratieverslag  
Onze poortwachterfunctie komt onder meer tot uiting in de beoordeling van het door de werkgever 
samen met de werknemer op te stellen re-integratieverslag.  
Uit onderzoek op een beperkt aantal uitgevoerde toetsingen uit de 1e helft 2006 blijkt dat de 
kwaliteit van de toetsingen in het algemeen voldoende is. De resultaten uit dit onderzoek moeten 
gezien de beperkte omvang van de steekproef wel met enige voorzichtigheid gehanteerd worden.  
Met ingang van oktober zal de toetsing onderdeel uitmaken van een periodieke kwaliteitsmeting 
van de claimbeoordeling bij einde wachttijd. In het 4e kwartaal zal ook de Landelijke Loonsanctie 
Commissie (LLC) een audit uitvoeren naar het toetsingsproces over de gevallen vanaf 1 juni 2006, 
de implementatiedatum van ons nieuwe toetsingskader.  
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In het jaarverslag zal een definitieve uitspraak worden gedaan over de juistheid van de toetsing. 
 
Re-integratieaanbodquote  
Over de eerste negen maanden van 2006 bedraagt het resultaat voor de re-integratieaanbodquote 
WW 79% (2005: 67%). Met deze indicator meten we zowel de plaatsing van een cliënt op een re-
integratietraject als vormen van begeleiding gericht op werkhervatting die door de re-
integratiecoach worden aangeboden.  
De score vertoont een stijgende trend (van 71% in januari tot 87% in september). We verwachten 
dat deze trend zich zal doorzetten en dat we in het vierde kwartaal de doelstelling uit ons jaarplan 
2006 van 90% zullen realiseren. Gemiddeld over het hele jaar verwachten we een score van 82%.  
 
Aantal plaatsingen  
In ons jaarplan 2006 hebben we als doelstelling geformuleerd om 27.500 cliënten te plaatsen door 
de inzet van een re-integratietraject. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in de eerste negen maanden 
van 2006 20.133 cliënten zijn geplaatst (7.256 AG en 12.607 WW). We liggen hiermee op schema.  
We verwachten de doelstelling voor 2006 van 27.500 plaatsingen dan ook te realiseren.  
Daarnaast zijn 3.844 werkhervattingen gerealiseerd na intensieve begeleiding door de re-
integratiecoach (zie hierna onder “Overige resultaten re-integratie”).  
 
Plaatsingspercentages  
Op dit moment bedragen de plaatsingspercentages voor AG (norm 30%) voor de contractjaren 
2002, 2003 en 2004 resp. 32%, 28% en 16% en de plaatsingspercentages WW (norm 40%) 33%, 
34% en 25%. De plaatsingspercentages zien alleen op de plaatsing van cliënten die een traject 
hebben doorlopen. 
De definitieve plaatsingspercentages kunnen pas berekend worden als alle trajecten van een 
contractjaar zijn afgesloten. Hierdoor zullen de plaatsingspercentages met name voor de meest 
recente jaren nog duidelijk toenemen. Daarom zijn in de tabel uitsluitend de percentages voor 
2002 opgenomen.  
 
Tijdige klantinterventie 
Met het percentage tijdige klantinterventie meten we of we tijdig (d.w.z. binnen 11 werkdagen na 
ontvangst van het door ons geaccepteerde re-integratieadvies van CWI) een eerste beoordeling en 
gesprek met de klant hebben gevoerd. Dit percentage bedraagt tot en met september 88 en 
voldoet hiermee ruimschoots aan de doelstelling uit ons jaarplan 2006 van 70%.  

Overige resultaten re-integratie 

Re-integratiecoaching  
In ons jaarplan 2006 hebben wij een sleutelrol in het kader van re-integratie van onze WW- 
cliënten, waaronder WIA-aanvragers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, weggelegd voor 
de re-integratiecoach WW. Voor de arbeidsongeschikten vindt de begeleiding plaats door de 
arbeidsdeskundige.< 
  
Eind juni hebben we de resultaten ontvangen van een onafhankelijk onderzoek naar de 
klanttevredenheid over re-integratiecoaching. De klant waardeert de wijze waarop de re-
integratiecoach communiceert met gemiddeld een 8,2 voor het introductiegesprek en een 8,1 voor 
de daadwerkelijke coaching. De wijze waarop de aanpak tot terugkeer naar de arbeidsmarkt tot 
stand komt en de kwaliteit van de aanpak waardeert de klant met een 7,8. Ruim 93% van de 
klanten geeft aan dat de eerder gemaakte afspraken door de re-integratiecoach worden 
nagekomen. 
 
Om de prestaties van re-integratiecoaching beter inzichtelijk te maken is een outcomemodel in 
ontwikkeling. Kernaspecten zijn de uitstroom naar werk, de klantgerichtheid en de kostenefficiënte 
inzet van de beschikbare re-integratiemiddelen. De stand van zaken is dat de prestatie-indicatoren 
zijn ontwikkeld en releases zijn gepland om de conversie op het primaire systeem door te voeren. 
Daarnaast zijn er trainingen georganiseerd om prestatiemanagement en outcomesturing in te 
bedden in de bedrijfsvoering.  
 
Zodra het outcomemodel volledig is ingevoerd en gevuld, kunnen wij uitspraken doen over de 
effectiviteit van de inzet van de re-integratiecoaches WW. In afwachting daarvan hebben we in 
onderstaande tabel gegevens opgenomen die alvast een indicatief beeld geven van de effectiviteit. 
De tabel geeft inzicht in het aantal in de eerste negen maanden van 2006 beëindigde trajecten, 
onderverdeeld in IRO-trajecten, reguliere WW-trajecten en overige trajecten. Daarnaast is 
aangegeven hoeveel intensieve begeleidingen door de re-integratiecoach in de eerste negen 
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maanden van 2006 zijn beëindigd. Vervolgens is vermeld hoeveel beëindigde trajecten (per soort 
traject) hebben geleid tot een plaatsing en hoeveel intensieve begeleidingen door de re-
integratiecoach hebben geleid tot een werkhervatting. Van die beëindigde trajecten is per soort 
traject aangegeven in hoeveel gevallen er sprake is van een plaatsing. Een plaatsing is hetzelfde 
als een werkhervatting met dien verstande dat bij plaatsing het aanvullende criterium geldt dat er 
sprake moet zijn van een dienstverband van tenminste 6 maanden. Er is dus eerder sprake van 
een werkhervatting dan van een plaatsing. De resultaten hebben nog een voorlopig karakter. 
 
Tabel
Effectiviteit re-integratiecoach VOORLOPIGE GEGEVENS 

 Realisatie 
1e drie 

kwartalen 
2006 

 3e 
kwartaal 

2006 
 sep  aug  juli 

 2e 
kwartaal 

2006 

 1e 
kwartaal 

2006 

Iro WW* Som van beëindigingen           5.936           2.612              753              954              905           1.880           1.444 
Som van Plaatsingen           4.171           1.841              494              701              646           1.308           1.022 

Reguliere WW trajecten* Som van beëindigingen         21.868           7.182           1.625           3.014           2.543           7.419           7.267 
Som van Plaatsingen           7.484           2.519              503           1.177              839           2.677           2.288 

Overige Trajecten Som van beëindigingen             2.732             1.162                608                323                231                553             1.017 
Som van Plaatsingen                952                439                275                  81                  83                259                254 

Totaal Trajecten* Som van beëindigingen           30.536           10.956             2.986             4.291             3.679             9.852             9.728 
Som van Plaatsingen           12.607             4.799             1.272             1.959             1.568             4.244             3.564 

Intensieve Begeleidingen**  Totaal beëindigd           5.915             2.962             1.027             1.213                722             1.695             1.258 
 Werkhervattingen           3.844             1.838                630                768                440             1.153                853 

Bron:* IR
          ** UWS, Pacta AR  
 
De tabel laat zien dat in 2006 in totaal circa 16.500 werklozen werk hebben gevonden na de inzet 
van een traject (12.607) of intensieve begeleiding door de re-integratiecoach (3.844). Van de 
beëindigde IRO-trajecten is in 70% sprake van een plaatsing. Voor reguliere WW-trajecten is dit 
percentage 34 en voor Overige trajecten 35. Het percentage werkhervattingen (ongeacht de duur 
van de werkhervatting) na beëindiging van de intensieve begeleiding door de re-integratiecoach is 
65. Wij trekken hieruit de conclusie dat er een sterke indicatie is dat vooral de intensieve 
begeleiding door de re-integratiecoach en het inzetten van een IRO succesvol is. Verdergaande 
conclusies kunnen nog niet aan de cijfers worden verbonden. Hiervoor is nodig dat eerst onderzoek 
is gedaan naar mogelijke verschillen tussen klantgroepen, bijvoorbeeld ten aanzien van factoren 
als motivatie, zelfredzaamheid en werkelijke afstand tot de arbeidsmarkt, etc.   
 
De tabel laat ook de ontwikkeling zien van het aantal plaatsingen/werkhervattingen in de loop van 
2006. Het aantal plaatsingen na inzet van een IRO is toegenomen van ruim 1000 in het 1e kwartaal 
tot ruim 1.800 in het 3e kwartaal. De ontwikkeling van plaatsingen na een regulier traject in 2006 
ligt op een vrijwel constant niveau. Het aantal werkhervattingen na intensive begeleiding door de 
re-integratiecoach is in de loop van dit jaar meer dan verdubbeld (van 850 in het 1e kwartaal tot 
ruim 1.800 in het 3e kwartaal).  
 
IRO’s  
In de eerste negen maanden van 2006 hebben we bijna 21.000 aanvragen voor een individuele re-
integratieovereenkomsten ontvangen. We verwachten dat het in het jaarplan 2006 voor dit jaar 
geraamde aantal van 25.000 zal worden gehaald. 20.500 cliënten zijn inmiddels gestart met een 
IRO-traject. Het aantal plaatsingen in 2006 bedraagt tot nu toe bijna 6.000 (bijna 4.200 WW en 
ruim 1.500 AG). 
 
Vanaf 1 januari 2006 is een nieuw beoordelingskader voor de IRO van kracht geworden. Hierdoor 
worden strengere eisen gesteld aan re-integratiebedrijven die de IRO willen uitvoeren. Een aantal 
bedrijven heeft aangegeven niet aan deze strengere eisen te kunnen of willen voldoen. Het aantal 
bedrijven dat de IRO uitvoert, is toegenomen tot 2.000. Bij 500 bedrijven hebben wij audits 
uitgevoerd. Deze hebben er in een beperkt aantal gevallen toe geleid dat bedrijven de IRO niet 
meer mogen uitvoeren. 
 
Gedifferentieerde dienstverlening WW 
In oktober 2005 zijn we gestart met de inzet van gedifferentieerde dienstverlening. Hierbij worden 
‘losse’ producten (bijvoorbeeld jobhunting) ingezet voor cliënten die niet een volledig traject nodig 
hebben, maar wel behoefte hebben aan specifieke dienstverlening. Er zijn sindsdien circa 4.100 
diensten ingekocht.  
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Re-integratiemiddelen  
Op basis van de huidige uitgaven verwachten we dat het budget 2006 voor WW-trajecten van  
€ 160 mln. zal worden overschreden (€ 168 mln.), en dat de AG-uitgaven binnen het budget 2006 
van € 136 mln. zullen blijven (€ 132 mln.). Deze uitgaven worden vanwege de overeengekomen 
financieringswijze van no cure/no pay respectievelijk less pay meer bepaald door het (stijgend) 
aantal beëindigde trajecten dan door het (dalend) aantal nieuwe trajecten.  
 
De kosten van voorzieningen zullen duidelijk boven het separate budget van € 70 mln. uitkomen 
(€ 111 mln.). Dit komt enerzijds door een veel groter beroep op doventolken in de onderwijssfeer 
en door eenmalig dubbele uitgaven aan jobcoaches. Dit laatste is het gevolg van overgang van 
factureren achteraf naar bevoorschotten vooraf.  
 
Scholing  
Om de inkoop van aparte scholing (niet inbegrepen in re-integratietraject) efficiënter en effectiever 
te laten verlopen, wordt vanaf 1 juli 2006 een scholingsmakelaar ingezet. Deze hebben we 
vooralsnog voor één jaar gecontracteerd. Voorts hebben we de afhandeling van 
scholingsaanvragen geconcentreerd. Het aantal ingekochte scholingen bedraagt op dit moment 
731. Dit zijn nog uitsluitend WW-scholingen. Omdat de scholingsmakelaar thans ook wordt ingezet 
voor AG-scholingen verwachten we dat dit aantal de komende maanden relatief zal toenemen. 
Hierdoor zullen er meer aparte scholingen worden ingekocht dan de eerder geraamde 3.000.  
 
Re-integratie jonggehandicapten  
Om jonggehandicapten meer mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt wordt jaarlijks budget 
ter beschikking gesteld. Van dit budget van € 5,5 mln. hebben we in de eerste 9 maanden € 2,2 
mln. besteed, waarvan € 1,5 mln. voor de jonggehandicaptenteams en € 0,7 mln. voor 
experimenten. We verwachten dat het budget van € 5,5 mln. in 2006 volledig zal worden besteed.  
Aanvankelijk werd ook de uitbreiding van de no risk polis uit dit budget (€ 6 mln.) gefinancierd en 
daarmee zou het totale budget op € 11,5 mln. uitkomen, maar inmiddels is geregeld dat deze extra 
uitbreiding separaat wordt gefinancierd. 
 
Het project “Kenniscentrum jongeren met een arbeidshandicap en werk” dat gefinancierd wordt uit 
het budget gaat naar verwachting in het vierde kwartaal van start. Dit kenniscentrum richt zich op 
het versterken van de kennisinfrastructuur. Hiervoor maakt het gebruik van de uitwisseling tussen 
(professionals binnen de) werkterreinen onderwijs, zorg en werk en van de mogelijkheden van 
nieuwe media. Ook beoogt het kenniscentrum verbindingen te leggen tussen theorie en praktijk. 
Doel is om jongeren en werkgevers dichter bij elkaar te brengen. 
 

Herbeoordelingen  
 
Resultaten 
In de eerste drie kwartalen van 2006 hebben we bijna 81.000 herbeoordelingen gerealiseerd. Het 
aandeel verlaagde en beëindigde uitkeringen bedraagt 35,4% (WAO: 38,9%, WAZ: 47,1% en 
Wajong: 8,3%). Het percentage verlaagde en beëindigde uitkeringen neemt in 2006 geleidelijk af 
van 36% in het eerste kwartaal tot 33% in het derde kwartaal. Het aandeel verlagingen in het 
totaal van verlaagde en beëindigde uitkeringen neemt toe. Dit hangt onder andere samen met het 
gegeven dat we begonnen zijn met de herbeoordelingen van de jongste arbeidsongeschikten. 
Ouderen blijken tot nu toe vaker hun (gedeeltelijke) uitkering te behouden dan jongeren.  
 
Tabel
Herbeoordelingen 1e drie kwartalen 2006 

Totaal WAO WAZ Wajong
Uitkering gelijk 59,6% 55,5% 47,6% 90,3%
Uitkering verlaagd 13,2% 14,8% 15,5% 1,9%
Uitkering beëindigd 22,2% 24,1% 31,8% 6,5%
Uitkering verhoogd 5,0% 5,6% 4,9% 1,2%
Uitkomst nog onbekend 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Aantal 80.635             67.450             3.138               10.047             
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Re-integratie na herbeoordeling 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de afspraken die ten tijde van de herbeoordeling zijn gemaakt 
met de cliënten voor wie de herbeoordeling heeft geleid tot een verlaging of beëindiging van de 
uitkering.  
 
Tabel
Kerncijfers re-integratie 1e drie kwartalen 2006 
1. cliënten waarvoor re-integratieaanbod van toepassing is 28.521 100%

    1a waarvoor nog geen re-integratievisie is opgesteld 76 0,3%

2. Re-integratievisies opgesteld door arbeidsdeskundige 28.445 100%

    2a waarvan oordeel: geen re-integratieacties 7.725 26%

         - cliënt geeft aan in staat te zijn zelf naar werk te kunnen zoeken 2.995 10%

         - cliënt stelt zich uitdrukkelijk niet beschikbaar voor werk 3.290 11%

         - cliënt heeft geen re-integratiemogelijkheden of is vrijgesteld 1.440 4%

    2b waarvan oordeel: nog geen re-integratieacties 1.653 6%

         - cliënt tekent bezwaar aan tegen beschikking 1.653 6%

    2c waarvan oordeel: re-integratie via werkgever (uitbreiding) 10.430 37%

         - werkt en benut (bijna) volledig de restverdiencapaciteit 8.675 31%

         - overlegt met werkgever over uitbreiding 1.755 6%

    2d waarvan oordeel: re-integratietraject inkopen & begeleiden 8.637 31%

         - cliënt volgt bij herbeoordeling al een traject 1.610 6%

         - cliënt kiest voor een IRO 2.197 8%

         - cliënt maakt gebruik van re-integratietraject 4.830 17%

3. Re-integratietrajecten in te kopen en starten

    - traject inkopen voor cliënt bij re-integratiebedrijf 1.305

    - cliënten gestart met traject bij re-integratiebedrijf 3.725

 
 
In opdracht van UWV voert het bureau Astri longitudinaal onderzoek uit naar de arbeidsmarkt- en 
inkomenspositie van herbeoordeelde WAO’ers. In het onderzoek worden cliënten 1 ½ jaar gevolgd 
om inzicht te krijgen in de re-integratie-inspanningen, de resultaten hiervan, de duurzaamheid van 
de werkhervattingen en de succes- en faalfactoren die hierop van invloed zijn. Gekozen is voor een 
opzet waarin twee groepen op drie momenten na de herbeoordeling ( na 4, 8 en 18 maanden) 
uitgebreid worden geënquêteerd. De eerste groep cliënten, die in juni 2005 herbeoordeeld is, is in 
oktober 2005 en in februari 2006 geënquêteerd. De 3e enquête, 18 maanden na de herbeoordeling, 
vindt plaats in december a.s. De tweede groep is in oktober voor de eerste keer, 4 maanden na de 
herbeoordeling, geënquêteerd. De resultaten hiervan worden binnenkort gepubliceerd.  
 
Van de cliënten van wie de uitkering wordt verlaagd of beëindigd en die een re-integratietraject 
starten, is 76% binnen 8 weken na de beschikking aangemeld bij een re-integratiebedrijf. Hierbij 
speelt een rol dat de integratie van de processen tussen het opstellen van de re-integratievisie en 
de inkoop van een re-integratietraject nog verbetering behoeft. Door een strakke sturing op de 
sluitendheid van het proces beogen we de doorlooptijd te verkorten naar maximaal acht weken 
voor de gehele doelgroep.  
Het opstellen van de re-integratievisie gebeurt vrijwel altijd (99%) binnen 4 weken na de 
beschikking.  
 
TRI en WW       
Voor cliënten die zijn herbeoordeeld op grond van het aangepaste Schattingsbesluit (ASB) hebben 
we in 2006 bijna 6.900 TRI-aanvragen afgehandeld, waarvan 70% is toegekend. Daarnaast hebben 
we voor deze doelgroep bijna 5.600 WW-aanvragen afgehandeld, waarvan 71% is toegekend.  
 
We streven ernaar dat bij een verlaging of beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ná 
een ASB-herbeoordeling - wanneer de cliënt geen werk heeft - aansluitend een WW of TRI 
uitkering betaald wordt zodat er geen gat valt in de inkomenscontinuïteit. Voor de cliënt is hierbij 
cruciaal de ingangsdatum van de beslissing tot verlaging of beëindiging van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat vanaf deze datum de inkomstenderving realiteit wordt. 
Deze datum ligt twee maanden ná de beslissing herbeoordeling. Tijdig betalen betekent een 
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betaling WW binnen 4 weken ná de ingangsdatum van de beslissing tot verlaging of beëindiging 
van de arbeidsongeschiktheiduitkering en een betaling TRI binnen 5 weken. (voor de TRI-uitkering 
gaan wij uit van 5 weken omdat het bij TRI om een maandbetaling gaat in tegenstelling tot de 
WW-uitkering die per vier weken betaald wordt) 
 
In een aantal gevallen kiest de cliënt ervoor om pas op een later tijdstip de WW of TRI aanvraag in 
te dienen, bijvoorbeeld omdat de cliënt in eerste instantie afziet van beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt. Bij het bepalen van de tijdigheid van de beslissing WW of TRI wordt dan ook 
gerekend met de doorlooptijd vanaf de aanvraagdatum. Bij het bepalen van de tijdigheid van de 
betaling WW of TRI wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de beslissing tot verlaging of 
beëindiging van de arbeidsongeschiktheiduitkering met een correctie voor aanvragen die later dan 
de ingangsdatum worden ingediend. 
 
Tabel
Toekenningen WW en TRI na een aSB herbeoordeling 1e drie kwartalen 2006

 Tijdigheid 
betaling 

 < 4 weken  < 8 weken  < 4 weken 

 WW 59% 91% 62%
 < 4 weken  < 8 weken  < 5 weken 

 TRI 67% 84% 86%
opm:  - Tijdigheid beslissing na aanvraag WW of TRI

          - Tijdigheid definitieve betaling na effectuering verlaging of beëindiging uitkering

 Tijdigheid                   
beslissing 

 
 
Wanneer wij er niet in slagen om de eerste WW- of TRI-betaling te doen binnen 4 resp. 5 weken na 
de verlaging of beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering (of na de aanvraag), nemen wij 
contact met de cliënt met de vraag of deze prijs stelt op betaling van een voorschot.  
 
In het derde kwartaal hebben wij verbeteringen doorgevoerd in het aanvraagproces van WW- en 
TRI-uitkeringen na een ASB-herbeoordeling. Kern van deze verbeteringen is dat de aanvraag niet 
eerst via CWI verloopt maar intern binnen UWV wordt afgehandeld. De klant wordt daarbij 
ondersteund door de arbeidsdeskundige, waarbij reeds bekende gegevens worden doorgegeven ten 
behoeve van de beoordeling van de WW, respectievelijk TRI-aanvraag. Dit gebeurt aansluitend op 
het gesprek dat de arbeidsdeskundige met de cliënt heeft over de uitkomsten van de 
herbeoordelingen. De effecten van deze verbeteringen komen nog niet uiting in bovenstaande tabel 
omdat het hier gaat om beslissingen en betalingen voordat de verbeteringen zijn doorgevoerd.  
 
Bezwaar en beroep na herbeoordeling 
Tot en met september 2006 zijn bijna 21.000 bezwaren ingediend in verband met een ASB-
herbeoordeling. Tegen 26% van de beslissingen met een verlaging of beëindiging van de uitkering, 
gingen cliënten in bezwaar. In 27% van de afgehandelde bezwaarzaken is het bezwaar gegrond 
verklaard.  
 
Tabel
Bezwaarschriften ASB 1e drie kwartalen 2006 

 Gegrond  Niet   Ongegrond  Intrekkingen  Onbekend  Lopend  Totaal 
 Ontvankelijk 

Wajong 271 62 437 95 3 121 989
WAO 4.213 948 9.165 1.154 10 3.538 19.028
WAZ 169 45 349 65 1 215 844

 Totaal 4.653 1055                 9.951 1314 14                 3.874               20.861 

 % 27,4 6,2 58,6 7,8

 
 
41% tekende beroep aan tegen een ongegrond verklaard bezwaar. In totaal zijn tot en met 
september 2006 ruim 3.600 beroepszaken aanhangig gemaakt. In bijna 29% van de afgehandelde 
beroepszaken is het beroep gegrond verklaard. 
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Tabel
Beroepszaken ASB 1e drie kwartalen 2006 

 Gegrond  Niet 
ontvankelijk 

 Ongegrond  Intrekkingen  Nog lopend  Totaal 

 Totaal 313 84 439 254 2.546 3.636

 %                   28,7                     7,7                   40,3                   23,3 

 
 
Productie  
Tot en met september zijn 80.600 herbeoordelingen gerealiseerd, ongeveer gelijk aan de 
prognose. Door onder meer de inzet van re-integratiebegeleiders konden 9.600 herbeoordelingen 
achterwege blijven. De voorraad is dus in totaal met 90.200 afgenomen tot 157.000.  
 
De recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het Claimbeoordelings- en 
Borgingssysteem (CBBS) dat wij gebruiken bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, heeft 
gevolgen voor de afronding van de herbeoordelingen. Omdat de uitspraken leiden tot extra beslag 
op de arbeidsdeskundige capaciteit voor het geven van de benodigde nadere toelichting, zal er 
sprake zijn van een uitloop van de ASB-herbeoordelingen met ruim twee maanden. Hierdoor zal 
eind 2007 nog niet voor alle herbeoordelingen een beschikking zijn afgegeven: eind 2007 zal 95% 
van de herbeoordelingen zijn gerealiseerd. Over de exacte gevolgen zijn wij in overleg met het 
ministerie van SZW.  

Klantgerichtheid  
Goede bereikbaarheid zien wij als een belangrijke stap in klantgericht handelen. De bereikbaarheid 
van UWV telefoon Werknemers bedroeg tot en met september 92% en blijft stijgen. Circa 85% van 
de vragen hebben we direct kunnen beantwoorden. In totaal hebben we in 2006 tot nu toe 4,7 
mln. telefonische klantvragen beantwoord.  
 
Naast onze telefonische dienstverlening neemt het gebruik van onze internetsite snel toe. 75 
formulieren kunnen elektronisch worden ingevuld en gedownload. We nemen deel aan het ICTU-
project (ICTU=ICT Uitvoeringsorganisatie BZK) van het ministerie van SZW over het elektronische 
gebruik van formulieren. Doel van het project is een landelijke voorziening in te richten voor de 
ontwikkeling en het beheer van elektronische formulieren.  
Tot en met het 3e kwartaal 2006 hebben we ruim 75% van de ruim 650.000 digitaal ontvangen 
vragen direct kunnen beantwoorden. We beschikken voor deze services over een database van 
ruim 1.300 antwoorden gebaseerd op meer dan één en een kwart miljoen gestelde vragen. We 
werken hierbij samen met CWI omdat circa 40% van de cliënten dezelfde vraag zowel aan CWI als 
UWV stelt.  
 
Sinds het tweede kwartaal 2006 zijn alle kantoren aangesloten op UWV telefoon Werkgevers. Tot 
en met september zijn circa 750.000 vragen beantwoord. Wij hanteren ook hier één database voor 
de beantwoording van vragen door werkgevers via telefoon en Internet. Wegens klachten over de 
kwaliteit van de beantwoording werken we hard aan de inhoudelijke verbetering van de 
antwoorden. 
Na een geleidelijke invoering vanaf eind 2005 is Telefonie Zakelijk dit jaar volledig uitgerold. Naar 
verwachting zal Telefonie Zakelijk jaarlijks tussen de 500.000 en 1.000.000 zakelijke contacten 
afhandelen, tot nu toe zijn er circa 400.000 gesprekken verwerkt. 
 
In oktober zijn wij 5 pilots in de regio gestart, in samenwerking met CWI, Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) en gemeenten om de dienstverlening aan cliënten met gezondheidsklachten te 
verbeteren. Doelstelling van de pilots is te onderzoeken op welke wijze indicatiestellingen en 
beoordelingen in het kader van de zorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de sociale 
zekerheid beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit om de administratieve lasten van de 
burger te verminderen. De pilots vormen onderdeel van het VWS/SZW programma ‘Harmonisering 
indicatiestellingen’ dat in april volgend jaar wordt geëvalueerd.  

Klantonderzoeken 

Klantonderzoek wordt structureel dan wel incidenteel uitgevoerd. Daarbij gaat het veelal om 
effectmetingen op aanpassingen van processen of (communicatie) producten. Waar het gaat om de 
structurele onderzoeken zoals De Klantgerichtheidsmonitor en het Klanttevredenheidsonderzoek 
worden de uitkomsten gebruikt als input voor gerichte verbeteracties.. Tevens worden de 
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uitkomsten van de onderzoeken gebruikt voor het bepalen van de doelstellingen voor de 
Vernieuwing van UWV. 
   
Klantgerichtheidsmonitor 
Naast het 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek hebben wij de Klantgerichtheidsmonitor 
ontwikkeld. De monitor, die elk kwartaal gehouden wordt, voorziet in de behoefte aan regelmatige 
cijfermatige informatie over de klantgerichtheid van UWV, op regionaal en landelijk niveau. De 
klanten die hun oordeel geven, zijn uitkeringsgerechtigden die recente ervaring hebben met de 
meeste aspecten van de dienstverlening.  
De belangrijkste resultaten uit de monitor over het tweede kwartaal 2006 zijn: 
• Het totaal rapportcijfer voor de dienstverlening (6,1) is iets lager dan de vorige meting (6,3). 

Het tevredenheidspercentage is gedaald van 62% naar 54%. Het percentage klanten dat 
ontevreden is, is gestegen van 17% naar 21%. Deze daling van de tevredenheid kan worden 
verklaard doordat ten opzichte van de vorige meting cliënten zijn benaderd die meer recent 
contact hebben gehad met UWV over veelal de aanvraag en toekenning van een uitkering. Dit 
is voor de meeste cliënten een onprettige ervaring, wat doorwerkt in de resultaten.   

• Bijna driekwart van de cliënten is het eens met de beslissing van UWV over uitkering of re-
integratie. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van de vorige meting.  

• Persoonlijke aandacht blijft het centrale punt in de beleving van de cliënt.  
 
Overige onderzoeken 
Uit andere onderzoeken komen de volgende uitkomsten: 
• Het oordeel van de rechtbanken over de afhandeling van beroepszaken is positief. Gemiddeld 

rapportcijfer is een 6,9. Volgens de rechtbanken is de dienstverlening vooruitgegaan op de 
punten: inhoudelijke kwaliteit van het verweerschrift, inhoudelijke behandeling ter zitting, 
bejegening van de verzekerde en nakomen van afspraken. 

• Cliënten die een klacht bij UWV hebben ingediend, geven het Centraal Klachtenbureau als 
gemiddeld rapportcijfer een 6,4. Dat is hetzelfde als in 2004. Een toenemend aantal klagers 
vindt de afhandeling zorgvuldig.  

• Gebruikers van de UWV-site oordelen positief over de aspecten snelheid, betrouwbaarheid en 
tone of voice. De structuur/opbouw van de site moest nog verbeterd worden. Het overall 
rapportcijfer is 6,5. Inmiddels hebben we een grondige overall revisie van onze site 
doorgevoerd.  

• Een grote meerderheid van de deelnemers (81%) aan een proef met het digitaal beschikbaar 
stellen van de betaalspecificatie van de WW-uitkering vindt de mogelijkheid om gegevens 
online te raadplegen een positieve ontwikkeling. Ook vindt 88% de specificatie goed leesbaar. 
De specificatie krijgt als rapportcijfer een 7,4. 

 
Klanttevredenheidsonderzoek 2005 
Onder ruim 9.000 cliënten van UWV is in 2005 het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek 
gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat de klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden ten 
opzichte van het vorige onderzoek in 2003 licht is gedaald tot gemiddeld 6,3 (een daling van 0,2). 
De daling is gemeten bij WW- en WAO-gerechtigden, terwijl het oordeel van ZW- en Wajong-
gerechtigden iets is gestegen. 
 
Belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat Werk boven Uitkering zijn vruchten begint af te 
werpen. Uitkeringsgerechtigden waarderen de preventie- en re-integratie-activiteiten van UWV 
beter en kennen er een hoger belang aan toe. Bovendien blijkt uit de stellingen dat de meerderheid 
de eigen verantwoordelijkheid bij re-integratie erkent. Een cultuuromslag begint zich af te tekenen. 
 
Uitkeringsgerechtigden zijn ook beter te spreken over aspecten waarbij UWV zich de afgelopen 
periode sterk vernieuwd heeft: communicatie, met name ook over de internetsite. Ook de 
klachtenafhandeling krijgt, ondanks de stijging van het aantal klachten, een iets hogere score. De 
betaling van de uitkering blijft voor uitkeringsgerechtigden één van de belangrijkste aspecten. De 
tevredenheid hierover is licht gedaald. Aandachtspunt is de betaling aan samenlopers. 
 
De tevredenheid van werkgevers en administratiekantoren is iets gedaald (tot resp. 5,0 en 5,2). 
Vooral grote werkgevers zijn kritischer over UWV. Hierbij wordt aangetekend dat het onderzoek 
zich uitsluitend heeft gericht op de distribuerende functie (preventie, re-integratie en 
uitkeringsverzorging). Vanwege de overheveling naar de Belastingdienst maakte de collecterende 
functie geen deel meer uit van het onderzoek. De grotere ontevredenheid is voor een belangrijk 
deel toe te wijzen aan het oordeel over het telefonisch contact met UWV. 
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De resultaten van het onderzoek laten zien dat er door UWV werk wordt gemaakt van de 
verbetering van de klantgerichtheid, maar ook dat dit zich nog niet op alle fronten vertaalt in 
klanttevredenheid.  
 
De belangrijke verbeteronderwerpen zijn onze (telefonische) bereikbaarheid cq het telefonisch 
contact met onze organisatie, de (tijdigheid van) de betalingen en de (juiste) informatievoorziening 
in het algemeen. Voorbeelden van verbetermaatregelen zijn het doorverbinden van cliënten met 
interne deskundigen en de pilot om betaalspecificaties via internet beschikbaar te stellen.   
 
Cliëntenparticipatie  
• In de eerste helft van 2006 is gestart met de uitvoering van een communicatieplan dat de 

gezamenlijke cliëntenraden, ondersteund door UWV, hebben opgesteld. Dit plan heeft onder 
andere tot doel om de cliëntenparticipatie meer bekendheid te geven, zowel intern bij de 
medewerkers van UWV, als extern naar de achterban. In het derde kwartaal is een eigen 
herkenbare huisstijl voor de raden ontwikkeld. 

•        Een aantal raden heeft zich (in de nieuwe huisstijl) gepresenteerd aan cliënten van UWV tijdens 
de Landelijke Banenmarkt op 29 en 30 september. Tijdens deze Banenmarkt hebben de 
cliëntenraden tevens signalen opgehaald bij cliënten voor verdere verbetering van de 
dienstverlening van UWV. 

•        Versterkt aandacht is gegeven aan het positioneren van de adviesrol van de raden aan de 
voorkant van onze processen. Niet alleen bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor de re-
integratie van het zittend bestand WAO/WAZ (post-aSB-herbeoordelingen), maar ook bij de 
ontwikkelingen binnen het programma De Vernieuwing van UWV worden de cliëntenraden 
nadrukkelijk betrokken. 

• De cliëntenraad AG heeft spontaan advies uitgebracht over het terugvorderingbeleid. Het gaat 
daarbij vooral over situaties waarin het de klant redelijkerwijs niet duidelijk is dat er teveel aan 
uitkering is verstrekt. Samen met de cliëntenraad wordt dit advies uitgewerkt.  

• De cliëntenraden AG en WW in regio Oost hebben de Cliënt-in-Beeld-Publieksprijs 2006 
gewonnen. De prijs was uitgeschreven door de Landelijke Cliëntenraad. De raden hebben 
knelpunten in de dienstverlening van UWV in beeld gebracht en verbeteringen voorgesteld. Een 
aantal adviezen wordt thans ingevoerd. 

 
Klachten 
Het aantal klachten is in het derde kwartaal afgenomen tot circa 4.000. Dit is ongeveer de helft van 
het aantal klachten van het eerste kwartaal 2006. De grote piek in het eerste kwartaal is in 
belangrijke mate veroorzaakt door de problemen met de invoering van het nieuwe 
Ziektewetsysteem. De daarna getroffen maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat het aantal ZW-
klachten - in het eerste kwartaal ruim 3.400 -  is afgenomen tot ruim 2.000 in het tweede kwartaal 
en circa 1.400 in het derde kwartaal.  
Deze daling is mede toe te schrijven aan maatregelen die we hebben genomen om ervoor te 
zorgen dat de verwerking van ZW-aanvragen verbetert. Zo hebben we actief gestuurd op snellere 
betaling. Waar dat nog niet lukt, benaderen we klanten actief om hen desgewenst een voorschot te 
verstrekken.  
 
Ook binnen de andere bedrijfsonderdelen was er sprake van een daling (bijv. bij AG van ruim 
2.100 in het eerste kwartaal naar bijna 1.500 in het derde kwartaal en bij WW van ruim 1.500 naar 
ruim 600). Bij de WW hadden de meeste klachten betrekking op tijdige betaling. Inmiddels wordt 
gestuurd op tijdige betaling binnen 4 weken. Hierdoor zijn er minder klachten. Ook binnen AG 
hebben de getroffen maatregelen, waaronder het uitvoeren van voorschotbetalingen, de eerste 
effecten opgeleverd. Hierna wordt gespecificeerd aangegeven welke maatregelen zijn getroffen en 
wat de effecten zijn geweest op de aantallen klachten, uitgesplitst naar klachtensoort.  
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Tabel
Aantal klagers

 1e 
kwartaal  

 2e 
kwartaal  

 3e 
kwartaal  

 4e 
kwartaal 

2004           2.338           2.676           2.826           3.591 
2005           4.896           4.666           3.853           6.701 
2006           8.004           5.130           3.978 

per maand uitgesplitst:

jan-06           2.419 
feb-06           2.549 
mrt-06           3.036 
apr-06           1.775 
mei-06           1.728 
jun-06           1.627 
jul-06           1.348 
aug-06           1.308 
sep-06           1.322 

 
 
 
Tabel 
Afhandeling klachten* 1e driekwartalen 2006 

Oordeel
Aantal %

Gegrond 10.121        56,3%
Ongegrond 2.892          16,1%
Niet ontvankelijk 6                0,0%
Oordeel niet van toepassing/geen oordeel 4.961          27,6%

Totaal       17.980 100%

* excl. Nationale Ombudsman

2006

 
Er is sprake van “oordeel niet van toepassing” als een klacht door interventie wordt opgelost en de klager zijn 
klacht niet doorzet. Als de klacht niet gegrond of ongegrond kan worden verklaard, is er sprake van “geen 
oordeel”. Het gaat om respectievelijk 3.748 en 1.213 klachten. 
 
Klachtambassadeurs spelen een grote rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de 
klachtafhandeling, zowel ad hoc door individuele correcties en ingrepen in het proces maar met 
name door hun rol met betrekking tot structurele verbeteringen van het klachtproces.  
Daarnaast sturen de klachtambassadeurs gericht op de tijdigheid van de nieuwe instroom en 
spelen zij een belangrijke rol bij het uitdragen en realiseren van de aanpak van de verbeteringen 
die voortkomen uit het project Klachtpreventie. Alle klachtambassadeurs zijn inmiddels in functie 
en opgeleid. In het vierde kwartaal wordt voor hen de opleiding tot geregistreerd mediator 
gegeven. 
 
De belangrijkste acties/resultaten uit het Project Klachtpreventie zijn:  
Aanpassing voorschottenbeleid  
• na het verstrijken van een termijn van vier weken zonder inkomen krijgt een (potentieel) 

uitkeringsgerechtigde altijd een voorschotbetaling (AG en ZW) 
 
 Sturing op tijdigheid van de betaling en beoordeling  
• proactieve sturing op tijdige beoordeling en 1e betaling gerealiseerd (AG en WW) 
• Voor het managen van de klantverwachtingen wordt er voor gezorgd dat de klant o.g.v. re-

integratie en uitkering weet wat hij van ons mag verwachten binnen welke termijn (WW) 
• Pilot Versnellen aanleveren informatie d.m.v. digitalisering werkbriefje. (WW) 
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Telefonisch contact bij dreigende schorsing uitkering  
• Telefonisch contact voor het eventueel schorsen/tijdelijk weigeren van een uitkering om te 

vragen wat de aanleiding is geweest voor het niet naleven van verplichtingen, waardoor in een 
aantal situaties schorsing voorkomen wordt (AG, WW) 

 
Verbetering telefonische bereikbaarheid  
• Invoeren van een uniform telefonieconcept voor de Front Offices, in nauwe samenwerking met 

KCC. Naast uniformeren wordt het telefoonconcept aangepast wat het mogelijk maakt dat er 
(weer) rechtstreeks contact is tussen de cliënt en de VA/AD voordat er grote besluiten worden 
genomen (AG) 

 
Lopende acties betreffen de voortdurende aanpassing van brieven en andere communicatie-
uitingen  
• Correspondentie, folders en internetpagina’s waarvan bekend is dat zij veel vragen oproepen of 

zelfs leiden tot klachten worden in overleg met de Cliëntenraad aangepast (AG en WW) 
 
 
Tabel
Klachtensoorten 1e driekwartalen 2006 

 Score   
Informatie/communicatie naar klant 41,6%
Betaling 26,8%
Behandelingsduur 14,0%
Bejegening 11,1%
Bereikbaarheid 3,5%
Overig 3,0%

 Totaal  100%

 
 
Om een beeld te geven van de relatieve omvang van de klachten hebben we het aantal klachten  
gerelateerd aan de aantallen beslissingen. Deze klachtintensiteit is in het tweede kwartaal het 
hoogst bij AG (24 per 1.000 beslissingen), maar lager dan in het eerste kwartaal (32 per 1.000 
beslissingen). Bij ZW is sprake van bijna 12 klachten per 1.000 beslissingen (was 16 in het eerste 
kwartaal) en bij WW van bijna 6 klachten per 1.000 beslissingen (was 9 in het eerste kwartaal).  
 
Binnen de wettelijke termijn van 6 weken, inclusief verdaging, hebben we in de eerste drie 
kwartalen 80% van de klachten afgehandeld. 59% van de klachten werd binnen 3 weken 
afgehandeld. Bij deze score heeft de nasleep van de grotere instroom van klachten in het vierde 
kwartaal 2005 en het 1e kwartaal 2006 een belangrijke rol gespeeld. Het wegwerken van 
achterstanden heeft een (tijdelijk) extra negatief effect gehad op de tijdigheid van de 
klachtafhandeling. In september zien we evenwel een stijging van de tijdigheid (86% binnen 6 
weken en 72% binnen 3 weken).  
 

Handhaving  
 
Handhaving omvat preventie, controle, opsporing en afdoening van regelovertreding en fraude. 
Preventie en voorlichting moeten overtredingen voorkomen en tot een cultuur van naleving leiden. 
Door consequent en strikt aan de poort te controleren, activeren we de cliënt op zoek naar werk. 
De bestrijding van fraude en regelovertreding is doelgroepgericht en wordt door risicoanalyse en 
klantprofilering aangestuurd. 
 
Resultaten prestatie-indicatoren 
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Handhaving

Prestatie Norm 2006 Realisatie 1e drie 
kwartalen 2006

Prognose 
2006

Realisatie    
2005

Bekendheid met verplichtingen 60% - >75% >75%

Afdoening fraudegevallen 95% 96% 95% n.v.t.
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Bekendheid met verplichtingen 
De meting onder uitkeringsgerechtigden over de bekendheid met verplichtingen vindt plaats in het 
vierde kwartaal van 2006. Publicatie van de resultaten vindt plaats in het jaarverslag 2006.  
In het klanttevredenheidsonderzoek 2005 hebben alle uitkeringsgroepen een bovengemiddelde 
waardering uitgesproken voor de duidelijkheid over mogelijke sancties.  
Preventie in de vorm van bekendheid met controle op uitkeringen wordt sinds 2003 onderzocht. Bij 
het eerste onderzoek in 2003 was 72% bekend met controle. Bij onderzoek in mei 2006 bleek de 
bekendheid te zijn gestegen naar 87%.  
 
Afdoening fraudegevallen 
We hebben 96% van de geconstateerde fraudegevallen afgedaan met een sanctie. Dit is iets meer 
dan de doelstelling uit ons jaarplan 2006 (95%). 
 
Overige resultaten 
Daarnaast hebben wij in de eerste 9 maanden van 2006 de volgende resultaten geboekt. 
 
Preventie 
• We hebben een analyse uitgevoerd naar ‘wit werken onder jongeren’. Conclusie is dat het 

wenselijk is om vooral aan jongeren met een WW- of een recente Wajong-uitkering nadere 
voorlichting te geven over de plichten die horen bij een uitkering en over de controles die we 
verrichten. In het vierde kwartaal 2006 werken we de aanbevelingen nader uit. 

• We geven aan medewerkers van UWV en CWI cursussen fraudealertheid en 
documentherkenning. 

 
Controle 
• UWV voert huisbezoeken (fysieke controles) bij cliënten uit. Deze hebben als doel om de 

controlebeleving van onze cliënten verder te beïnvloeden. Het aantal tot nu toe in 2006 
uitgevoerde fysieke controles is bijna 15.000. We verwachten de doelstelling uit ons jaarplan 
2006 van 17.000 huisbezoeken dan ook te halen.  

• We zijn twee pilots gestart om handhaving dichter bij de klantprocessen van CWI en van die 
van onze re-integratiecoaches te brengen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een inspecteur op 
verzoek van een klantadviseur bij een cliënt een huisbezoek aflegt. We zullen in het eerste 
kwartaal van 2007 de resultaten hiervan evalueren. 

• We werken samen met andere organisaties in Interventieteams. Tot nu toe hebben we circa 
26.000 uur ingezet voor de diverse Interventieteams. We verwachten de in ons jaarplan 2006  
geraamde inzet van 35.000 uur te realiseren. 

• We hebben vanaf 1 januari 2006 een landelijk koppelpunt in gebruik genomen. De voor de 
Belastingdienst bestemde meldingen van mogelijke fraude worden via dit koppelpunt 
doorgestuurd. Tot en met september zijn 526 meldingen doorgezonden aan de Belastingdienst. 

• Tot en met september 2006 zijn 27.000 fraudesignalen beoordeeld als onderzoekswaardig. 
Voor 3.500 signalen is nader buitendienstonderzoek nodig. Het merendeel van de signalen is 
afgehandeld. 

• We zoeken gericht op het Internet naar aanbieders van diensten, die een uitkering van UWV 
ontvangen en waarvan de werkzaamheden niet bekend zijn. Bij 16% van de getraceerde 
aanbieders van werk is sprake van een vermoeden van fraude. Er is nader onderzoek nodig om 
vast te stellen of er daadwerkelijk gefraudeerd is.  

• In een beperkt aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met behoud 
van een WW-uitkering in het buitenland naar werk te zoeken of vanuit het buitenland in 
Nederland werk te zoeken. We hebben geïnventariseerd of er in die gevallen sprake is geweest 
van onrechtmatigheden. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat zelden een 
onrechtmatigheid voorkomt. Of deze eerste resultaten aanleiding zijn tot verder onderzoek 
en/of aanpassing van de huidige werkinstructies, wordt bezien.  

• Er worden minder signalen uit de Gemeenschappelijke Verwijsindex onderzocht dan we vooraf 
hadden ingeschat. Enerzijds levert de polisadministratie nog onvoldoende signalen, anderzijds 
wordt het aantal begrote te onderzoeken signalen als gevolg van de werkdruk niet gehaald. We 
onderzoeken de nog aanwezige voorraad signalen op samenloop van een dienstverband met 
een uitkering. We hebben onze prognose van het aantal signalen uit de Gemeenschappelijke 
verwijsindex bijgesteld tot 191.250. Bij de selectie van de te onderzoeken signalen richten we 
ons meer dan voorheen op de signalen die de grootste kans bieden op het constateren van 
fraude. 

 
Opsporing 
• We hebben in de eerste negen maanden van 2006 457 processen verbaal uitkeringsfraude en 

296 processen verbaal identiteitsfraude/overtreding van de Wet op de identificatieplicht 
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ingediend bij het Openbaar Ministerie. Dit laatste aantal is aanmerkelijk hoger dan we eerder 
hadden verwacht, en heeft vooral betrekking op onze bijdrage aan de Interventieteams. Het in 
het Handhavingsarrangement overeengekomen aantal processen verbaal wordt ruimschoots 
gehaald.  

• Het totaal in 2006 geconstateerd benadelingbedrag van onze fraudeopsporing en bijzondere 
gevalsbehandeling bedraagt € 20,5 mln. Dit is 10% meer dan in 2005. 

• Ons Internationaal Bureau Fraude informatie heeft tot en met het derde kwartaal 2006 voor 
gemeenten voor bijna € 10,4 mln. aan buitenlands vermogen getraceerd.  

• Het Interventieteam Buitenland heeft 550 dossiers onderzocht en 300 huisbezoeken afgelegd. 
Hieruit zijn 60 potentiële overtredingen voortgekomen. De geconstateerde schade bedraagt     
€ 300.000. Er is inmiddels voor € 11.000 aan boetes opgelegd. 

• We hebben 121 gefingeerde dienstverbanden opgespoord, en een bedrag van ruim € 600.000 
aan ten onrechte genoten uitkering berekend. In het jaarverslag zullen we ook het bedrag 
opnemen dat gemoeid is met het voorkomen van uitkeringen.  

 

Ketensamenwerking    

Speerpunten 2006 

In ons jaarplan hebben wij voor 2006 de volgende speerpunten vastgesteld:  
1. Doorontwikkeling gemeenschappelijk dienstverleningsconcept 
2. Realiseren van één aanspreekpunt voor de klant 
3. Digitaal klantdossier en andere ICT-ambities 
4. Prestatiemeting 
5. Implementatie handhavinginstrumentarium  
De stand van zaken en de voortgang lichten wij hieronder kort toe. In de bijlage bij dit verslag is 
een meer uitgebreide toelichting opgenomen.  
 
1. Gemeenschappelijke dienstverleningsconcepten 

Het project heeft een drietal samenhangende dienstverleningsconcepten opgeleverd:  
• ‘De cliënt centraal’, het dienstverleningsconcept werkzoekenden dat wordt uitgewerkt in: 

− een gezamenlijk cliëntproces / gebeurtenissenmodel  
− een model voor cliëntprofiel en routering; in het 3e kwartaal is een gemeenschappelijk 

cliëntprofiel ontwikkeld dat dient als basis voor het digitaal klantdossier.  
− inpassing van de ketenvisie op handhaving  

• ‘De voordeur in huis’, het gemeenschappelijk dienstverleningsconcept multichanneling; 
• ‘De routeplanner naar werk’, waarin de ketensamenwerking op lokaal niveau goed tot 

uitdrukking komt; gemeenschappelijke dienstverlening, klantregie, vast aanspreekpunt en 
inzet van elkaars instrumentarium.  

 
Voor het dienstverleningsconcept werkgevers is, op basis van voorbeelden uit de praktijk, ‘The 
chain of Excellence’, een eerste voorzet vastgesteld. De cliëntprincipes, zoals deze zijn 
uitgewerkt in het dienstverleningsconcept werkzoekenden, worden verder uitgewerkt door deze 
meer herkenbaar te maken en te vertalen naar werkgevers. Daarnaast wordt er meer aandacht 
besteed aan de arbeidsmarktontwikkelingen en het instrument van 
arbeidsmarktanalyse/informatie. Via voorbeelden van goede praktijken zal de gezamenlijke 
werkgeversbenadering verder worden gestimuleerd.  

 
2. Een aanspreekpunt voor de klant 

Mede in het licht van de BVG-vorming ontwikkelen wij een model waarin er sprake is van één 
aanspreekpunt voor onze klanten voor de gehele keten. Het project maakt gebruik van de 
resultaten van 7 Toonkamers.  
De evaluatie van de Toonkamers op het niveau van klantprincipes, ketenprestatie-indicatoren 
en businesscases vindt plaats in het 4e kwartaal.  
In het derde kwartaal 2006 is een BVG in Nijverdal in gebruik genomen. De teller staat nu op 
63 BVG-en. Volgens de huidige planning zal dit aantal in het vierde kwartaal groeien naar 67. 
Als we daar de 11 tijdelijke BVG-en aan toevoegen, dan zal de stand eind dit jaar op 78 BVG-
en staan. 

 
3. Digitaal klantdossier en andere ICT-ambities 

Met het Digitaal Cliëntdossier wordt beoogd om meervoudige uitvraag van gegevens aan 
cliënten te voorkomen. Doelstelling is per 1 januari 2007 het volgende op te leveren: 
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• DKD portaal voor de cliënten met de volgende diensten: Inschrijven werk, Aanvragen WW, 
Aanvragen WWB, Tonen cliëntbeeld, Tonen basale status cliëntproces, Basaal 
correctiemechanisme ketengegevens, Authenticatie (DigiD) en relevante links. 

• DKD portaal voor de professionals (SUWInet Inkijk in combinatie met kolomapplicaties). 
• Gegevens delen tussen ketenpartners. 
• Aangepaste kolomapplicaties. 
• Opgewaardeerde infrastructuur. 
• Ontsluiting externe bronnen (Sociale Verzekeringsbank, RDW). 
• Een robuust fundament voor DKD 2008, waarop in een later stadium relatief eenvoudig 

extra diensten en bronnen kunnen worden aangeboden. 
 

Een plan van aanpak m.b.t. de andere ICT-ambities is in ontwikkeling. De activiteiten die 
doorlopen vanuit 2005, worden in 2006 afgerond. Een basisdocument over de BVG-
infrastructuur is opgeleverd. In de komende periode vindt nadere uitwerking plaats. Verder 
worden de gegevens van USZO WW ontsloten t.b.v. SUWInet Inkijk en wordt Rinis 
geïmplementeerd in het berichtenverkeer tussen CWI en UWV. 

 
4. Prestatiemeting 

De ketenpreventiequote WW tot en met het derde kwartaal bedraagt 32%. Dit is een lichte 
stijging ten opzichte van de vorige verslagperioden. De ketenuitstroomquote WW bedraagt 
76% en is daarmee ongewijzigd ten opzichte van het eerste en het tweede kwartaal. Een 
positieve ontwikkeling vertoont de uitstroomquote WW 6-12 maanden (2005: 43%, 1e kwartaal 
44%, 1e drie kwartalen 46%). Wij gaan er vanuit dat ook hier de effectiviteit van re-
integratiecoaching zichtbaar is.  
 
 
Tabel
Ketenprestatie-indicatoren 2006 

 1e drie kwartalen 
2006 

 1e halfjaar 2006  1e kwartaal 2006 2005

Preventiequote WW CWI 19% 18% 18% 20%

Preventiequote WW UWV 16% 16% 16% 16%

 Keten Preventiequote WW 32% 31% 31% 33%

Uitstroomquote WW (1-6 mnd) 56% 56% 57% 54%

Uitstroomquote WW (6-12 mnd) 46% 45% 44% 43%

 Keten Uitstroomquote WW (1 jr) 76% 76% 76% 74%

 
 
De ketencijfers worden regionaal ingebed in de reguliere P&C cyclus en decentraal beschikbaar 
gesteld aan de organisaties UWV en CWI. Een volgende stap is om de prestaties op het 
decentrale niveau verder te verfijnen, mede op basis van de inzet van lokale proefomgevingen. 
Onderdeel van het ketenprogramma 2007 is om de gezamenlijke ketenprestaties inzichtelijk te 
maken maken. Zowel op landelijk als op lokaal niveau. Door middel van benchmarking wordt 
gestimuleerd dat ketenpartners in de regio gaan werken aan een verdere verbetering van de 
prestaties.  
 
Op verzoek van het AKO worden de resultaten van 6 locaties, waarvan 2 experimenteren met 
A/B routering en 4 Toonkamers, in kaart gebracht. De resultaten van dit onderzoek worden 
meegenomen in de definitieve evaluatie van de Toonkamers.  
De samenwerking met het CBS verloopt in praktische zin moeizaam door capaciteitsproblemen 
bij CBS. Vanwege de uitloop van de planning op dit punt is er ook momenteel onvoldoende 
capaciteit voor data-analyse om naast de lopende geplande werkzaamheden (in het bijzonder 
de KPI’s van 6 locaties) dit onderdeel te realiseren. Om die reden zijn er nog geen WWB cijfers 
beschikbaar. 

 
Klantgerichtheid in de SUWI-keten 
In opdracht van het Algemeen Keten Overleg heeft een extern bureau onderzoek uitgevoerd 
om indicatoren te ontwikkelen voor de klantgerichtheid in de SUWI-keten. Een 
ketenwerkgroep heeft als eerste stap – in afstemming met de Landelijke Cliëntenraad – 5 
klantprincipes uitgewerkt die begin dit jaar door het AKO zijn geaccordeerd: 
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1. bereikbaarheid en toegankelijkheid 
2. tijdigheid 
3. persoonlijke aandacht en inbreng 
4. houvast 
5. evenwichtige behandeling 

Op basis van deze 5 klantprincipes is een onderzoeksinstrument ontwikkeld, en is een eerste 
meting uitgevoerd op landelijk niveau. Het onderzoek is geen rechtstreeks vervolg op het 
onderzoek De klant in de keten dat in 2005 is uitgevoerd. Bij het onderzoek zijn 3 
klantgroepen van de SUWI-keten bij het onderzoek betrokken: WW-klanten, WWB-klanten en 
samenlopers. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: 
• Voor vier van de vijf klantprincipes is een goed bruikbaar instrument ontwikkeld. Voor het 

klantprincipe van evenwichtige behandeling is nog geen volwaardig instrument 
beschikbaar.  

• Cliënten vinden als klantprincipes het belangrijkste: persoonlijke aandacht en inbreng en 
evenwichtige behandeling en volgens hen behoeft met name het klantprincipe 
‘persoonlijke aandacht en persoonlijke inbreng’ verbetering. Cliënten met een vaste 
contactpersoon bij het zoeken naar werk zijn positiever over het klantprincipe ‘persoonlijke 
aandacht en persoonlijke inbreng’ dan klanten zonder vast contactpersoon. 

• Cliënten die zichzelf minder goed in staat achten om werk te vinden, hechten meer belang 
aan het principe ‘houvast’. Cliënten die zichzelf op onderdelen als passief zien zijn over 
enkele klantprincipes negatiever. 

• Cliënten die aangeven dat de ketenpartners in 1 gebouw zitten hebben meer positieve 
ervaringen met de klantprincipes ‘tijdigheid’ en ‘persoonlijke aandacht en persoonlijke 
inbreng’. 

 
5. Implementatie handhavinginstrumentarium 

De ketenvisie op handhaving is ontwikkeld en vastgesteld. De handhavingpraktijken en 
handhavinginstrumenten van de ketenpartners zijn geïnventariseerd. Besloten is handhaving 
onderdeel te laten zijn van het dienstverleningsconcept Werkzoekenden. Vastgesteld is dat een 
risicoprofiel onderdeel uitmaakt van het cliëntprofiel in de keten.  
De expertgroep zal goede voorbeelden ophalen en indien nodig entameren.  
Op twee locaties wordt een pilot gehouden om verschillende instrumenten in elkaar te schuiven 
(Fraude Score Card en Toets Nalevingbereidheid). 

Samen doen we het zo (SDWHZ)  

Invoering van de gezamenlijke dienstverlening en de in Sdwhz daarvoor afgesproken instrumenten  
vergt een flinke inspanning. Een aantal belangrijke instrumenten waarmee de klant beter geholpen 
kan worden, is voor een groot deel geïmplementeerd. Daarbij gaat het om de opstapjes, het duaal 
overleg en de warme overdracht van de klant.  
Wat betreft de samenwerking met gemeenten vindt er via de afstemming in de regionale 
ondersteuningsgroepen (ROG’s) versnelling plaats in het verder vormgeven van de 
gemeenschappelijke klantbenadering. Zowel in Noord als Oost zijn inmiddels tripartiet 
ketenmijlpalen opgesteld.  
 
In september is gestart met de werkbezoeken aan de regio’s door de stuurgroep SDWHZ 
(CWI/UWV), gericht op de voortgang en invoering van de samenwerkingsafspraken om hiermee 
een extra impuls te geven aan de daadwerkelijke samenwerking. Dit levert een beeld op van 
groeiende bereidheid tot samenwerking.  Zo ontstaan goede initiatieven, zoals: - tripartiete 
ketenmijlpalen in Noord en Oost; - koppels van adviseur en RC; - overeenstemming over een 
tripartiete dienstverleningsconcept in Rotterdam; - een gezamenlijk cultuurprogramma in Heerlen 
voor zowel management als medewerkers; en nog vele andere goede initiatieven. 
Tijdens de locatiebezoeken en de gesprekken met het districtsmanagement is ook een aantal 
thema’s benoemd waarover nog veel vragen en discussies spelen in de regio’s. Op korte termijn 
wordt in de Stuurgroep op basis van een analyse van de werkbezoeken de maatregelen vastgesteld 
ter ondersteuning van de regio’s op deze thema’s. 

Arbeidadviseur 

De arbeidadviseurs informeren en adviseren vanuit een onafhankelijke positie cliënten over hun 
contacten met de instellingen en over hun mogelijkheden voor re-integratie. In het 3e kwartaal is 
de eindevaluatie (door TNO/arbeid) afgerond naar de rol van de nieuwe functie van 
arbeidsadviseur. De uitkomst van het onderzoek is dat klanten tevreden zijn over zowel 
klantgerichtheid als de deskundigheid van die arbeidsadviseur. Volgens vrijwel alle betrokkenen bij 
het onderzoek (klanten, ketenpartners en cliëntencommissies) versterkt de arbeidsadviseur de 
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positie van werkzoekenden. Op dit moment zijn er ruim zeventig arbeidsadviseurs werkzaam op 75 
locaties, waaronder alle bedrijfsverzamelgebouwen.  
De formele bevestiging van SZW over de voortzetting en de financiering moet nog volgen.  

Ketenprogramma 2007 

Per 1 oktober is het Ketenprogramma 2007 “Investeren in resultaat” vastgesteld. Hierin stellen de 
ketenpartners de prioriteiten voor de ontwikkeling van de ketensamenwerking. In de definitieve 
versie zijn de laatste inzichten en de ontwikkelingen in de praktijk verwerkt en is een concrete 
mijlpalenplanning en begroting opgenomen. 
Het ketenprogramma voor 2007 legt de nadruk op ‘doen’ en op het laten zien van resultaat in de 
regio. De gemeenschappelijke klantbenaderingen moeten in de regio worden gerealiseerd, waarbij 
de landelijke ketenpartners de ontwikkeling in de regio faciliteren en verantwoordelijk zijn voor het 
in stand houden van een aantal noodzakelijke centrale kaders.  
De vertaling hiervan is opgenomen in de jaarplan UWV.  
 

Kwaliteit 
 
Resultaten 
 
TABEL 
Prestatie-indicatoren: Kwaliteit

Prestatie Norm 2006 Realisatie 1e drie 
kwartalen 2006

Prognose 
2006

Realisatie    
2005

Rechtmatigheid (excl. onzekerheden) 99% >97% >97% 99%
Tijdigheid WW < 8 weken 90% 95% >90% 94%
Tijdigheid ZW < 4 weken per ultimo 2006 90% 73% (sept.) 85% ult. 2006 71%

 
 
Rechtmatigheid   
In het eerste halfjaarverslag hebben we aangegeven dat de cijfers over de rechtmatigheid over het 
eerste halfjaar 2006 (ruim 98%) als voorlopig moeten worden beschouwd. Het beeld over het 
eerste halfjaar is altijd met enige onzekerheden omgeven omdat, zo leert de ervaring, pas de 
meting over een heel jaar een voldoende betrouwbaar beeld geeft. Wel verwachtten wij dat over 
het hele jaar de rechtmatigheid ten minste 97% zou bedragen.  
Wat betreft de Ziektewet waren nog niet alle dossiers uit de steekproef gecontroleerd. Inmiddels 
zijn deze dossiers wel gecontroleerd. Samen met de gecontroleerde dossiers over het derde 
kwartaal leidt dat tot een daling van de rechtmatigheid ZW. Deze daling houdt met name verband 
met een met het ministerie afgestemde aangepaste systematiek van vaststelling van het dagloon. 
Tevens was er sprake van een aantal tijdelijke interne noodprocedures en maatregelen om 
tijdigheid van betaling te realiseren. Deze noodprocedures en maatregelen zijn inmiddels 
ingetrokken. Ook hebben we ter verbetering van de rechtmatigheid ZW de besturing aangepast.  
 
Tijdigheid  
De tijdigheid beslissen WW binnen 8 weken voldoet met 95,4% aan de norm van 90%. Ten 
opzichte van 2005 (94,2%) is de tijdigheid van de beslissing verder gestegen. We verwachten dat 
de score van 95,4% zal dalen als gevolg van de afhandeling van de jaarlijkse piek in de aanvragen 
van onderwijzend personeel. Wel zal de score voor geheel 2006 naar verwachting voldoen aan de 
norm van 90%.  
 
We streven ernaar om de totale behandelingsduur nog meer te bekorten. De tijdigheid, gemeten 
binnen 4 weken, bedraagt bijna 76%.  
Begin augustus is de procedure van kracht geworden om cliënten binnen 4 weken na de eerste 
WW-dag een eerste betaling te verstrekken. In principe moet de cliënt dan over de eerste 
definitieve betaling beschikken. Lukt dat niet, dan wordt telefonisch contact opgenomen met de 
cliënt. Deze krijgt dan de mogelijkheid om te kiezen om een voorlopige betaling te ontvangen of te 
wachten tot de definitieve betaling alsnog komt.  
 
De tijdigheid ZW is door de invoeringsproblemen met het nieuwe Ziektewetsysteem onder druk 
gekomen. De achterstanden zijn ingelopen (van 125.000 dossiers eind januari naar een normale 
werkvoorraad van 47.200 eind september). Hierdoor verbetert ook de tijdigheid. Sinds begin van 
dit jaar is de tijdigheid gestegen van 39% binnen 4 weken in januari 2006 en 55% binnen 6 weken 
naar 73% binnen 4 weken en 88% binnen 6 weken in september 2006. Deze stijging zet zich door 

UWV 1e drie kwartalen 2006  Pagina 26  



in oktober 2006. We verwachten dat ultimo 2006 de claimvaststelling in 85% van de gevallen 
plaatsvindt binnen 4 weken en 95% binnen 6 weken.  
We vinden het essentieel dat de eerste uitkeringen tijdig worden verstrekt. Waar dat nog niet het 
geval is, betalen we een voorschot. Waar achteraf blijkt dat ten onrechte betaling heeft 
plaatsgevonden stellen we een terugvordering in. Indien noodzakelijk, gelet op de situatie van de 
cliënt, spreken we zonodig een betalingsregeling af.  
 
De tijdigheid claimbeoordeling WIA is met 47% nog onvoldoende. Dit komt door de nog aanwezige 
knelpunten in het proces, zoals de gegevensuitvraag bij de uitkeringsaanvraag. We nemen actie 
om knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Zo zetten we bijvoorbeeld extra medewerkers in om 
de volledigheid van de aanvraag te verhogen. Om de sturing op de claimbeoordeling te verbeteren 
werken we op dit moment specifieke maatregelen uit. Eén van de maatregelen is het instellen van 
analyseteams. We hebben inmiddels deze teams geïmplementeerd en verwachten dat hierdoor de 
tijdigheid in december zal verbeteren tot 50 à 60%.  
Zoals we hiervoor hebben aangegeven, beslissen we soms niet tijdig. Daarom hebben we als beleid 
dat we twee weken na einde wachttijd contact opnemen met de cliënt om te vragen of deze een 
voorschot wenst.  
De totale werkvoorraad WIA bedraagt eind september ongeveer 9.200 gevallen. Hiervan kunnen 
bijna 6.000 gevallen (65%) nog tijdig worden afgehandeld binnen de beslistermijn van 10 weken. 
Dit is een lichte toename ten opzichte van hetgeen verantwoord is in het halfjaarverslag (inmiddels 
hebben we vastgesteld dat de reële voorraad ultimo juni gering hoger is geweest). Een substantiële 
verlaging van de voorraad in het derde kwartaal is als gevolg van de eerdergenoemde knelpunten 
en de gewenste zorgvuldigheid in het proces niet gerealiseerd. Wel verwachten we dat de niet 
binnen 10 weken afgehandelde gevallen eind 2006 alsnog vrijwel geheel zullen zijn afgehandeld.  
 
Kwaliteit bezwaar- en beroepsbehandeling  
In ons jaarplan 2006 hebben we als doelstelling geformuleerd dat ultimo 2006 75% van alle 
medische bezwaarzaken binnen 17 weken is afgehandeld. Daarnaast streven we ernaar om over 
heel 2006 gemiddeld een tijdigheid van 70% te realiseren. De septemberscore bedraagt 70% 
(zowel maand als cumulatief). We verwachten dan ook beide doelstellingen te halen. 
 
Voor niet-medische bezwaarzaken hebben we in ons jaarplan 2006 als doelstelling opgenomen een 
tijdigheid van 85% ultimo 2006, terwijl we voor geheel 2006 een gemiddelde tijdigheidscore van 
80% willen behalen. De tijdigheid van de niet medische bezwaarzaken bedraagt 88% (zowel 
maand als cumulatief). Hiermee voldoen we ruimschoots aan beide normen.  
Om een verdere verbetering van de klanttevredenheid te bewerkstelligen werken we met een 
gedifferentieerde afwikkelingsduur van bezwaarzaken. Van de medische bezwaarzaken moet 35% 
in 13 weken zijn afgehandeld (4 weken korter dan de wettelijke termijn). Bij de niet-medische 
bezwaarzaken is dit 40% binnen 8 weken (5 weken korter dan de wettelijke termijn). Tot en met 
september hebben we deze normen gehaald: 37% medisch en 53% niet-medisch.  
 
De landelijke invoering van de zogenoemde andere aanpak waarbij kort na de ontvangst van een 
bezwaarschrift telefonisch overleg met verzekerde of een belangenbehartiger plaatsvindt om 
inzicht te krijgen in de beweegreden van het bezwaar, en de invoering van mediation, zijn voor 
WW-bezwaarzaken conform de in het jaarplan 2006 opgenomen planning gerealiseerd. Voor 
meervoudige bezwaarzaken AG en ZW heeft een pilot plaatsgevonden. Hierin is onderzocht of 
andere aanpak en mediation ook inzetbaar zijn bij deze zaken om ook daar een verbetering van de 
klanttevredenheid te bewerkstelligen. Omdat de pilot later is gestart dan de planning en deze 
vertraging niet kan worden ingelopen door de relatief lage instroom van bezwaarzaken WIA zal het 
op basis van de pilot aangepaste proces AG/ZW niet per 1 januari 2007 maar per 1 april 2007 
gereed zijn.  
 
Kwaliteit sociaal medisch handelen  
Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde UWV-AMC-VUmc is in het eerste halfjaar 2006 
gestart met de uitvoering van zes projecten die leiden tot promoties op het gebied van de 
verzekeringsgeneeskunde. Daarnaast worden er acht onderzoeksprojecten uitgevoerd in een 
samenwerkingsverband met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. Zo richten we ons op 
verhoging van het kennisniveau en anderzijds op toelevering van deze kennis aan het 
(verzekeringsgeneeskundig) veld. Inmiddels oriënteert het Kenniscentrum zich ook op 
samenwerkingsverbanden met andere instanties. 
In het eerste halfjaar 2006 zijn onder auspiciën van de Gezondheidsraad de twee eerste 
verzekeringsgeneeskundige protocollen (lage rugklachten en hartinfarct) ingevoerd. Momenteel zijn 
er nog acht protocollen in ontwikkeling bij de Gezondheidsraad met behulp van verzekeringsartsen 
van UWV. Deze zullen naar verwachting in de eerste helft van 2007 worden geïmplementeerd. 
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BEDRIJFSVOERING 
 

Risicomanagement  
Eerder hebben we de volgende risico’s onderscheiden. Deze gelden nog steeds: 
 
De reductie en motivatie van ons personeel 
Gezien het budgettaire kader voor 2007 is een verdere afslanking van de organisatie nodig. Dit 
betekent dat wij ingrijpende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen effect hebben op de 
motivatie en de binding van onze medewerkers en dus gevolgen hebben voor (de kwaliteit van) 
onze dienstverlening. Daarnaast kennen de maatregelen voor de verdere afslanking van de 
organisatie veel afhankelijkheden en zijn dus in de tijd moeilijk planbaar. Dit kan gevolgen hebben 
voor het tijdig realiseren van de beoogde reductiedoelstellingen. 
Wij onderkennen in onze toekomstvisie “Werken aan de Toekomst” vier kernfuncties van UWV. 
Langs die vier functies willen we de organisatie fundamenteel vernieuwen. Ons ambitieniveau is 
hoog. De UWV-organisatie krimpt, verandert, vernieuwt en voert tegelijk een omvangrijk 
werkprogramma uit. Dit alles legt een voortdurende druk op de interne organisatie en de 
afstemming tussen de vernieuwing en going concern. Er zijn grenzen aan het verandervermogen 
van de organisatie maar het is niet altijd goed mogelijk om (vooraf) deze grenzen vast te stellen. 
Dat kan ons dwingen tot het stellen van prioriteiten. 
 
De invoering en uitvoering van wet- en regelgeving 
De tijdige afronding van de ASB-operatie inclusief de sluitende aanpak re-integratie blijft een punt 
van zorg. Er blijft een tekort aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Er wordt door ons 
volop gewerkt aan het werven en opleiden van deze specialistische functionarissen.  
Daarnaast moeten als gevolg van wijzigende wet- en regelgeving continue aanpassingen worden 
gedaan in procesgang en systemen. De beheersing van processen wordt daardoor bemoeilijkt. Dit 
levert risico’s voor de continuïteit. Waar nodig wordt gewerkt met noodprocedures.  
De WIA claimbeoordelingen vergen door aanloopproblemen meer capaciteit dan verwacht. Mede 
gezien de ASB-operatie is extra capaciteit niet direct beschikbaar. Het aantal beslissingen ligt lager 
dan de instroom waardoor de werkvoorraden oplopen. Waar nodig worden noodmaatregelen, 
bijvoorbeeld voorschotverstrekkingen, genomen om de klant te helpen.  
Er is een toename van de openstaande posten, waarbij een relatie ligt met het eerder in dit verslag 
uiteengezette voorschotbeleid.  
 
Beheersing van ICT 
De beheersing van de complexe ICT-agenda en de ICT-kosten blijven de aandacht vragen. De vele 
verandertrajecten beïnvloeden elkaar vooral op de informatiesystemen en ICT-infrastructuur en 
vragen de inzet van schaarse deskundigheid.  
Door vertragingen in en uitstel van systeemconvergenties zijn noodverbanden in ICT systemen 
noodzakelijk. Een ongestoorde werking van systemen vraagt dan ook de nodige aandacht van de 
specialisten. Deze aandacht gaat ten koste van de ondersteuning van de uitvoering. 
De betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking is nog onvoldoende gewaarborgd. 
Uit de Third Party Mededelingen van de huidige dienstenleveranciers blijkt onder meer dat zij nog 
niet in alle gevallen voldoen aan de door ons gestelde eisen. Wij werken op dit moment aan de 
verdere structurering en uniformering van de beheersprocessen. Hierbij verbeteren wij ook de 
aansturing van en toezicht op onze ICT-leveranciers. 

Beveiliging en Privacy 

Wij voldoen in een aantal gevallen niet aan de wet- en regelgeving over beveiliging & privacy. Bij 
nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met beveiliging & privacy aspecten. De meer open en 
ketengerichte bedrijfsvoering brengt nieuwe beveiligings- en privacyrisico’s met zich mee, waarop 
UWV zal anticiperen. Daarnaast zorgen we dat de beveiligingsmaatregelen voor SUWI-net op het 
juiste niveau blijven. Tevens werken we het hele jaar aan nieuwe efficiënter autorisatiebeheer 
processen en infrastructuur. We blijven aandacht houden voor de bedrijfscontinuïteit en testen 
periodiek onze continuïteitsvoorzieningen. 
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Betrouwbaarheid van de informatievoorziening 

De betrouwbaarheid van de niet-financiële informatievoorziening kan worden verbeterd. Hiertoe 
wordt op dit moment een SUWI-breed normenkader ontwikkeld voor de verantwoordingsinformatie 
naar SZW. Het normenkader wordt in november 2006 vastgesteld en zal worden gebruikt voor de 
beoordeling van de prestatie-indicatoren over 2006. Inmiddels zijn wij al gestart met het 
doorvoeren van verbeteringen bij onder andere de WIA en ZW. 
 
Daarnaast onderkennen we thans het volgende risico. 
 
De realisatie van doelstellingen en budgettaire taakstelling voor 2007 
De afgelopen jaren is al een forse efficiency gerealiseerd. Daardoor worden de mogelijkheden voor 
verdere bezuinigingen – anders dan door volume-effecten – steeds geringer en risicovoller.  
Door de budgettaire taakstellingen groeit de spanning tussen enerzijds de rechtmatigheid en 
anderzijds de efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor groeit de kans dat 
voorgenomen doelstellingen niet volledig kunnen worden gerealiseerd. 
Wij hebben in het kader van het “laboratorium” met SZW geconstateerd dat de begrotingscyclus 
tussen SZW en UWV onvoldoende aansluit op de begrotingscyclus van de Rijksoverheid. Hierdoor 
kunnen fricties ontstaan tussen voorgenomen doelstellingen en de financiering daarvan. In januari 
2007 leveren wij een meerjarige doorkijk die qua cyclus aansluit op de cyclus van de 
Rijksbegroting. 
 

Overige aspecten van bedrijfsvoering 
 
Borging kwaliteitsbeleid 
UWV is een ISO-gecertificeerde organisatie. Uit de bevindingen van de externe ISO auditing blijkt 
dat de kwaliteit van uitvoering verder verbeterd is. Het ISO certificaat blijft daarmee behouden. 
Om de focus op de bedrijfsdoelstellingen te vergroten en de resultaten te verbeteren hebben we 
voor de jaarplancyclus 2007 een opzet gemaakt voor een Strategische Balanced Scorecard UWV . 
Deze is op basis van "Werken aan de toekomst" tot stand gekomen.  
 
Integriteit  
In de eerste drie kwartalen hebben we circa 150 meldingen van vermoedelijke schending van de 
integriteit in behandeling genomen en sloten we circa 200 onderzoeken naar vermoedelijke 
schendingen van de integriteit af. Meer dan de helft van de afgesloten onderzoeken betrof 
meldingen die in 2005 waren ontvangen. We hebben in zeven gevallen aangifte bij Justitie gedaan.  
 
Huisvesting  
In de eerste drie kwartalen heeft per saldo geen verdere reductie plaatsgevonden. In totaal zal er 
in 2006 een reductie van circa 63.000 m² plaatsvinden. De reductie blijft hiermee achter bij de in 
het jaarplan geraamde reductie van circa 90.000 m². Dit komt onder meer doordat thans wel 
rekening wordt gehouden met een bezettingsverlies van circa 20.000 m².  
De reductie eind 2006 hangt samen met de afloop van diverse contracten aan het eind van het 
jaar. Het aantal locaties is in 2006 tot dusver met 17 afgenomen.  
 
Assen is in gebruik genomen als Bedrijfsverzamelgebouw. In september hebben we een nieuw 
pand in Zwolle geopend. De inrichting van back- en frontoffices in onze bestaande locaties in 
Amsterdam en Hengelo zal in oktober 2006 worden afgerond.  
In Heerlen worden twee nieuwe locaties uiterlijk 31 december 2006 in gebruik genomen. Hiervan is 
een locatie inmiddels opgeleverd. Voor de uitbreiding van UWV Telefoon Werknemers wordt onze  
bestaande locatie in Groningen ingericht.  
Uit een evaluatie door een extern bureau van de eerste vier vestigingen waarbij het nieuwe 
frontoffice is ingevoerd, blijkt dat onze cliënten tevreden zijn over de nieuwe inrichting.  
 
Personeel  
Begin dit jaar is met vakorganisaties een akkoord gesloten over de nieuwe CAO. Die heeft een 
looptijd van 1 januari 2006 tot en met 30 april 2007. De nieuwe cao biedt een pensioenregeling die 
uitgaat van pensioen op 65 jarige leeftijd, maar ook de mogelijkheid biedt dat te vervroegen naar 
63. Voorts kent de CAO een levensloopregeling, een werknemersbijdrage in de pensioenregeling, 
afspraken over loonsverhoging en een uitgebreider keuzeplan arbeidsvoorwaarden. De 
ouderenregeling wordt voortgezet gedurende de looptijd van het sociaalplan. 
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Een belangrijke plek is ingeruimd voor employabilityafspraken. Iedere medewerker krijgt recht op 
een loopbaanscan, uitgevoerd door het mobiliteitsbureau. Ieders competenties worden de komende 
drie jaar in beeld gebracht en gerelateerd aan de toekomstige bedrijfscompetenties, resulterend in 
zogenaamde employabilitypaspoorten. Die worden als input gebruikt voor persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. Dit past ook in ons streven zoveel mogelijk preventief aan de slag te gaan. 
 
De personele krimp bij UWV is nog steeds aan de gang. In de periode tot en met eind september 
2006 is aan 1.603 medewerkers boventalligheid aangezegd. Uiteindelijk zijn 704 medewerkers 
overgedragen aan de mobiliteitscentra. Ultimo september 2006 zijn er nog 305 medewerkers 
feitelijk boventallig. Sinds 1 januari 2003 is het aantal medewerkers gedaald met 5.401.  
 
UWV streeft ernaar ‘gedwongen personeelsreductie’ te voorkomen. Medewerkers worden 
gestimuleerd om preventief aan de slag te gaan met hun interne- of externe loopbaan.  
Ook is UWV zelf actief op zoek naar geschikte vacatures op de arbeidsmarkt en levert de 
samenwerking binnen de zes regionale netwerkplatforms steeds meer externe vacatures op. 
Daarnaast hebben we medewerkers kunnen inzetten op nieuwe activiteiten binnen UWV, 
bijvoorbeeld re-integratiecoaching, en op projecten als gevolg van het fusieproces en nieuwe 
wetgeving. 
 
Ontwikkeling personele reductie  
Voor de personele reductie wordt 1 januari 2003 als referentiemoment gehanteerd. Wij hadden op 
1 oktober 2006 18.449 medewerkers in dienst. Ten opzichte van 1 januari 2003 is dit een daling 
van 5.401 medewerkers. Het aantal van 18.449 medewerkers bestaat uit 17.389 vaste 
medewerkers, 1.034 tijdelijke medewerkers en 26 medewerkers NAR/REA/Wachtgeld.  
 
 
Tabel 
Personeelsverloop

2006 2005 2004 2003 Stand       
1-9-2006   

t.o.v.        
1-1-2003

Medewerkers*
Stand 1 januari 18.724 21.947 23.349 23.850 -5.401
Stand 1 oktober 18.449
Stand 31 december 19.908 22.363 23.690
gemiddeld 20.928            22.855            23.770            

Vast*
Stand 1 januari 17.971 20.020 20.703 21.142 -3.753
Stand 1 oktober 17.389
Stand 31 december 18.963 20.124 20.760
gemiddeld 19.492            20.413            20.951            
Tijdelijk*
Stand 1 januari 661 1.704 2.286 2.361 -1.327
Stand 1 oktober 1.034
Stand 31 december 830 1.970 2.569
gemiddeld 1.267             2.123             2.465             
NAR/Wachtgeld*
Stand 1 januari 92 223 360 347 -321
Stand 1 oktober 26
Stand 31 december 115 269 361
gemiddeld 169                320                354

Fte's
Stand 1 januari 15.756 18.617 19.603 20.145 -4.594
Stand 1 oktober 15.551
Stand 31 december 16.908 19.001 20.136
Gemiddeld 17.763            19.302            20.141            

* Aantal arbeidverhoudingen
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Het Veranderprogramma  
  
 
Uitputting 1ste drie kwartalen 2006 per programma naar soort project 
 
Uitputting 2006 per Programma naar soort project. bedragen x € 1 mln.

Programma Kwaliteit
Frictiekosten 
Transformatie

Frictiekosten 
Sociaal plan

Invoering 
W&R

Totaal 
realisatie

Budget Verschil %

Afronden Fusie & Transformatie 2,0 36,7 38,7 59,0 -20,3 -34%
  
SUB/Walvis 44,3 44,3 16,4 27,9 170%
  
Capaciteit- en Reductiemanagement 21,6 21,6 28,8 -7,2 -25%

 
Vernieuwing 23,3 23,3 34,7 -11,4 -33%

 
Overige W&R projecten 23,4 23,4 61,3 -37,9 -62%

Totaal 25,3 36,7 21,6 67,7 151,3 200,2 -48,9 -24%

 
Toelichting: Het project Invoering Burgerservicenummer is met ingang van het derde kwartaal ondergebracht 
bij de overige W&R projecten.  
 
De realisatie wordt gerapporteerd tegen het budget dat voor de veranderactiviteiten met SZW is 
afgesproken (Ad € 266,9 mln.). In bovenstaande tabel wordt het budget weergegeven als zijnde 
gelijkmatig over het jaar verdeeld. Bij meerdere programma’s ligt de nadruk van realisatie aan het 
einde van het jaar, waardoor de realisatie verhoudingsgewijs lager uitvalt dan het budget. 
 
In het programma Afronden Fusie & Transformatie vallen binnen het project de kosten van Killen 
en Migreren van bestaande software naar het nieuwe rekencentrum lager uit, doordat het aantal 
kills hoger blijkt dan oorspronkelijk voorzien en er minder gemigreerd hoeft te worden. Een deel 
van de onderschrijding wordt ingezet om toekomstige exitkosten (einde contractkosten, kosten die 
verband houden met tijdelijke dubbele exploitatie van systemen) conform de verslagleggingregels 
reeds in 2006 te voorzien. Het programma verloopt grotendeels conform planning. 
 
De realisatie van het programma SUB/Walvis is hoger dan het daarvoor bestemde budget. Dit 
wordt veroorzaakt doordat in 2006 activiteiten uit eerdere jaren worden gerealiseerd en activiteiten 
uit 2007 eerder worden uitgevoerd. Het programma SUB/Walvis zal daarentegen wel binnen de 
meerjarenbegroting blijven. De ontstane overschrijding wordt gefinancierd uit onderschrijding uit 
de overige programma’s of reguliere uitvoering. Met uitzondering van Polis (aansluiting op de 
materiesystemen) verloopt het programma conform planning. 
 
De realisatie van het programma Capaciteit- en Reductiemanagement is lager dan het daarvoor 
bestemde budget. Deze onderschrijding treedt met name op doordat de sociaal plankosten 
SUB/Walvis lager uitvallen dan verwacht. Veel medewerkers zijn overgegaan naar de 
Belastingdienst en douane.  
Daarnaast zijn medewerkers intern herplaatst of vinden zelfstandig een nieuwe baan. Op dit 
moment vindt er onderzoek plaats naar de ontwikkeling en omvang van de boventalligheid (zowel 
kwantitatief als kwalitatief) in 2007. De verplichtingen hiervoor worden reeds in de loop van 2006 
aangegaan, waardoor deze kosten op grond van de geldende verslaggevingregels reeds in 2006 
dienen te worden verantwoord. 
 
Met ingang van het tweede kwartaal is UWV gestart met het programma Vernieuwing. Hierin zijn 
de activiteiten opgenomen die voorheen deel uitmaakten van de programma’s WBU/ 
Ketensamenwerking en Klantgerichtheid. Het programma is uitgebreid met activiteiten die leiden 
tot een nieuwe organisatie van UWV naar de vier kernfuncties, te weten Werk, Uitkeringen, Sociaal 
medische zaken en Gegevensdiensten. In het derde kwartaal is aanzienlijk meer besteed dan in de 
eerste halfjaar van 2006, doordat veel van de mijlpalen in het derde en vierde kwartaal moeten 
worden gerealiseerd. Het programma verloopt grotendeels conform planning.  
 
Binnen het project WIA (onderdeel van de overige W&R-projecten) worden diverse mijlpalen en 
bijbehorende activiteiten niet (geheel) in 2006 gerealiseerd maar doorgeschoven naar 2007. Dit 
wordt met name veroorzaakt doordat activiteiten in 2006 later zijn gestart c.q. later starten dan 
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oorspronkelijk gepland als gevolg van: het niet tijdig kunnen verwerven van voldoende geschikte 
capaciteit en afhankelijkheden in de realisatie van andere systemen (bijv. Polis). Dit betekent dat 
het project WIA in 2006 een onderuitputting zal kennen. Door het doorschuiven zal in 2007 en 
2008 het activiteitenniveau en de besteding aanzienlijk hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. 
UWV onderzoekt welk bedrag met het doorschuiven van deze activiteiten is gemoeid en of een 
kasschuif uit de budgetonderuitputting 2006 een oplossingsrichting is. SZW wordt over de 
resultaten hiervan in het vierde kwartaal geïnformeerd. Het project WIA zal naar verwachting 
nagenoeg binnen de afgesproken meerjarige mijlpalenplanning en begroting worden gerealiseerd. 
 
Het project Burgerservicenummer heeft voor 2006 een budget van € 13,9 mln. Volgens de huidige 
inzichten lukt het niet om het project in 2006 af te ronden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn dat 
een aantal (externe) afhankelijkheden nog niet is ingevuld. Zo kan UWV nog niet aansluiten op een 
uniform verificatieproces voor het verifiëren van de burgerservicenummers doordat het Register 
Niet-Ingezetenen (RNI) nog niet operationeel is op 1-1-2007. Ook is een aantal externe afnemers 
van gegevens van UWV niet in staat om de technische aanpassingen in het kader van de invoering 
van het Burgerservicenummer voor 1-1-2007 door te voeren. De implementatie van het BSN per 
1-1-2007 richt zich vooral op de zichtbare buitenkant van de informatiesystemen en de 
communicatie met de klanten van UWV. UWV onderzoekt nu in hoeverre onderuitnutting op de 
uitvoering in 2006 kan worden aangewend om de overige mijlpalen van BSN in 2007 te realiseren. 
 
Het project “Beleidsprogramma WW“ bevat meer mijlpalen dan waarvoor aanvankelijk in het 
jaarplan 2006 budget is verleend. De overschrijding van dit project financiert UWV uit 
onderuitnutting van het totale (projecten)budget. 
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KOSTEN VAN DE UITVOERING  
Bij de start van UWV is afgesproken dat de kosten voor de uitvoering van de wettelijke taken in de 
periode 2002 t/m 2005 met 25% zouden moeten dalen, met dien verstande dat de gerealiseerde 
bezuiniging gedurende een zekere periode geherinvesteerd mag worden in de organisatie. In de 
transformatieperiode zet UWV 15% in voor de bekostiging van de fusie en transformatie. De 
resterende 10% wordt gebruikt voor verbetering van de kwaliteit. 
Tot en met 2004 is 18% bezuinigd. Op grond van de prioriteitsstelling van 2005 voor het 
beleidsprogramma van de minister is de laatste tranche van 7% doorgeschoven naar 2006 en 
verwerkt in de begroting 2006. In 2006 zal in overleg met het ministerie worden vastgesteld onder 
welke condities 10% van deze besparing structureel wordt geherinvesteerd in kwaliteit.  
 
Prestatie Kosten van de uitvoering 
TABEL 
Prestatie-indicator: Kosten van de uitvoering
Prestatie Norm 2006 Realisatie 

t/m 3e 
kwartaal 

2006

Prognose 
2006

Realisatie   
2005

Begrotingsresultaat structurele kosten < 100% 97,0% < 100% 96,0%

 
 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde kosten van de uitvoering hebben zowel betrekking op de 
reguliere sv-taken als de andere (niet-wettelijke) taken, die geïntegreerd worden uitgevoerd met 
de reguliere sv-taken. Deze andere taken worden kostendekkend uitgevoerd en in rekening 
gebracht bij de diverse opdrachtgevers. De hiermee samenhangende opbrengsten worden 
gepresenteerd onder de externe opbrengsten.  
 
Tabel bedragen x € 1 mln.
Begrotingsresultaat UWV

Begroting
realisatie begroting verschil %

Personeel 821,6 834,6 -13,0 -1,6% 1.112,8
Huisvesting 93,4 92,5 0,9 0,9% 123,3
Automatisering 162,9 188,8 -25,9 -13,7% 251,8
Kantoor 35,5 45,5 -9,9 -21,8% 60,6
Overig 38,4 41,5 -3,1 -7,4% 55,3

 
Totaal uitvoeringskosten 1.151,9 1.202,9 -51,0 -4,2% 1.603,9

 
Leegstandkosten huisvesting 17,6 17,6
Af: Externe opbrengsten -24,0 -22,4 -1,7 7,5% 29,8

Structurele uitvoeringskosten wettelijke 
dienstverlening 1.145,5 1.180,6 -35,1 -3,0% 1.574,1

 
Bijzondere baten -10,9 -10,9 

Uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening 1.134,5 1.180,6 -46,1 -3,9% 1.574,1

Investeringsbudget
- Kwaliteitsbudget 25,3 45,0 -19,7 -43,8% 60,0
- Frictiekosten Transformatie 36,7 48,7 -12,0 -24,6% 64,9

Frictiekosten Sociaal Plan (incl. SUB/Walvis) 21,6 28,8 -7,2 -24,9% 38,4
Invoering W&R 67,7 77,7 -10,0 -12,9% 103,6

Totaal PROJECTKOSTEN 151,3 200,2 -48,9 -24,4% 266,9

Totaal 1.285,8 1.380,7 -94,9 -6,9% 1.841,0

t/m 3e kwartaal 2006
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Toelichting op de begroting 2006 
De begroting 2006 van € 1.841,0 mln. bestaat uit het door de Minister toegekende budget conform 
de brief van 29 maart 2006 (€ 1.828,0 mln.), € 11 mln. (€ 10,0 mln. SUB/Walvis en € 1,0 mln. 
Invoering WW/ZW overheidspersoneel) welke is toegekend na goedkeuring van het jaarverslag 
2005, en de uitvoeringskosten TRI die onderdeel uitmaken van de reguliere kosten van onze divisie 
WW. De uitvoeringskosten TRI voor het jaar 2006 worden geprognosticeerd op € 2,0 mln. en 
worden gefinancierd via een rijksbijdrage. 
 
Toelichting op het begrotingsresultaat 
Begrotingsresultaat positief 
Wij hebben t/m het 3e kwartaal 2006 per saldo een positief begrotingsresultaat van € 35,1 mln. 
(3,0%) op de reguliere uitvoering gerealiseerd. Op de uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening 
is er, rekening houdend met bijzondere baten, sprake van een onderschrijding van € 46,1 mln. 
(3,9%) ten opzichte van de begroting.  
 
Hieronder is een confrontatie gemaakt van de kostenrealisatie per kostensoort.  
 
Personeelskosten 
Tot en met het 3e kwartaal 2006 onderschrijden de personeelskosten de begroting met een bedrag 
van € 13,0 mln. (1,6%).  
 
Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten zijn nagenoeg in lijn met het budget. Conform het verzoek van SZW zijn de 
leegstandskosten apart verantwoord. 
 
Automatiseringskosten 
De onderschrijding op de automatiseringskosten wordt ondermeer veroorzaakt door lagere 
exploitatiekosten. 
 
Kantoorkosten / Overige kosten 
De kantoorkosten en overige kosten onderschrijden de begroting met respectievelijk € 9,9 mln.  en  
€ 3,1 mln.  
  
Leegstandkosten huisvesting 
In de begroting 2006 is geen dekking opgenomen voor kosten leegstand. De gerealiseerde kosten 
leegstand bedragen tot en met het 3e kwartaal € 17,6 mln. Dit is inclusief € 4,7 mln. aan facilitaire 
kosten die deel uitmaken van het m2 tarief. De frictiekosten leegstand zijn gecalculeerd op basis 
van het gemiddelde aantal m2 leegstand, tegen het actuele gemiddelde tarief per m2.  
 
Bijzondere baten 
In het resultaat t/m het 3e kwartaal 2006 is een bedrag van € 10,9 mln. aan bijzondere baten 
opgenomen. Ten behoeve van het inzicht is deze apart gepresenteerd. Deze bate heeft voor € 4,9 
mln. betrekking op het vrijvallen van de in de reorganisatievoorziening begrepen verplichtingen 
gedurende de VUT-periode die zijn ondergebracht bij het VUT-fonds. Daarnaast is een bate van € 
6,0 mln. verantwoord als gevolg van eindafrekeningen pensioenpremie voor de jaren 2004 en 
2005.  
 
Investeringsbudget 
Het Kwaliteitsbudget en Frictiekosten Transformatie laten respectievelijk een onderschrijding zien 
van € 19,7 mln. en € 12,0 mln. De onderschrijding van de investeringsbudgetten wordt deels 
veroorzaakt door het later opstarten van projecten als gevolg van de onzekerheid van de 
financiering. Daarnaast is het kostenpatroon niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. 
 
Frictiekosten Sociaal Plan 
De frictiekosten Sociaal Plan laten t/m het 3e kwartaal 2006 een onderschrijding zien van € 7,2 
mln. Deze onderschrijding treedt met name op doordat de sociaal plankosten SUB/Walvis lager 
uitvallen dan verwacht. Momenteel zijn wij met SZW in gesprek over de verantwoording van de 
kosten die optreden in verband met het boventallig worden van medewerkers per 1 januari 2007.  
Tevens vindt er onderzoek plaats naar de ontwikkeling en omvang van de boventalligheid (zowel 
kwantitatief als kwalitatief) in 2007. De verplichtingen hiervoor worden reeds in de loop van 2006 
aangegaan, waardoor deze kosten op grond van de geldende verslaggevingregels reeds in 2006 
dienen te worden verantwoord.  
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Invoering W&R 
Door SZW is in totaal een budget voor W&R projecten toegekend van € 126,2 mln. In het budget 
van SUB/Walvis is € 22,6 mln. begrepen voor frictiekosten sociaal plan. Ten behoeve van het 
inzicht en de vergelijkbaarheid hebben wij dit budget overgeheveld naar de post ‘Frictiekosten 
sociaal plan’, waardoor het gepresenteerde budget voor W&R-projecten uitkomt op € 103,6 mln. 
De uitsplitsing van de kosten per wet- en regelgevingproject is als volgt: 
 
Tabel bedragen x € 1 mln.
Toelichting op W&R-projecten

Begroting
realisatie begroting verschil %

SUB/Walvis 43,5 32,3 11,3 34,9% 43,0
Reflex 2,3 1,1 1,1 100,0% 1,5

45,8 33,4 12,4 37,1% 44,5
Af: hierin begrepen frictiekosten sociaal plan -1,5 -17,0 15,5 -22,6

Totaal programma SUB/Walvis 44,3 16,4 27,8 169,4% 21,9

WIA 16,9 44,1 -27,2 -61,7% 58,8
Nieuwe WW 2,6 1,6 1,0 65,1% 2,1
Arbeidsverledenbeschikking 2,4 4,4 -2,0 -45,8% 5,9
Invoering WW/ZW overheidspersoneel 0,3 0,8 -0,5 -60,0% 1,0
Burgerservicenr 1,2 10,4 -9,2 -88,5% 13,9

Totaal Overige W&R projecten 23,4 61,3 -37,9 -61,8% 81,7

Totaal 67,7 77,7 -10,0 -12,9% 103,6

t/m 3e kwartaal 2006

 
 
Voor het gehele jaar 2006 verwachten we zowel voor de structurele uitvoeringskosten als voor de 
projectkosten uit te komen op een onderschrijding van het budget voor 2006. Ook wanneer 
rekening wordt gehouden met nog te treffen voorzieningen in 2006, verwachten we in totaliteit 
binnen het budget 2006 te blijven.  
 
Presentatie via Cost Accounting 
De in het jaarplan 2006 opgenomen budgetaanvraag 2006 is opgebouwd via de Cost Accounting-
systematiek. Dit maakt het mogelijk om, in lijn met de methodiek zoals ten grondslag ligt aan de 
ingediende budgetaanvraag, de realisatie t/m het 3e kwartaal tegen de tijdsevenredige begroting af 
te zetten door middel van de gehanteerde productcatalogus en dit nader te beschouwen: 
 
TABEL bedragen x € 1 mln.
Presentatie via cost accounting

Bedrijfskernfuncties realisatie begroting Strategische producten realisatie begroting

1. Informatievoorziening 34,3 40,9 1.1 Informatievoorziening 34,3 40,9

2. Preventie & Reïntegratie 135,5 139,5 2.1 Preventie 6,5 6,8
2.2 Reïntegratie 129,0 132,7

3. Registratie arbeidsverhoudingen 97,6 113,3 3.1 Gegevensverkeer arbeidsverhoudingen 97,6 113,3

4. Claimbeoordeling 799,5 822,7 4.1 Toekennen-afwijzen claim 445,1 449,9
4.2 Continueren 302,3 315,9
4.3 Handhaving 52,1 56,9

5. Inkomensverzorging 61,0 64,2 5.1 Betalingen 61,0 64,2

Totaal * 1.127,9 1.180,6 1.127,9 1.180,6

* excl. leegstandkosten huisvesting

t/m 3e kwartaal 2006 t/m 3e kwartaal 2006

 
 
Algemeen 
Bovenstaande presentatie leert dat de (kosten van) activiteiten van UWV over de gehele linie lager 
zijn dan de begroting. Enkele activiteiten vereisen een nadere toelichting. 
 
Gegevensverkeer arbeidsverhoudingen 
Bij de kosten van uitvoering gerelateerd aan de activiteiten in het kader van Gegevensverkeer 
arbeidsverhoudingen bedraagt het bestedingsverschil circa € 16 mln. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een eenmalige kostenreductie in verband met het wegvallen van het verzenden 
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van het verzekerdenbericht, een versnelde afbouw van de divisie Werkgeverszaken en de 
vertraagde ingebruikname van de polisadministratie. 
 
Toekennen-afwijzen claim 
Met betrekking tot de kosten van uitvoering in het kader van Toekennen-afwijzen claim bedraagt 
het bestedingsverschil circa € 6 mln. De oorzaak hiervoor ligt met name in een lager werkaanbod 
bij de beoordelingen nieuw recht WIA/WAO, eerste claims WW en in aansluiting hierop een lager 
werkaanbod in het kader van bezwaar en beroepszaken. 
 
Continueren 
Het bestedingsverschil met betrekking tot continueren bedraagt circa € 15 mln. Dit wordt 
veroorzaakt door een lager werkaanbod in het kader van beoordeling vervolguitkeringen WIA/WAO 
en in aansluiting hierop een lager werkaanbod in het kader van bezwaar en beroepszaken. 
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