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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Aanleiding 

 
 
Aanleiding  
Het UWV wil de beleving van de personen die bij het UWV een Wsw-
indicatie aanvragen in kaart brengen. Dit geldt voor alle processen, 
van aanmelden, aanvragen, tot besluitvorming als ook het 
vervolgtraject van bezwaar en beroepsprocedures. Aan de hand van 
de bestaande vragenlijst die op enkele punten door Service Check is 
aangescherpt, heeft Service Check 603 telefonische interviews 
uitgevoerd. De getrainde interviewers die het onderzoek hebben 
uitgevoerd  zijn zeer ervaren en bekend met de doelgroep.  
Het onderzoek is reeds eerder uitgevoerd, eerst door CWI en 
vervolgens door medewerkers van het callcenter van UWV zelf. Om 
een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen is het onderzoek dit maal 
uitgevoerd door Service Check.  
 
Doelstelling 
Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de gehele 
procedure van klanten die bij het UWV een Wsw-indicatie aanvragen, 
om vervolgens te kunnen sturen op knelpunten.  
 
Weergave resultaten 
In deze rapportage ligt de focus op de totaalresultaten  
oftewel alle respondenten van alle districten tezamen. Wel is er in dit 
rapport een uitsplitsing gemaakt in de ondervraagde klantgroepen; 
hierna te noemen klantgroep 1 (aanmelding voor Wsw-indicatie en/of 
aanvraag van Wsw-(her)indicatie), klantgroep 2 (personen die van de 
AOB Compaz een deskundigenrapport hebben ontvangen) en 
klantgroep 3 (personen die een besluit hebben ontvangen). 
Klantgroep 4 (de bezwaarprocedure) krijgt een eigen deelrapportage 
en wordt derhalve niet in deze rapportage opgenomen.  
 
De rapportage is ingedeeld op basis van de verschillende thema’s uit 
de vragenlijst. De thema’s zijn in de tabel hiernaast aan de 
desbetreffende klantgroep waarop deze vragen betrekking hebben, 
gesteld.  

In de rapportage zullen allereerst de thema’s worden weergegeven die 
door meerdere klantgroepen zijn beantwoord. Dit zijn de vragen over de 
brieven, de vervolgstappen en het rapportcijfer voor de indicatieprocedure 
in het algemeen. Daarna gaat de totaalrapportage nader in op de thema’s 
die door één van de afzonderlijke klantgroepen is beantwoord.  
 
De resultaten zijn weergegeven in de vorm van cirkeldiagrammen of  
frequentiegrafieken. In een cirkeldiagram is de verdeling tussen twee of 
meer antwoorden inzichtelijk gemaakt. In een frequentiegrafiek is door 
middel van verschillende kleuren aangegeven hoe vaak een antwoord op 
een bepaalde vraag is gegeven. Ter ondersteuning van de kwantitatieve 
resultaten is er, daar waar relevant, aan het eind van een thema naar 
eventuele toelichtingen en opmerkingen gevraagd. Een volledig overzicht 
van deze toelichtingen en opmerkingen zijn te lezen in de grafische 
deelrapportages op regioniveau.  
 
Deze totaal rapportage bevat zowel tekst als grafieken en wordt voorzien 
van een management samenvatting met conclusies en aanbevelingen. De 
resultaten zijn direct richtinggevend voor verbeteringen. 

 Klantgroep 

Thema 1 2 3 

1) Achtergrondvragen x x x 

2) Informatievoorziening vooraf x   

3) Formulieren x   

4) Brieven/correspondentie/mededelingen door 

UWV WERKbedrijf 

x x x 

5) Bereikbaarheid, toegankelijkheid UWV-vestiging x   

6) Gesprek met de adviseur Wsw x   

7) AOB Compaz  x  

8) Besluit   x 

9) Vervolgstappen x x x 

10) Rapportcijfer x x x 

11) Tot slot x x x 
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Management samenvatting 
 
Inleiding 
In deze management samenvatting bespreken wij de belangrijkste 
resultaten van het klantenonderzoek, waarbij wij inzoomen op de 
relevante verschillen tussen de klantgroepen.  
 
Respons 
Na afronding van de interviews zijn de gegevens geanalyseerd en 
verwerkt tot een ‘to the point’ weergave van de resultaten in 
PowerPoint. Alle interviews bij elkaar resulteert in 603 complete 
interviews verdeeld over elf regio’s. Per regio zijn er 50 interviews 
uitgevoerd, zo evenredig mogelijk verdeeld over de drie 
klantgroepen. Het responsaantal per regio is vooraf vastgesteld. In 
de gehele totaal rapportage zijn wij uitgegaan van alle respondenten 
tezamen en waar mogelijk een onderverdeling in klantgroep.  

 
Resultaten  
Allereerst is een telefonische kwantitatieve onderzoeksmethode (met 
kwalitatieve ‘doorvraag’ elementen) waarbij de klant eventuele 
toelichtingen of opmerkingen kwijt kan, een waardevolle methode. 
De intonatie van een klant (zeker gezien de specifieke doelgroep) 
brengt een ‘emotie’ over dat handvatten biedt om uitspraken in een 
breder perspectief te plaatsen. 
 
Kijkend naar het gemiddelde rapportcijfer kunnen wij concluderen 
dat Wsw-klanten alles bij elkaar genomen het proces van de Wsw 
indicatie beoordelen met een 7,2. Een nette voldoende, maar die 
absoluut ruimte voor verbetering biedt. Ten opzichte van 2008 zien 
wij hierin een daling, hier gaven Wsw-klanten een 7,7 voor het 
gehele proces. De vraag is hoe dit cijfer met een half punt is 
gedaald? Is het UWV de afgelopen twee jaar meer klanten gaan 
dienen dat zijn weerslag heeft op het rapportcijfer? Zijn de 
procedures veranderd of hebben uw klanten zich kritischer op durven 
stellen omdat het onderzoek is uitgevoerd door de onafhankelijke 
onderzoeksbureau? Gedurende de interviews hebben wij gemerkt dat 
respondenten zich open en kritisch hebben opgesteld. Het feit dat wij 
namens het UWV belde maar niet zelf werkzaam zijn bij het UWV, 
bleek voor veel respondenten een ‘geruststelling’. Een gevoel van 
‘onafhankelijkheid’ leek hiermee voor respondenten gewaarborgd. De 
politieke veranderingen in het afgelopen jaar en de media-aandacht 

hieromheen hebben wellicht ook hun weerslag gehad op de doelgroep.  
Ruim een derde van de onderzoekspopulatie is vrouw. Opvallend is dat 
vrouwen gemiddeld twee tiende hoger scoren (7,3) dan mannen (7,1). 
Waar wij bij mannen meer uitschieters zien in zowel positieve als 
negatieve zin, geven vrouwen gemiddeld meer rond de 7 en 8. Kijkend 
naar de verdeling in klantgroep, geven klanten uit klantgroep 1 gemiddeld 
het hoogste totaalcijfer. Hoewel deze klanten pas aan het begin van de 
procedure staan, lijken zij alles bij elkaar genomen iets meer vertrouwen 
te hebben in de aanvraagprocedure dan de overige klanten. De ‘hoop’ op 
een toewijzing, zou hier een verklaarbare reden voor kunnen zijn.  
 
Per thema hebben wij klanten gevraagd een rapportcijfer te geven. De 
gemiddelde rapportcijfers van alle respondenten tezamen, zijn hieronder 
weergegeven. 

            Gemiddelde Rapportcijfers  
Informatie Wsw-aanvraag vooraf  7,0 
Formulieren UWV WERKbedrijf  7,0 
Brieven UWV WERKbedrijf  7,2 
Bereikbaarheid / toegankelijkheid  7,5 
Gesprek Wsw-adviseur  7,8 
Gesprek AOB Compaz  7,5 
Besluitvorming   7,0 
Vervolgstappen   6,6 
 
Hoewel dit mooie scores zijn, kunnen wij ook hier op vrijwel alle thema’s 
een daling constateren ten opzichte van 2008. De bereikbaarheid/ 
toegankelijkheid van de UWV vestiging wordt evenals in 2008 met een 7,5 
beoordeeld. Een kanttekening is hier echter op zijn plaats omdat dit thema 
in dit onderzoek alleen aan klantgroep 1 is voorgelegd. De grootste 
verschillen in gemiddelde rapportcijfers ten opzichte van 2008 treffen wij 
aan bij de thema’s ‘besluitvorming’ (in 2008 kreeg dit thema gemiddeld 
een 7,5) en het thema ‘vervolgstappen’ (in 2008 kreeg dit thema 
gemiddeld een 7,2). Hoewel de vragen over het thema ‘besluit’ alleen aan 
klantgroep 3 zijn voorgelegd, zijn de vragen behorende bij de 
vervolgstappen aan alle respondenten voorgelegd. Zoals verwacht is de 
waardering van de vervolgstappen in klantgroep 3 gemiddeld hoger dan bij 
de overige klantgroepen. Deze klanten hebben nog een vrij ‘korte’ weg te 
gaan in de procedure van de Wsw-aanvraag, in vergelijking met klantgroep 
1. Deze klanten staan nog aan het begin van hun aanvraag en moeten 
daarbij nog de gehele procedure doorlopen.  
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De overige thema’s (de informatie vooraf, de formulieren, de brieven, 
het gesprek met de Wsw-adviseur en het gesprek bij AOB Compaz) 
wijken gemiddeld twee a drie tiende af ten opzichte van 2008.  
 
De belangrijkste en meest actuele vraag naar aanleiding van dit 
onderzoek is de vraag op welke aandachtspunten het UWV haar 
pijlen moet richten om een hoger algemeen rapportcijfer te krijgen 
van klanten. Oftewel, aan welke aspecten zal het UWV de komende 
tijd meer aandacht moeten besteden om klanten en potentiële 
klanten optimaal te bedienen? 
 
Aangezien niet alle thema’s aan elke klantgroep is voorgelegd, is het 
niet reëel om op hoofdniveau antwoord te geven op deze vraag. Om 
goed en concreet antwoord te kunnen geven op deze vraag zal de 
analyse moeten plaatsvinden op klantniveau. Per klantgroep is het 
mogelijk een top drie samen te stellen van de gemiddelde 
rapportcijfers per thema, dat invloed heeft op het algemene (totale) 
rapportcijfer voor de Wsw-procedure. Van onderstaande thema’s is 
statistisch aangetoond dat zij een specifieke samenhang houden met 
het rapportcijfer op hoofdniveau (alles bij elkaar genomen voor de 
Wsw-indicatie door het UWV WERKbedrijf).  
 
De sterkste invloed op de hoogte van het algemene rapportcijfer 
binnen klantgroep 3 heeft betrekking op de wijze waarop de 
besluitvorming tot stand komt (1), de informatie over de 
vervolgstappen (2) en de brieven van het UWV WERKbedrijf (3). 
Klaarblijkelijk zit deze groep midden in de besluitprocedure en hecht 
daarom erg aan de wijze waarop dit besluit tot stand komt. Ook de 
informatie over de vervolgstappen is cruciaal voor deze klanten, 
omdat zij op basis van deze informatie weten waar ze aan toe zijn en 
wat er verder gaat gebeuren.  
Bij klantgroep 2 zijn het de informatie over de vervolgstappen (1), 
het gesprek met een medewerker van AOB Compaz (2) en de brieven 
van het UWV WERKbedrijf (3) die het sterkst van invloed zijn op de 
hoogte van het totaal rapportcijfer. Deze klanten zitten midden in de 
procedure en hebben hun deskundigenaanvraag bij AOB vaak net 
achter de rug. Hierop volgend vindt het gesprek over de uitslag 
plaats. De vraag ‘wat gaat er nu gebeuren?’ is een onzekerheid die 
bij klanten in deze fase van de aanvraag meespeelt.  

De sterkste invloed op de hoogte van het algemene rapportcijfer binnen 
klantgroep 1 heeft betrekking op het gesprek met de Wsw-adviseur (1), 
de informatie over de Wsw-aanvraag vooraf (2) en de formulieren van 
het UWV WERKbedrijf (3). Ook hier is deze top drie verklaarbaar. Het 
gesprek met de Wsw-adviseur is voor deze klanten het meest actueel. 
De informatie voorafgaande aan dit gesprek is voor deze klantgroep 
doorslaggevend in wat zij kunnen en mogen verwachten gedurende de 
procedure.  
 
Ruimte voor verbetering op totaalniveau zien wij met name terug bij de 
vervolgstappen. Het merendeel van uw klanten weet niet wat er gaat 
gebeuren indien de indicatie niet wordt toegekend. Hiernaast geeft een 
derde aan niet te weten wat er gaat gebeuren als de indicatie wel wordt 
toegekend. Een kwart van uw klanten weet niet hoe het nu verder gaat 
met hun aanvraag. Dit is zorgwekkend. De vaak grote onzekerheid en 
het gebrek aan ‘kennis’ bij uw klanten kan deels door het UWV worden 
weggenomen. Het is hierbij absoluut raadzaam om ook de 
verbeterpunten (voortkomend uit de vraag: wat kan er beter en wat zou 
u nou anders doen in de procedure?) zoals de lange tijdsspanne van de 
gehele procedure, de té beperkte informatievoorziening en de mogelijke 
invloed op wachtlijsten, ten harte te nemen en waar mogelijk te 
verbeteren.  
 
Regioniveau 
Hoewel iedere regio zijn eigen grafische deelrapportage ontvangt, zijn er 
enkele noemenswaardige verschillen tussen de regio’s. De regio 
Gelderland Midden & Zuid scoort op maar liefst drie thema’s (de 
informatie voorafgaand aan de aanvraag, de toegankelijkheid/ 
bereikbaarheid van de vestiging én het gesprek bij AOB Compaz) 
gemiddeld het hoogste rapportcijfer in vergelijking met de overige 
regio’s. Kijkend naar de thema’s die door alle klantgroepen zijn 
beantwoord kunnen wij stellen dat de ‘informatie over de 
vervolgstappen’ het hoogste rapportcijfer behaalt in Midden & Oost 
Brabant. De ‘brieven van het UWV’ worden in Limburg het hoogst 
beoordeeld met een 7,6. De regio Overijsel & Gelderland Noord scoort 
het hoogste rapportcijfer op totaalniveau (alles bij elkaar genomen, welk 
rapportcijfer geeft u de Wsw-indicatie door UWV WERKbedrijf?) en komt 
hiermee uit op een 7,4. Tijdens het bellen hebben wij op basis van de 
antwoorden van respondenten gemerkt dat deze regio relatief ‘snel’ 
werkt. Hier blijken klanten voor hun gevoel ‘snel’ door de gehele 
procedure heen te lopen.  



6 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Management samenvatting 

Concreet zou dit betekenen dat de snelle ‘afhandeling’ het algemene 
rapportcijfer binnen deze regio ten goede komt. Om de resultaten te 
vertalen naar de elf regio’s, is het zeer aan te bevelen om al deze 
deelrapportages te bestuderen en de bevindingen te vertalen naar de 
desbetreffende regiokantoren. De open antwoorden per regio geven 
een waardevol ‘kijkje in de keuken’ en geven tevens inzicht in de 
persoonlijke beleving van uw klanten. Door deze resultaten op het 
juiste niveau te communiceren geeft het UWV de regiokantoren 
handvatten om actief met knelpunten aan de slag te gaan. Het is 
aanbevelingswaardig om de juiste knelpunten per regio te benoemen 
en te starten met een aantal ‘quick wins’.  
 
Bezwaar-respondenten 
De bezwaar-respondenten krijgen een eigen grafische 
deelrapportage. Hierbij de meest opvallende resultaten. Van de 46 
respondenten die de bezwaarschriftenvragenlijst hebben doorlopen, 
heeft 93% een afwijkende bovengrens. Het algemene rapportcijfer 
van de bezwaarprocedure komt uit op een 6,1. Een krappe 
voldoende. Het cijfer voor de informatievoorziening vooraf komt uit 
op een 6,5. Van deze respondenten geeft slechts 30% aan de folder 
‘bezwaar en beroepsprocedure’ te hebben ontvangen. De brieven 
scoren gemiddeld een 7,0, de hoorzitting een 6,9 en de beschikking 
op de bezwaarprocedure een 6,2. Opvallend is dat slechts de helft 
van de respondenten (52%) hun besluit over het bezwaar van het 
UWV, begrijpt. Al met al zijn de resultaten matig en vallen er ook op 
het gebied van de bezwaar-respondenten verbeterslagen te maken. 
Het is aan te bevelen de deelrapportage op alle onderdelen te 
bestuderen en de knelpunten te vertalen naar verbeteracties.  
 
Conclusie 
De opzet van dit onderzoek is erop gericht om differentiatie in de 
resultaten inzichtelijk te maken. Echte grote verschillen tussen de 
klantgroepen (klantgroep 1- klantgroep 2- klantgroep 3) bleven uit. 
Cruciaal is om klanten op elk moment in de aanvraag op een correcte 
en heldere manier te benaderen en informeren. De eerder 
beschreven top drie per klantgroep kan hierin ‘handvatten’ bieden. 
Een stukje ‘onzekerheid’ aan klantzijde kan op deze manier door het 
UWV worden weggenomen.  

Differentiatie in de resultaten zien wij wel terug op regioniveau. De 
(soms forse) regionale verschillen, zowel tussen regio’s als binnen 
thema’s, kan te maken hebben met de verschillende UWV kantoren 
die klanten dienen. Tot slot moet het UWV op regionaal niveau in 
staat zijn om met de kennis en ervaring die zij hebben een 
vertaalslag te kunnen maken van verbetermogelijkheden naar een 
passende invulling voor klanten op lokaal niveau.  
 
In dit klantonderzoek ligt het accent op de praktische kant van de 
aanvraagprocedure. De resultaten geven concrete handvatten om de 
procedures aan te scherpen. Toch biedt dit onderzoek nog grotere 
toegevoegde waarde. Dit betreft de onderliggende beleving ten 
aanzien van het wel of niet krijgen van een indicatie. Met andere 
woorden wat betekent het voor de klant persoonlijk om een dergelijk 
procedure te doorlopen en wat doet dit met hem of haar? Door hier 
extra aandacht aan te besteden kan het UWV de emoties van klanten 
laten resoneren in de dienstverlening en procedures van nu en in 
toekomst.  
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Aantal %

Den Haag & Leiden 50 9%

Gelderland Midden & Zuid 50 9%

Groot Amsterdam 50 9%

Limburg 50 9%

Midden & Oost Brabant 50 9%

Noord Holland Noord 51 9%

Noord Nederland 50 9%

Overijssel & Gelderland Noord 50 9%

Rijnmond 53 10%

Utrecht & Flevoland 53 10%

West Brabant & Zeeland 50 9%

Totaal 557

Regio 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Achtergrond 

Voorafgaand aan het onderzoek is de verdeling per 
regio en klantgroep vastgesteld. Twee derde van de 
respondenten is man. In 2008 was eveneens  het 
merendeel van de respondenten man. Bijna de helft 
van de respondenten is tussen de 36 en 50 jaar, een 
vierde 51 jaar of ouder.  

65% 

35% 

Man Vrouw 

Geslacht 

n=557 

28% 

47% 

25% 

16 t/m 35 jaar 36 t/m 50 jaar 51 jaar of ouder 

Leeftijd 

n=557 
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Waarover had u voor de laatste keer contact met het UWV 

WERKbedrijf? 

Aantal %

Aanmeldingsgesprek Wsw-indicatie 37 7%

Aanvraaggesprek 1e Wsw-indicatie 33 6%

Aanvraaggesprek Wsw-herindicatie 116 21%

Deskundigenaanvraag bij AOB Compaz 148 27%

Gesprek over uitslag 1e indicatie 19 3%

Gesprek over uitslag herindicatie 9 2%

Besluit 195 35%

Bezwaarprocedure 0 0%

Andere reden 0 0%

Totaal 557

Klanten waarbij het laatste contact met het UWV een aanmeldingsgesprek of aanvraaggesprek betrof, zijn klanten die 
toebehoren aan klantgroep 1. Gesprekken over een deskundigenaanvraag of het gesprek over de eerste indicatie en 
herindicatie, behoren tot klantgroep 2. Tot slot behoren klanten waarbij het gesprek ging over een besluit, tot klantgroep 3. 
Deze verdeling resulteert in de tabel linksboven. Klanten die te maken hebben met een bezwaarprocedure, kregen een 
eigen vragenlijst voorgelegd en zijn derhalve niet in deze rapportage meegenomen. Uit de grafiek blijkt dat het merendeel 
van de interviews is afgenomen met de klant zelf. Slecht bij 6% is het interview afgenomen door een naasten (ouder/ 
begeleider) van de klant. Dat een grote groep zelf de vragenlijst heeft beantwoord is een goed resultaat. Hierdoor hebben 
wij een zuiver beeld gekregen van hoe de klanten zelf de gehele procesgang van de Wsw-indicatie beoordelen.  

Aantal %

Klantgroep 1 186 33%

Klantgroep 2 176 32%

Klantgroep 3 195 35%

Totaal 557

94% 

6% 

Klant zelf Ouder/ begeleider 

Door wie worden de vragen beantwoord? 

n=557 
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Aantal %

Geen enkele opleiding voltooid 31 6%

Basisschool 135 24%

Vbo/Mavo/Vmbo 132 24%

Mbo/Havo/Vwo 157 28%

Hbo/Universiteit 19 3%

Speciaal basis onderwijs 14 3%

Speciaal voortgezet onderwijs 19 3%

Anders 44 8%

Weet niet welke opleiding voltooid 5 1%

Totaal 556

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Achtergrond 

26% 

31% 

43% 

1-2 weken 3-4 weken  > 4 weken 

Hoeveel weken is het geleden dat u voor het laatst contact heeft gehad 

over uw Wsw-indicatie? 

n=547 

Uit de analyse blijkt dat de helft van de respondenten voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs of middelbaar 
onderwijs heeft afgerond. Bijna een kwart heeft alleen de basisschool afgemaakt. De 8% van de respondenten die een 
andere opleiding hebben voltooid, benoemen de volgende opleidingen: huidhoudschool, LTS, LBO, MTS of geven aan een 
middenstanddiploma op zak te hebben. Hiermee komt het werkelijke percentage dat een voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs heeft voltooid uit op ongeveer 30%.  
 
Een meerderheid van de respondenten heeft op het moment van interviewen langer dan 4 weken geleden voor het laatst 
contact gehad met UWV over de Wsw-indicatie. Tijdens de interviews is gebleken dat deze groep respondenten, ondanks 
dat het laatste contact relatief lang geleden was, in staat waren een goed oordeel te geven. 
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8%

27%

42%
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Alles bij elkaar genomen, welk rapportcijfer geeft u de 

Wsw-indicatie door UWV WERKbedrijf? 

(n=540, gem. = 7,2) 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Rapportcijfer 

Rapportcijfer

T
o

ta
a
l

K
la

n
tg

ro
e
p

 1

K
la

n
tg

ro
e
p

 2

K
la

n
tg

ro
e
p

 3

Alles bij elkaar genomen, welk rapportcijfer geeft u de Wsw-indicatie door UWV WERKbedrijf? 7,2 7,3 7,1 7,2

Een belangrijk resultaat is het rapportcijfer dat klanten in totaliteit geven aan 
de procedure rondom de Wsw-indicatie door het UWV WERKbedrijf. Gemiddeld 
geven de geïnterviewde klanten een 7,2. Een goed cijfer, maar wel een 
opvallende daling van een half punt ten opzichte van voorgaande jaren (7,7 in 
2008). Gedurende de interviews hebben wij gemerkt dat respondenten zich 
open en kritisch hebben opgesteld. Het feit dat wij namens het UWV belde maar 
niet zelf werkzaam zijn bij het UWV, bleek voor veel respondenten een 
‘geruststelling’. Een gevoel van ‘onafhankelijkheid’ leek hiermee voor 
respondenten gewaarborgd. 
 
Uit de analyse blijkt dat vrouwen gemiddeld een 7,3 geven en mannen 
gemiddeld een 7,1. In de tabel hieronder zien wij de verdeling per klantgroep. 
De klanten uit klantgroep 2 reageren minder positief dan klanten uit klantgroep 
1 en 3. Een rood cijfer in de tabel is gegeven aan de laagst scorende 
klantgroep, een groen cijfer aan de hoogst scorende klantgroep. Dit betekent 
dat een rood cijfer niet per definitie een slecht resultaat is, evenals een groen 
cijfer per definitie goed is. Uit de data blijkt dat klanten uit klantgroep 1, die 
voor de eerste keer een aanvraaggesprek hebben over hun Wsw-indicatie, het 
UWV gemiddeld lager beoordelen (6,8) dan respondenten die een 
aanvraaggesprek hebben over hun Wsw-herindicatie (7,4). Deze lijn zet zich 
door in klantgroep 2. Respondenten waarbij het laatste gesprek met het UWV 
ging over de uitslag van de 1e indicatie geven ook hier gemiddeld een lager 
cijfer (7,1) in vergelijking met klanten waarbij het laatste gesprek ging over de 
uitslag van de herindicatie (7,4).  
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Brieven van UWV WERKbedrijf 

Begrijpt u wat er in de brieven van UWV WERKbedrijf staat? (n=551) 

Zijn de brieven van UWV WERKbedrijf voor u gemakkelijk te lezen (lettertype en lay-out)? (n=550) 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Brieven van UWV WERKbedrijf 

Bijna een kwart van de geïnterviewde klanten (22%) begrijpt niet wat er in de brieven van UWV staat of kan geen 
antwoord geven op deze vraag. Het percentage dat ‘weet niet’ antwoord op de eerste vraag, antwoord in vrijwel alle 
gevallen ook ‘weet niet’ op de tweede vraag. Opvallend is de groep klanten die aangeeft de brief wel leesbaar te vinden 
(goede lettertype en goede lay-out), maar de inhoud van de brieven niet te begrijpen (9,8%). Voor deze groep is de 
inhoud van de brief lastig te interpreteren omdat er vaak té moeilijke woorden in staan en het taalgebruik soms 
dubbelzinnig overkomt. Voor respondenten met een visuele beperking of analfabeten zijn de brieven niet (nauwelijks) zelf 
te lezen. Hulp hierbij is dan noodzakelijk. Het is raadzaam de brieven nog beter af te stemmen op de doelgroep. Uit de 
analyse blijkt een sterke correlatie te bestaan tussen de begrijpelijkheid van de brieven en de leesbaarheid.  
 
Enkele quotes die dit resultaat illustreren: 
 “Soms staan er teveel moeilijke woorden in. Dan moet ik ze een paar keer lezen”. 
 “Het taalgebruik is wat onduidelijk. Er wordt gesproken over de gevolgen van het niet deelnemen aan de medische 

keuring. Maar niet welke gevolgen. Ik ben nu bang dat mijn uitkering wordt ingetrokken. En dat is me niet verteld”.  
 “Ik heb soms veel moeite om de brieven te begrijpen. Ik zou graag willen dat er kortere zinnen in staan. Als er veel 

lange woorden achter elkaar staan dan heb ik moeite om de brieven te begrijpen”. 
 “Ik vind dat ze minder dure woorden moeten gebruiken in de brieven. Dat is helemaal niet nodig”.  
 “In het algemeen zijn de brieven duidelijk geschreven, alhoewel er veel moeilijke woorden in staan. Ik moet toch 

regelmatig het woordenboek er bij pakken” 
 

Met name klanten die de brieven krijgen voorgelezen kunnen voor dit thema niet allemaal een rapportcijfer geven.  
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Brieven van UWV WERKbedrijf 

 
In de bovenstaande tabel is de verdeling per klantgroep zichtbaar. De tabel geeft het percentage respondenten weer die 
de vragen met ‘ja’ hebben beantwoord. Met name klantgroep 2 heeft in vergelijking met de overige klantgroepen meer 
moeite met de brieven van het UWV WERKbedrijf, hier beantwoorden minder klanten beide vragen met ‘ja’.  
Ook hier geven de rode cijfers de laagst scorende klantgroep weer en de groene de hoogst scorende klantgroep.  
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Begrijpt u wat er in de brieven van UWV WERKbedrijf staat? 77% 81% 71% 79%

Zijn de brieven van UWV WERKbedrijf voor u gemakkelijk te lezen (lettertype en lay-

out)?
84% 81% 79% 93%
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Brieven van UWV WERKbedrijf
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Welk rapportcijfer geeft u voor de brieven van UWV WERKbedrijf? 7,2 7,3 7,1 7,3

De brieven van het UWV WERKbedrijf scoren gemiddeld een 7,2. Slechts 
3% geeft een onvoldoende (<5). De brieven zijn in 2008 met een 7,5 
beoordeeld. Gemiddeld zien wij hier dat klanten uit klantgroep 2 de 
brieven het minst positief beoordelen. Opvallend is dat 4,4% aangeeft de 
brieven niet leesbaar te vinden én niet te begrijpen. Deze groep geeft de 
brieven desalniettemin toch een 7 gemiddeld. Van de 31% die een 8 
geeft, geeft 6,5% aan de brieven wel leesbaar te vinden maar de inhoud 
niet te begrijpen. Bij het rapportcijfer zien we dat klantgroep 2 iets 
afwijkt ten opzichte van het totaal gemiddelde.  
 
Een mogelijke verklaring is dat deze groep het rapportcijfer voor de 
brieven vooral baseert op hetgeen zij wel kunnen beoordelen, namelijk 
de uitstraling (lay-out) c.q. leesbaarheid van de brieven en de 
begrijpelijkheid bij hun beoordeling buiten beschouwing laten.    
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Vervolgstappen 

Weet u wat er verder gaat gebeuren als u een Wsw-indicatie krijgt? (n=358) 

Weet u wat er verder gaat gebeuren als u geen Wsw-indicatie krijgt? (n=358) 

Weet u nu hoe het verder gaat (met uw aanvraag)? (n=195) 

Weet u wat u nu zelf moet doen? (n=553) 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Vervolgstappen 

Opvallend uit bovenstaande frequentiegrafiek is dat ruim de helft van de geïnterviewde klanten (58% incl. weet niet) geen 
idee heeft wat er gaat gebeuren als hij/zij geen Wsw-indicatie krijgt. Respondenten die wel weten wat er gaat gebeuren 
geven een 7,3 voor de gehele Wsw-procedure, in tegenstelling tot respondenten die dit niet weten, deze klanten scoren 
een 7,1.  
 
Een kwart van de respondenten die de vraag ‘weet u nu hoe het verder gaat met uw aanvraag’ heeft beantwoord, geeft 
aan niet te weten hoe het nu verder gaat, 23% weet niet wat hij/zij nu zelf moet gaan doen. Dit maakt respondenten erg 
onzeker. Voor deze groep heeft de onduidelijkheid over de vervolgstappen een beperkte invloed op het rapportcijfer, 
aangezien relatief veel respondenten als nog een 7 geven. Enkele citaten illustreren dit: 
 
 “Ik zou graag meer informatie willen. Ik weet niet goed wat er verder gaat gebeuren.” 
 “Er is nog niet over gesproken wat er moet gebeuren als ik de indicatie niet krijg, daarover zei men: Wacht nu eerst 

maar eens de uitslag af, dan zien we daarna wel weer verder.” 
 “Ik krijg nauwelijks iets te horen van het UWV. Ik hoor niets over wat er verder gaat gebeuren. En ook niet of ze er nog 

mee bezig zijn. Ik weet niet of het nu stil ligt of dat er dingen gebeuren voor mijn aanvraag.” 
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Welk rapportcijfer zou u geven over de informatie van de vervolgstappen? 6,6 6,5 6,4 6,7

Het gemiddelde rapportcijfer van alle respondenten tezamen voor 
dit thema komt uit op een 6,6. Een ondermaats resultaat (2008; 
7,2). Ook hier zien wij dat klantgroep 2 onder het totaalgemiddelde 
scoort en zich een stuk ‘onzekerder’ lijkt te voelen dan klanten die 
zich dichter bij het besluit bevinden (klantgroep 3).  
 
De grootste significante samenhang zien wij tussen het 
rapportcijfer en de vraag ‘weet u hoe het nu verder gaat met uw 
aanvraag’? Tussen de regels door is een duidelijk gevoel van 
‘onmacht’ terug te vinden. Het wachten op de uitkomst brengt 
onzekerheid met zich mee. Voor veel respondenten is het lastig om 
met deze situatie om te gaan, in het bijzonder als ze eigenlijk het 
liefst graag aan het werk gaan.  
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Wie heeft u erop gewezen dat u een Wsw indicatie kan 

aanvragen? 

n=157 

Familie/ vrienden/ kennissen 

UWV WERKbedrijf 

Gemeente 

CIZ (voorheen RIO) 

Reïntegratiebedrijf 

School 

SW bedrijf 

Anders 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Informatievoorziening vooraf 

De vragen die horen bij het thema ‘informatievoorziening vooraf’ 
zijn alleen voorgelegd aan klantgroep 1. Deze resultaten behoren 
daarom alleen toe aan deze klanten. 
 
Uit de data blijkt dat het vooral reïntegratiebedrijven zijn die uw 
klanten op het bestaan van de Wsw-indicatie wijzen. Daarnaast 
spelen SW-bedrijvenhier een relatief grote rol in (22%). Uit de 
open antwoorden (antwoordmogelijkheid anders namelijk) blijkt 
dat klanten ook door de volgende mensen/instantie op een Wsw-
indicatie worden gewezen: maatschappelijk werker, 
revalidatiecentrum, arts (ARBO-, huisarts, psycholoog), 
hulpverleningsinstanties, woongroep of de sociale dienst.  
 
Bij de vraag: ‘hoe bent u aan informatie gekomen over de Wsw- 
aanvraag?’, zien wij dat reïntegratiebedrijven hier wederom een 
belangrijke rol spelen. Maar liefst 28% is via het reïntegratiebedrijf 
aan informatie gekomen over de Wsw-aanvraag. Uit de open 
antwoorden blijkt het UWV zelf ook een belangrijke bron van 
informatie te zijn voor klanten. Naast het UWV worden het CWI, 
Sterk in Werk en het GAK ook als informatiebron geraadpleegd.  1%

7%

11%

13%

28%

7%

17%

6%

5%

24%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoe bent u aan informatie gekomen over de Wsw 

aanvraag? 

n=152 

Internet op www.werk.nl 

Internet andere sites 

Hulpverlener/hulpverlenersinstantie 

Van familie/ vrienden/ kennissen 

Van reïntegratiebedrijf 

Van een begeleid(st)er 

Van mijn huidige werkgever 

Folder Werken in de Sociale Werkvoorz. 

Gebeld met UWV telefoon 

Anders 
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Informatievoorziening vooraf 

Had u eerder willen weten dat er een Wsw-regeling bestaat? (n=158) 

Had u wat aan de informatievoorziening vooraf? (n=153) 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Informatievoorziening vooraf 

Maar liefst 44% van de respondenten had eerder willen weten dat er een Wsw-regeling bestond en nog eens 5% geeft aan hier geen 
mening over te kunnen vormen. Bij uw klanten heerst met name een gevoel dat als zij eerder van het bestaan van de Wsw-regeling 
hadden geweten, zij voor hun gevoel beter de volgende stappen in het indicatieproces hadden kunnen nemen (o.a. passend werk 
gevonden). De volgende uitspraken onderstrepen deze cijfers: 
 
 “Indien ik eerder informatie had gehad, was ik eerder aan het werk gekomen”. 
 “De voorlichtingsbijeenkomst was te grootschalig waardoor er weinig ruimte voor goede informatie die op personen zelf was 

afgestemd”. 
 “Ik kom er nu achter dat het lastiger is dan gedacht om een Wsw-indicatie te krijgen. Ik heb het idee dat ik niet volledig geïnformeerd 

ben”. 
 

Het merendeel van de klanten (85%) had wat aan de informatievoorziening vooraf, 15% geeft daarentegen aan niks aan de informatie 
te hebben gehad. Dit zijn met name respondenten bij wie de indicatie door een ander (o.a. leidinggevende, familie) is aangevraagd. 
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Informatievoorziening vooraf 

Het gemiddelde rapportcijfer voor de informatievoorziening vooraf komt uit op een 7,0. Ten opzichte van 2008 zien wij 
een lichte daling in het rapportcijfer (7,2). Slechts 6% van de geïnterviewde klanten heeft een onvoldoende gegeven 
(<5). Een kwart (24%) van uw klanten geeft een 8 of hoger, dit is een mooi resultaat.  
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Wie heeft de formulieren voor de Wsw ingevuld? 

n=161 

Klant zelf 

Familie/ vrienden/ kennissen 

SW bedrijf 

Reïntegratiebedrijf 

Hulpverlener/hulpverlenersinstantie 

UWV WERKbedrijf 

Anders 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Formulieren 
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Zijn de formulieren van het UWV werkbedrijf voor u in begrijpelijke taal geschreven? (n=158) 

Zijn de formulieren van het UWV werkbedrijf voor u makkelijk in te vullen? (n=157) 

De vragen die horen bij het thema ’formulieren’ zijn voorgelegd 
aan klanten uit klantgroep 1. 
 
Ruim de helft van deze klanten vult de formulieren voor de Wsw 
zelf in. Bijna een vijfde geeft aan de formulieren in te laten 
vullen door het UWV WERKbedrijf zelf. Ook familie, vrienden en 
kennissen vullen de formulieren in 18% van de gevallen in. De 
groep ‘anders’ is relatief klein. De genoemde alternatieven zijn: 
de gemeente, de job coach of het revalidatiecentrum.  
 
Slechts 59% van de klanten geeft aan de formulieren makkelijk 
in te kunnen vullen. Ruim een vierde geeft aan dit moeilijk te 
vinden. Daarnaast laat de begrijpelijkheid van de formulieren 
voor 30% te wensen over. Het zijn met name medische termen 
en moeilijke woorden in combinatie met té weinig 
(schrijf)ruimte wat het invullen van de formulieren lastig maakt. 
Hieruit concluderend kunnen wij stellen dat het taalgebruik nog 
meer op de doelgroep kan worden afgestemd.  
 
Enkele quotes: 
 “Je moet alles 2 keer lezen om het goed te kunnen 

begrijpen. Het mag allemaal wel wat minder wollig en wat 
meer recht toe recht aan zijn”.  

 “Mijn coach vertelt wat er in de formulieren staat en vult 
deze ook in”.  
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Formulieren 

Het gemiddelde rapportcijfer voor de formulieren van het UWV WERKbedrijf komt uit op een 7. Net als bij de 
informatievoorziening vooraf treffen wij hier vrijwel geen onvoldoendes aan. Ten aanzien van 2008 (7,3) is het 
rapportcijfer voor de formulieren gedaald. Vooral de hulp van naasten die klanten nodig hebben om de formulieren te 
begrijpen en in te kunnen vullen, is een belangrijk signaal dat de formulieren als té moeilijk worden bestempeld.  
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Hoe lang deed u erover om naar de UWV-vestiging te komen? 

n=180 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Bereikbaarheid/toegankelijkheid UWV-vestiging 

96% 

4% 

Ja, is ok Té lang 

Vindt u deze reistijd naar deze UWV-vestiging acceptabel? 

n=181 

De vragen binnen het thema ‘bereikbaarheid en toegankelijkheid van de UWV vestiging’ zijn door respondenten uit 
klantgroep 1 beantwoord. Bijna driekwart (71%) is binnen een half uur op de eigen UWV vestiging. Slechts 4% deed er 
langer over dan één uur. Klanten die aangeven de reistijd té lang te vinden zijn gemiddeld langer dan 30 minuten bezig 
om naar de vestiging te komen. Opvallend hierin is dat geen van deze respondenten de bereikbaarheid van de UWV 
vestiging met een onvoldoende beoordeeld (7,2 gemiddeld). De respondenten die aangeven de reistijd oké te vinden, 
geven gemiddeld een 7,6.  
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Hoe bent u naar deze UWV-vestiging gekomen? 

n=181 

Lopend 

Fiets/bromfiets 

Auto 

Bus 

Trein 

Metro 

Tram 

Gemeente taxi 

Gewone taxi 

Boot/pont 

Anders 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Bereikbaarheid/toegankelijkheid UWV-vestiging 

Bereikbaarheid/toegankelijkheid UWV-vestiging 
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Kunt u de Uwv vestiging makkelijk binnenkomen/bereiken? (is het fysiek toegankelijk) (n=181) 

Het merendeel komt met eigen vervoer naar de UWV 
vestiging (76%). Daarnaast geeft ruim een derde 
(35%) aan met het openbaar vervoer te komen.  
 
Mooie scores zien wij terug op de vraag ‘is de 
vestiging fysiek toegankelijk’. Maar liefst 95% is het 
hiermee eens. De toegankelijkheid voor de overige 
5% wordt met name veroorzaakt door (té) hoge 
treden bij de ingang van de vestiging en een 
draaideur als toegang tot de vestiging. Beide 
opmerkingen zijn gemaakt bij de UWV vestiging in 
Alkmaar. Vooral de ontoegankelijk voor klanten met 
een fysieke beperking brengt enige ontevredenheid 
met zich mee. Enkele klanten geven aan moeite te 
hebben met de vestigingsaanduiding. Een voorbeeld:  
 
“Voor mensen die voor de eerste keer naar de UWV-
vestiging toe gaan, is het handig als er (meer) 
bewegwijzering is”.  
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Bereikbaarheid/toegankelijkheid UWV-vestiging 

De mooie score op de stelling over de toegankelijkheid 
van de vestiging, zien wij terug in het rapportcijfer. 
Gemiddeld scoort de bereikbaarheid/toegankelijkheid 
van de vestiging een 7,5. Deze score is gelijk aan 2008. 
De respondenten die een onvoldoende geven zijn met 
name ontevreden over de parkeermogelijkheden bij de 
vestiging.  
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Begon het gesprek met de Wsw-adviseur op (de afgesproken) tijd? 

n=173 
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Gesprek met de Wsw-adviseur 

Vond u de Wsw-adviseur vriendelijk? (n=173) 

Vond u de uitleg over het doel van het gesprek duidelijk? (n=173) 

Kreeg u in het gesprek voldoende gelegenheid om te antwoorden/ zelf dingen te vragen? (n=173) 

In 80% van de gevallen begon het gesprek met de Wsw-adviseur op tijd. 
In 12% van de gevallen was de adviseur te laat. Uit de open antwoorden 
blijkt dat het gesprek ook een aantal keer eerder van start is gegaan.  
Enkele opmerkingen van klanten: 

 
 “Het gesprek begon 10 minuten later want de adviseur was nog met 

een ander bezig. Als ik iets niet begreep legde de adviseur het gewoon 
nog eens uit”. 
 

 “Het gesprek begon iets later omdat de adviseur nog bezig was. Ik 
deed mijn verhaal en de adviseur luisterde erg goed, dat was heel 
prettig. De adviseur was zeer meegaand en vriendelijk. Ze toonde 
begrip voor de problemen”. 
 

 “Ik had niet het idee dat de medewerker niet goed op de hoogte was 
van mijn dossier. Er ontstond ook wat onduidelijkheid over mijn 
situatie”. 

 
Absoluut mooie scores treffen wij aan op de onderstaande vragen. De 
Wsw-adviseur is vriendelijk, geeft de respondent voldoende ruimte om 
zaken te vragen en kan het doel van het gesprek goed overbrengen.  
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(n=170, gem. = 7,8) 

Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Gesprek met de Wsw-adviseur 

De mooie scores  op de vragen over het gesprek met de adviseur , 
resulteren in een hoog rapportcijfer. Gemiddeld beoordelen uw klanten 
het gesprek met een 7,8. Hoewel wij een daling zien ten opzichte van 
2008 (hier beoordeelde de klanten het gesprek nog met een 8,1), is het 
gesprek met de Wsw-adviseur ook dit jaar het beste scorende thema uit 
het onderzoek.  
 
Opmerkelijk is dat klanten die een onvoldoende geven voor het gesprek 
met hun adviseur, in het gesprek wel voldoende ruimte kregen om al hun 
vragen te stellen.  
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Begon het gesprek bij AOB Compaz op (de afgesproken) tijd? 

n=168 
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Vond u de medewerker van AOB Compaz vriendelijk? (n=167) 

Vond u de uitleg over het doel van het gesprek duidelijk? (n=166) 

Kreeg u in het gesprek voldoende gelegenheid om te antwoorden/ zelf dingen te vragen? (n=164) 

De vragen over ‘AOB Compaz’ zijn alleen door klantgroep 2 beantwoord.  
In 14% van de gevallen is de adviseur van AOB Compaz niet op tijd. De reden 
hiervoor wordt door respondenten veelal niet genoemd.    
 
De vriendelijkheid van de adviseur, het doel van het gesprek en de gelegenheid 
om te antwoorden en zelf zaken te vragen, worden goed beoordeeld. Wij zien hier 
nog steeds goede, maar iets mindere scores dan op de stellingen over de Wsw-
adviseur. Voor 8% is het doel van het gesprek met de adviseur niet duidelijk. 
Enkele uitspraken van deze klanten onderstrepen dit: 
 
 “Ik twijfelde erg aan de vakbekwaamheid van de arts. Heb vervolgens ook een 

klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege welke gegrond is verklaard”. 
 “Mijn begeleidster heeft me een paar dingen uitgelegd omdat ik het zelf niet 

begreep. Begeleidster geeft aan dat de medewerker bij het AOB Compaz niet 
deskundig genoeg was voor iemand met een verstandelijke beperking zoals in 
het geval van de klant. Ze zegt dat als ze er niet bij was geweest de klant veel 
te hoog was ingeschat in zijn mogelijkheden”. 

 “Ik had het idee dat ik er erg op moest letten wat ik zei. Ik was bang dat ik te 
hoog ingeschat zou worden voor de Wsw-indicatie”. 

 
Blijkbaar heerst er bij enkele klanten een gevoel van ‘angst’ om niet op het juiste 
niveau te worden ingeschat.  
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Het gemiddelde rapportcijfer voor de adviseur van AOB Compaz komt uit 
op een 7,5 en ligt lager dan het gemiddelde cijfer voor het gesprek met 
de Wsw-adviseur. Het cijfer is een tiende gedaald ten opzichte van 2008 
(7,6).  
 
De onvoldoendes op deze vraag worden met name gegeven door klanten 
die niet het gevoel hebben op de juiste waarde te worden ingeschat. 
Waar de ene het gevoel heeft een Wsw-indicatie ‘aangesmeerd’ te 
krijgen, geven andere klanten aan niet serieus genomen te worden door 
de arts. Een quote ter illustratie:  
 
 “De adviseur begon het gesprek met de zin: we hebben maar een 

kwartiertje de tijd. Ik voelde mij niet erg serieus genomen en kreeg 
niet de kans om mijn verhaal te doen”.  
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Besluit 

Het thema besluit is voorgelegd aan klantgroep 3. Opvallend is dat de groep die geen indicatie heeft gekregen (27 respondenten, 14%), 
wel begrijpt wat dit besluit voor hen betekent. De meerderheid van deze groep is het overigens niet eens met zijn/haar besluit.  
Maar liefst 23% is niet op de hoogte van de bezwaarmogelijkheden tegen het besluit het UWV WERKbedrijf en nog eens 6% geeft aan 
dit tevens niet te weten, wat tezamen uitkomt op bijna een derde. De meeste klanten die het niet eens zijn met hun besluit, zijn wel op 
de hoogte van de bezwaarprocedure. Een groot deel van deze groep heeft echter het gevoel dat bezwaar maken ‘niks uithaalt’.  
 
 “Ik denk dat het weinig zin heeft om bezwaar te maken. Ik wil graag werken maar kennelijk mag het niet. Dan blijf ik toch lekker in 

de WAO en WW zitten? Ik heb het aanvraaggesprek gehad maar verder geen arts of psycholoog gezien. Het UWV is afgegaan op het 
rapport van de WAO verzekeringsarts”.  

 
Het betreft slechts 5 klanten die het niet eens zijn met hun besluit en geen idee hebben dat ze hier bezwaar tegen konden aantekenen.  
 “Mij is niet verteld dat ik bezwaar kon maken tegen een besluit. Ik had dit wel willen weten. Ik ben nu weken verder maar ben het 

niet eens met de uitkomst van het besluit. Ik heb het gevoel dat ik niet serieus word genomen omdat niemand op mijn vragen 
reageert”. 

 Ik heb veel problemen waardoor ik niet in staat ben normaal werk te doen. En toch heb ik geen Wsw-indicatie gekregen. Ik heb het 
gevoel dat ik niet serieus genomen word”. 

Besluit 

Heeft u een Wsw-indicatie gekregen? (n=195) 

Begrijpt u wat dit besluit voor u betekent? (n=194) 

Bent u het eens met dit besluit? (n=186) 

Bent u op de hoogte van bezwaarmogelijkheden tegen het besluit van UWV WERKbedrijf? (n=194) 
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Kunt u een rapportcijfer geven voor de wijze waarop de 

besluitvorming tot stand is gekomen? 

(n=188, gem. = 7,0) 
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Een daling van een half punt zien wij bij het rapportcijfer ten 
opzichte van 2008. Toen beoordeelde de klanten van het 
UWV de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen nog 
met een 7,5.  
 
13% geeft een onvoldoende. Dit zijn grotendeels 
respondenten die geen indicatie hebben gekregen en het hier 
niet mee eens zijn. Opvallend zijn de drie personen die wel 
een besluit hebben ontvangen maar het hier niet mee eens 
zijn.  
 
 “Ik heb nu een indicatie voor een jaar gekregen. Terwijl 

mijn situatie er niet op vooruit gaat. Nu is er door 
omstandigheden een indicatie van een jaar gegeven omdat 
ze mij nog niet goed konden beoordelen. Ik vind het 
vervelend dat ik straks weer een herindicatie krijg terwijl ik 
weet dat ik dan toch wel een Wsw-indicatie krijg omdat ik 
veel beperkingen heb”.  

 
Respondenten die een negen of tien geven hebben allemaal 
een indicatie gekregen en zijn het allemaal eens met dit 
besluit (n=20).  
 
 “Het is prettig dat in het besluit uitgebreid mijn 

persoonlijke beperkingen en wensen op toekomstgebied 
vermeld staan. Het verslag spiegelt duidelijk mijn profiel 
af”.  
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Verbeterpunten (I) 

In het onderzoek is aan uw klanten gevraagd wat zij anders zouden doen in de gehele procedure en wat er volgens hen beter kan.  
Allereerst geven wij het UWV graag inzicht in de beleving van klanten. Er zijn een aantal zaken die volgens respondenten absoluut voor 
verbetering vatbaar zijn. De tijdspanne van de gehele Wsw-procedure, duurt volgens veel respondenten te lang. Het zijn met name 
de lange wachttijden die ervoor zorgen dat respondenten voor hun gevoel lang in ‘onzekerheid’ leven. Enkele opvallende uitspraken van 
respondenten uit verschillende regio’s met betrekking tot deze knelpunten:  
 
 Het duurt erg lang voordat ik het besluit ontvang, in de tussenliggende tijd heb ik geen enkel inkomen. We zijn allemaal individuen en 

het UWV behandelt ons niet zo. 
 Het hele traject duurt ongeveer vier maanden. Dat zou veel korter kunnen. Ik heb maar een paar gesprekken gehad. Ik wacht nu al 

een hele tijd op de uitslag. Hierdoor zit ik lange tijd in onzekerheid. 
 Ik vind dat het UWV meer bijtijds mag zijn met de uitslag van de herindicatie. Ze laten mensen nu wel heel lang in het ongewisse. Dat 

is voor de persoon in kwestie en voor de werkgever zeker niet prettig. We hebben toch te maken met contracten die aflopen en weer 
op tijd verlengd moeten worden. 

 Ik heb het gevoel dat ik van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ik heb al een heleboel gesprekken gehad maar weet eigenlijk 
niet waar ik aan toe ben. Er wordt mij weinig verteld over wat er verder gaat gebeuren. 

 
Naast de duur van de procedure klagen respondenten ook over de beperkte informatievoorzieningen rondom het besluit. Ook uit 
eerdere grafieken bleek reeds dat een kwart (25%) van uw klanten totaal niet weet waar hij/zij aan toe is en geen idee heeft wat hij/zij nu 
moet doen.  
 
 Ze zouden een folder moeten maken waarin alle stappen van het proces in staan en hoe lang het dan gaat duren. Eigenlijk weet ik niet 

goed wat voor gevolgen de Wsw-indicatie voor mij gaat hebben als ik hem krijg.  
 Ik zou graag sneller en meer informatie willen ontvangen. Ik leef nu al een tijd in onzekerheid. 
 Sneller een gesprek na de aankondiging daarvan. Nu is mij alleen gezegd dat er nog een gesprek plaats gaat vinden. Ik weet alleen niet 

hoe lang dit gaat duren. Dat mag van mij sneller. Ook is de informatievoorziening erg beperkt. Er mag meer geïnformeerd worden over 
wat er verder gaat gebeuren.  
 

De bezuinigingen van de Tweede Kamer op de Wsw houdt de gemoederen bezig. De onrust die hierdoor ontstaat dringt uiteraard ook 
door bij de huidige klanten van het UWV. Enkele (van de soms emotionele) uitspraken:  
 
 Het UWV gaat zo bureaucratisch te werk, het is allemaal werkverschaffing. Ik word er echt kwaad over, ook alleen al door er met jou 

over te praten. Ik loop gewoon tegen de huidige wetgeving aan, nergens is meer geld voor. Het UWV heeft allemaal vooroordelen, ze 
geven je direct bij aanvang al het gevoel dat er niets mogelijk is.  
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Tevredenheidsonderzoek WSW- indicatie 2010 Verbeterpunten (II) 

 Het is te hopen dat de regering niet op al deze werkplekken en instanties gaat bezuinigen. Het UWV zou er iets harder aan moeten 
trekken om iedereen aan de slag te krijgen, het is niet gezond om thuis te zitten, voor wie dan ook.  

 Het nieuwe kabinet mag wat dat betreft van mij zo in de Noordzee gestort worden met een enorm betonblok aan haar been. 
 
Naast de bezuinigingen spelen de wachtlijsten een rol in de beleving van respondenten. Een deel van de respondenten wil graag 
werken, maar heeft geen gepaste werkomgeving tot zijn of haar beschikking.  

 
 Een heel groot minpunt is de wachtlijst. Als je eenmaal je Wsw-indicatie hebt, moet je vervolgens wel 2 jaar wachten voordat je 

daadwerkelijk kan gaan werken. Ik vind dat ze mensen die echt heel graag willen werken en die het ook echt nodig hebben om 
buitenshuis te werken, voorrang moeten geven. 

 Ik zou willen dat de afstand tussen het UWV en het SW-bedrijf kleiner werd. Het UWV zou zich meer op de voorgrond moeten zijn 
binnen de SW bedrijven. 

 Ze moeten meer begrip voor de mensen hebben die graag willen werken. Ze denken dat je zo weer werk hebt, maar ik solliciteer mij 
wezenloos. Op mijn 46e vinden ze mij vaak al te oud en de economie werkt natuurlijk ook niet mee. Maar ik wil niet thuis op de 
bank zitten. Ik wil werken! 


