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Samenvatting
  

Het is van groot belang dat werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering 

(WW’ers) gemotiveerd naar werk (blijven) zoeken, zowel voor henzelf als voor UWV. 

Gedragswetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer welke drijfveren mensen 

hebben om naar werk te zoeken en hoe we kunnen inspelen op deze drijfveren om 

mensen te motiveren. Dit artikel laat zien hoe we gedragswetenschappelijke kennis uit 

de literatuur en uit onderzoek kunnen toepassen om WW’ers richting werk te helpen. 

Y  De wetenschappelijke literatuur benadrukt dat het ervaren van autonomie, het hebben 

van heldere doelen en het ontvangen van feedback belangrijke componenten zijn van 

motivatie en kwalitatief goed werkzoekgedrag.

Y  Op basis van deze inzichten is het persoonlijk werkplan ontwikkeld en getest met 

een praktijkexperiment onder circa 10.000 WW’ers. WW’ers kregen een uitnodiging 

om een werkplan op te stellen, waarin zijzelf doelen vastlegden en concrete acties 

formuleerden.

Y  De resultaten laten zien dat het invullen en opsturen van dit werkplan ervoor zorgt dat 

WW’ers meer en betere sollicitaties rapporteren. Zo geven deze WW’ers in de  

3 maanden erna gemiddeld 3,1 meer sollicitatieactiviteiten door en worden zij 

gemiddeld 0,6 keer vaker uitgenodigd voor een gesprek bij een werkgever dan WW’ers 

die geen werkplan opstellen. Ook voelen WW’ers met een werkplan zich autonomer, 

hebben ze helderder doelen voor ogen en zijn ze tevredener over de dienstverlening 

van UWV. 

Y  Uit het onderzoek halen we een aantal aanknopingspunten om de effecten van het 

werkplan verder te vergroten:

  •  Slechts 23% van de uitgenodigden maakt gebruik van het aanbod om het 

werkplan in te vullen en op te sturen. WW’ers beter attenderen op de relevantie 

van het werkplan kan er voor zorgen dat meer mensen het plan invullen en 

opsturen.

 •  De positieve effecten van het werkplan zwakken met de tijd af. Een interactief 

werkplan, waarin doelen na 1 maand bijgesteld kunnen worden, kan de positieve 

uitwerking mogelijk verlengen.

 •  De literatuur benadrukt het belang van tijdige feedback. WW’ers altijd voorzien 

van snelle en goede feedback op de gemaakte plannen kan hun motivatie verder 

versterken.

 

Een persoonlijk 
werkplan voor 
WW’ers leidt tot 
meer en beter 
sollicitatiegedrag

Werkzoekgedrag verbeteren 

Arne Meeldijk

Kaj Bots
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Werkzoekgedrag
UWV heeft als kerntaak om mensen te stimuleren om aan het werk te blijven of nieuw 

werk te vinden. Daar wordt onder andere invulling aan gegeven met de sollicitatieplicht: 

werkzoekenden met een WW-uitkering (WW’ers) zijn verplicht om 4 sollicitatieactiviteiten 

per 4 weken te ondernemen. Hierdoor ligt de focus bij WW’ers vooral op het vergroten 

van het aantal activiteiten. Wetenschappelijke literatuur laat echter zien dat niet alleen 

de kwantiteit maar ook de kwaliteit van werkzoekgedrag een grote rol speelt bij het 

vinden van werk1. Dit roept de vraag op wat UWV kan doen om ook die kwaliteit van het 

werkzoekgedrag van WW’ers te stimuleren.

 

Een klassiek uitgangspunt bij 

gedragsverklaring is dat mensen alleen 

in beweging komen door de wortel en 

de stok: beloning en straf. Recentere 

sociaal-psychologische onderzoeken 

laten steeds meer zien dat er nog andere 

drijfveren zijn die mensen in beweging 

brengen, en dat deze drijfveren soms 

zelfs sterker bijdragen aan het gedrag 

van mensen dan straffen of belonen. 

De volgende 4 inzichten zijn bewezen 

methoden om mensen te motiveren 

en geven aanknopingspunten voor het 

verbeteren van werkzoekgedrag.

Autonomie 

De vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, 

is in vele onderzoeken aangetoond als 

belangrijk onderdeel van motivatie2. Door in 

onze communicatie minder te verplichten 

en meer te benadrukken dat WW’ers 

zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze 

op welke functies solliciteren, kan hun 

autonomie vergroot worden.

Doelen stellen 

Het stellen van doelen kan effectief zijn 

om mensen in beweging te krijgen. Meer 

dan 400 studies tonen aan dat mensen 

beter presteren wanneer ze specifieke en 

uitdagende doelen hebben, dan wanneer 

ze een algemeen doel hebben zoals ‘je best 

doen’3. WW’ers helpen om specifieke doelen 

te stellen kan er dus voor zorgen dat ze 

betere sollicitatieactiviteiten ondernemen.

Concreet maken van acties 

Het blijkt effectief om zeer concrete 

plannen te maken, ook wel implementatie-

intenties genoemd, en zo uitstelgedrag te 

voorkomen. Daarbij beschrijven mensen zo 

specifiek mogelijk wanneer, waar en hoe ze 

hun doel gaan bereiken: ‘Als situatie X zich 

voordoet, dan doe ik Y’4. Onderzoek laat zien 

dat mensen die implementatie-intenties 

opstellen er vaker in slagen hun doelen te 

bereiken5.

Feedback 

Het ontvangen van feedback is een 

belangrijke motivator. Een meta-analyse 

van 607 studies laat zien dat het ontvangen 

van feedback de prestaties van mensen 

sterk kan bevorderen6. Als we ervoor kiezen 

om WW’ers feedback te geven op de door 

hen uitgevoerde activiteiten, kan dit de 

motivatie verder verbeteren.

Wetenschappelijke theorie over motivatie

Box 1

1    

Hooft, E.A. van, Wanberg, C.R., & 

Hoye, G. van (2013). Moving beyond 

job search quantity: towards a  

conceptualization and self-regulatory 

framework of job search quality. 

Organizational Psychology Review, 3 

(1), pp. 3-40.

2  

Zie bijvoorbeeld Gagné, M., & Deci, 

E.L. (2005). Self-determination 

theory and work motivation. Journal 

of Organizational Behavior, 26 (4), 

pp. 331-362.

3  

Locke, E.A., & Latham, G.P. (2002). 

Building a practically useful theory 

of goal setting and task motivation: 

a 35-year odyssey. American 

Psychologist, 57 (9), p. 705.

4  

Gollwitzer, P.M., & Sheeran, P. (2006). 

Implementation intentions and goal 

achievement: a meta-analysis of 

effects and processes. Advances in 

Experimental Social Psychology, 38, 

pp. 69-119.

5  

Gollwitzer, P.M., & Oettingen, G. 

(2011). Planning promotes goal 

striving. In Vohs, K.D., & Baumeister, 

R.F. (Red.), Handbook of Self-

Regulation (2 ed., pp. 162-185). New 

York: The Guilford Press.

6  

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The 

effects of feedback interventions 

on performance: A historical review, 

a meta-analysis, and a preliminary 

feedback intervention theory. 

Psychological Bulletin,119 (2), pp. 

254-284.
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Persoonlijk werkplan
Op basis van de gedragsinzichten genoemd in box 1 hebben we een nieuw onderdeel 

binnen de WW-dienstverlening ontwikkeld: het persoonlijk werkplan. We nodigen WW’ers 

uit om in een werkplan zelf doelen op te stellen en deze te vertalen naar concrete acties. 

Zij krijgen dit werkplan in de tweede week van hun werkloosheid aangeboden via een taak 

in hun online Werkmap op werk.nl. Hieronder is beschreven hoe de 4 gedragsinzichten zijn 

vertaald naar dit persoonlijk werkplan.

We weten dat wanneer mensen zelf al gemotiveerd zijn, het opleggen van verplichtingen 

die motivatie kan verminderen7. Uit onderzoek onder WW-gerechtigden blijkt dat de meeste 

WW’ers zelf graag werk willen vinden8. In de communicatie over het werkplan sluiten we 

daarom zo veel mogelijk aan bij de bestaande motivatie van WW’ers. Zo benadrukken we 

wat men eraan heeft om dit werkplan in te vullen. Ook is, met het oog op het vergroten of 

behouden van autonomie, ervoor gekozen om WW’ers niet te verplichten om het plan in te 

vullen, maar henzelf te laten besluiten of zij dit wel of niet doen.

 

In het werkplan vragen we WW’ers om doelen te stellen voor 4 verschillende elementen 

van werkzoekgedrag: richting, tijd, intensiteit en leerdoelen9. Het aantal sollicitaties dat 

iemand verstuurt, zegt vooral iets over de intensiteit van het gedrag. Wanneer iemand 

zijn inspanning vergroot, kan dat echter ook effect hebben op het type vacature waarop 

hij reageert (de richting) en de tijd die hij besteedt aan solliciteren. Aanvullend kan een 

investering in leerdoelen, zoals het volgen van een sollicitatietraining, iemand op termijn 

ook aan werk helpen. Deze 4 onderdelen zijn alle van belang bij het zoeken naar en het 

vinden van werk. 

Omdat het concreet maken van acties eraan kan bijdragen dat mensen deze ook 

daadwerkelijk uitvoeren, is in het werkplan een kalender opgenomen. In deze kalender 

kunnen WW’ers voor zichzelf plannen welke dagen van de week ze concrete acties willen 

uitvoeren.

7  

Frey, B.S., & Jegen, R. (2001). Motivation 

crowding theory. Journal of Economic 

Surveys, 15 (5), pp. 589-611.

8  

Meijs, B., & Ree, E. de (2017). Verplicht 

gemotiveerd – perceptie van 

verplichtingen bij een WW-uitkering. 

UWV Kennisverslag special juli 2017. 

Gedragsbeïnvloeding – de toepassing van 

gedragswetenschappelijke inzichten binnen 

UWV. Amsterdam: UWV. 

9  

Kanfer, R. (1990). Motivation theory and 

industrial and organizational psychology. 

In Dunnette, M.D., & Hough, L. (Red.), 

Handbook of Industrial and Organizational 

Psychology, 1, pp. 75-170.

* Standaarddeviatie (sd) is een veelgebruikte maat in de statistiek om de spreiding van gegevens in een verdeling 

aan te geven. Dit betekent dat de meeste mensen in deze groep tussen de 28,4 (41 – 12,6) en de 53,6 (41 + 12,6) jaar 

oud zijn

Tabel 1  DOELGROEPBESCHRIJVING 

 Experimentgroep Controlegroep

Aantal WW’ers 5.011 5.064

Achtergrondkenmerken Gemiddeld  (Sd)* Gemiddeld  (Sd)

Leeftijd 41,0  (12,6) 41,0  (12,5)

 Man  Vrouw Man  Vrouw

Geslacht 50%  50% 51%  49%

     Laag Midden Hoog   Laag Midden Hoog

Opleidingsniveau 22% 56% 22% 23% 55% 22%
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Het ontvangen van feedback kan sterk bijdragen aan het vertonen en het volhouden van 

gedrag. Daarom biedt UWV WW’ers de mogelijkheid om het ingevulde werkplan voor 

inhoudelijke terugkoppeling te laten beoordelen door een adviseur van UWV.

 

Box 2

Inhoud van het werkplan

Met het werkplan worden werkzoekenden gevraagd om de volgende vragen te 

beantwoorden:

 1  In welke sectoren zou u graag werk vinden? (Bijvoorbeeld: Horeca, IT, etc.)

 2  Naar wat voor functie bent u op zoek? (passend bij uw opleiding en ervaring)

  (Bijvoorbeeld: Barmedewerker, Programmeur, etc.)

 3  Welke activiteiten gaat u ondernemen om werk te vinden? 

   (Bijvoorbeeld: solliciteren op vacatures, langsgaan bij potentiële werkgevers, linked-in 

profiel updaten.) 

 4 Wat kan u helpen in uw zoektocht naar werk? 

     (Bijvoorbeeld: tips of workshops over bijvoorbeeld het samenstellen van een cv of 

netwerken, eengesprek (bijvoorbeeld met een adviseur van UWV) of een andere vorm van 

begeleiding, contact met werkgevers of andere werkzoekenden, etc.) 

 5 Maak een weekplanning voor het zoeken naar werk . 

   (Door dagelijkse activiteiten in te plannen voor het vinden van werk houdt u regelmaat in 

uw dagen. Dit geeft rust en het gevoel dat u goed bezig bent. Het helpt ook om weer sneller 

in het werkritme te komen als u een nieuwe baan heeft gevonden.)

 6 Heeft u nog opmerkingen of vragen die te maken hebben met het zoeken naar werk? 
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Om de effectiviteit van het persoonlijk 

werkplan te testen heeft UWV in 

samenwerking met de Radboud 

Universiteit een praktijkexperiment 

(een gerandomiseerd onderzoek met 

controlegroep) uitgevoerd. Daarbij kreeg 

de helft (5.011, de experimentgroep) van 

de instromende WW’ers die vallen onder 

3 UWV-vestigingen (Almere, Zwolle en 

Haarlem) tussen februari en april 2017 het 

persoonlijk werkplan wel aangeboden en de 

andere helft (5.064, de controlegroep) niet. 

Effect op gedrag

Het effect van het werkplan op 

werkzoekgedrag is in kaart gebracht door 

de geregistreerde sollicitatieactiviteiten uit 

de Werkmap van de groep die het werkplan 

aangeboden kreeg te vergelijken met die 

van de controlegroep. Hiervoor is gekeken 

naar het totale sollicitatiegedrag in de 

3 maanden nadat WW’ers het persoonlijk 

werkplan al dan niet aangeboden hebben 

gekregen. Er is ook specifiek gekeken 

naar het aantal uitnodigingen voor 

gesprekken bij werkgevers, omdat de 

verhouding tussen het aantal doorgegeven 

activiteiten en het aantal uitnodigingen 

voor een gesprek een indicator is van de 

kwaliteit van de sollicitatieactiviteiten. Een 

aandachtspunt bij de interpretatie van 

effecten op doorgegeven sollicitaties is 

dat het onduidelijk is in hoeverre WW’ers 

daadwerkelijk het sollicitatiegedrag 

vertonen dat ze registreren in de Werkmap10. 

Effect op ervaring

Er zijn 2 vragenlijsten uitgezet onder de 

WW’ers van de deelnemende vestigingen: 

2 weken en 6 weken nadat zij het werkplan 

al dan niet aangeboden kregen. Op deze 

2 momenten is autonomie gemeten met 

9 vragen die in kaart brengen in hoeverre 

WW’ers zelf beslissingen nemen over hoe 

en wanneer zij welke sollicitatieactiviteiten 

uitvoeren11. Helderheid van doelen is op deze 

2 momenten uitgevraagd met 6 vragen die 

meten in hoeverre WW’ers een duidelijk plan 

van aanpak hebben om werk te vinden12. In 

de vragenlijst na 6 weken is ook gevraagd 

hoe tevreden men is over de dienstverlening 

van UWV13. Daarnaast is na 6 weken met 

12 vragen gemeten hoeveel tijd WW’ers 

besteed hebben aan solliciteren14. 

Om deze effecten op ervaring zo 

accuraat mogelijk te schatten, is een 

matchingsprocedure uitgevoerd waarbij 

WW’ers uit de experimentgroep die ervoor 

hebben gekozen om het werkplan in te 

vullen gematcht worden met vergelijkbare 

WW’ers uit de controlegroep15. Een 

aandachtspunt bij de interpretatie hiervan 

is dat deze effecten niet gegeneraliseerd 

kunnen worden naar de totale groep. 

WW’ers die meewerken aan vragenlijsten 

zijn namelijk mogelijk niet representatief 

voor alle WW’ers.

Effect op werkhervatting 

De verwachting is dat het werkplan 

WW’ers dusdanig motiveert dat zij betere 

sollicitatieactiviteiten uitvoeren en daardoor 

eerder een geschikte baan vinden. Om 

dit effect op werkhervatting betrouwbaar 

te kunnen vaststellen, zijn gegevens tot 

1 jaar na het aanbieden van het werkplan 

nodig. Resultaten van het effect van het 

werkplan op werkhervatting verwachten we 

medio 2018.

Box 3

10  

Bots, K.K. & Hento, I. (2018). Sollicitatie- en 

registratiegedrag. UWV Kennisverslag 2018-1. 

Amsterdam: UWV.

11  

Morgeson, F.P., & Humphrey, S.E. (2006). 

The Work Design Questionnaire (WDQ): 

developing and validating a comprehensive 

measure for assessing job design and 

the nature of work. Journal of Applied 

Psychology, 91 (6), pp. 1321-1339.

12  

Geconstrueerd in samenwerking met 

Bijleveld, E. & Holland, R., Radboud 

Universiteit.

13  

Er is gebruikgemaakt van een vraag die ook 

wordt gebruikt om tevredenheid vast te stellen 

in de UWV Klantgerichtheidsmonitor: K&S 

Klantexpertise. 

14  

Blau, G. (1994). Testing a two-dimensional 

measure of job search behavior. 

Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 59 (2), pp. 288-312.

15  

Respondenten zijn gematcht op leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau en de 

motivatie om gebruik te maken van online 

dienstverlening.

Onderzoeksopzet
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Effect op werkzoekgedrag
In tabel 1 zijn de verschillen tussen de experimentgroep – die het werkplan aangeboden 

heeft gekregen – en de controlegroep – die het werkplan niet aangeboden heeft gekregen 

– gepresenteerd. Uit de tabel is op te maken dat er op achtergrondkenmerken zoals leeftijd, 

geslacht en opleidingsniveau geen significante verschillen te onderscheiden zijn tussen de 

2 groepen. Dit laat zien dat de willekeurige toewijzing van de WW’ers aan een van beide 

groepen succesvol was, wat betekent dat we verschillen in gedrag mogen toeschrijven aan 

het al dan niet aanbieden van het werkplan. 

Het aantal geregistreerde sollicitatieactiviteiten laat zien dat WW’ers die het werkplan 

ontvangen in de 3 maanden daarna gemiddeld 8% meer sollicitatieactiviteiten 

doorgeven dan de WW’ers uit de controlegroep: 7,47 versus 6,91 sollicitatieactiviteiten 

(zie figuur 1). Zij registreren daarnaast 13% meer uitnodigingen voor sollicitatie- en 

arbeidsvoorwaardengesprekken dan de WW’ers uit de controlegroep: 0,7 versus 

0,62 sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken (zie figuur 2). Deze effecten zijn 

klein maar statistisch significant. Het effect van het werkplan is in realiteit waarschijnlijk 

groter, aangezien niet iedereen ervoor kiest om het werkplan in te vullen. Slechts 23% 

van de WW’ers in de experimentgroep heeft ook daadwerkelijk het werkplan ingevuld en 

opgestuurd. Om de effecten van het werkplan accurater in te schatten is een aanvullende 

statistische analyse uitgevoerd16. Deze resultaten laten zien dat in de 3 maanden na het 

invullen van het werkplan WW’ers gemiddeld 3,1 meer sollicitatieactiviteiten en 

0,6 meer uitnodigingen voor gesprekken worden geboekt. Het gemiddeld aantal 

doorgegeven sollicitaties ligt in beide groepen overigens een stuk lager dan het verplichte 

aantal sollicitaties voor 3 maanden. Dit komt doordat er in deze analyse geen rekening 

mee is gehouden dat WW’ers soms niet hoeven te solliciteren. Bijvoorbeeld omdat ze 

werk hebben gevonden, ziek zijn, of hun uitkering beëindigd is. Door de willekeurige 

indeling in experiment- of controlegroep verwachten we niet dat het gevonden effect op 

sollicitatieactiviteiten vertekend wordt door WW’ers die niet hoeven te solliciteren.

16

Instrumental variable regression: hiermee 

is het local average treatment effect van 

het invullen én opsturen van het werkplan 

geschat op het aantal doorgegeven 

sollicitatieactiviteiten.

17

P-waarde staat voor de kans dat een 

gevonden verschil door toeval verklaard 

wordt. Bij een P-waarde kleiner dan .05 

spreekt men over het algemeen van een 

significant verschil. Een P-waarde groter 

dan .05 is niet significant (ns).  

n staat voor de steekproefgrootte: het 

aantal WW’ers dat deelneemt aan het 

onderzoek.

  GEREGISTREERDE SOLLICITATIEACTIVITEITEN 

  (3 maanden na werkplan)

Figuur 117 en 2

 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0 

Controlegroep

Experimentgroep

n = 10.075

P < ,01

6,91
7,47

P < ,01

0,62
0,7

GEREGISTREERDE SOLLICITATIE- EN 

ARBEIDSVOORWAARDENGESPREKKEN 

(3 maanden na werkplan)
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Effect op ervaring 
Uit analyse van de antwoorden op de vragenlijsten blijkt dat WW’ers die het werkplan 

ontvingen en invulden, de 2 weken nadat ze het plan aangeboden kregen meer autonomie 

en besluitvaardigheid ervaren in het sollicitatieproces dan WW’ers uit de controlegroep 

met identieke kenmerken (zie figuur 3). Dit effect is na 6 weken echter verdwenen. Dat 

suggereert dat het effect van het werkplan op autonomie tijdelijk is.

Ook hebben WW’ers die het werkplan ontvingen en invulden 2 en 6 weken later een 

duidelijker doel voor ogen dan WW’ers uit de controlegroep met identieke kenmerken  

(zie figuur 4). 

Figuur 3 en 4  AUTONOMIE  (5-puntsschaal)            DOELEN STELLEN  (5-puntsschaal)

 5,0

 4,5

 4,0

 3,5

 3,0

 2,5

 2,0

 1,5

 1,0

 

Controlegroep

Experimentgroep

n = 1.058 P < ,05 P < ,05

3,0 3,13,1 3,1

 Na 2 weken Na 6 weken

P < ,05 P < ,05

2,9 2,93,0 3,0

 Na 2 weken Na 6 weken

WW’ers die het werkplan ontvingen en invulden, ervaren ook een hogere klanttevredenheid 

dan WW’ers uit de controlegroep met identieke kenmerken (zie figuur 5). Dit is in lijn 

met de verwachting dat de ervaring van autonomie en het ontvangen van feedback 

positief bijdragen aan klanttevredenheid. Uit de antwoorden komt niet naar voren dat 

WW’ers met een werkplan meer tijd aan werk zoeken besteden. Aangezien WW’ers in de 

experimentgroep wel meer activiteiten registreren betekent dit mogelijk dat ze efficiënter 

omgaan met tijd, of dat ze solliciteren als minder tijdrovend ervaren.

 

  KLANTTEVREDENHEID 

Figuur 5 en 6                           (rapportcijfer)

 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0 

Controlegroep

Experimentgroep

n = 1.058

P < ,01

6,6 6,9

 Na 6 weken

 5

 4,5

 4

 3,5

 3

 2,5

 2

 1,5

 1 

P < ns

3,3 3,3

 Na 6 weken

TIJD BESTEED AAN SOLLICITEREN  

(5-puntsschaal)
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Invullen van het werkplan
Om tot slot een uitspraak te kunnen doen over de generaliseerbaarheid van deze positieve 

effecten is een responsanalyse uitgevoerd. In tabel 2 is weergegeven hoe de WW’ers die 

ervoor kiezen om het werkplan in te vullen, afwijken van de totale groep die het werkplan 

aangeboden krijgt. Zo blijkt dat WW’ers die het werkplan invullen gemiddeld ouder, 

hoger opgeleid en vaker vrouw zijn dan WW’ers die er niet voor kiezen om het werkplan 

in te vullen. Dit suggereert dat bepaalde typen WW’ers eerder geneigd zijn om gebruik 

te maken van het werkplan. Hoewel de effecten van het werkplan positief zijn, voelt nog 

niet iedereen zich geroepen om er gebruik van te maken. Deelnemers aan het onderzoek 

gaven verschillende redenen om het werkplan niet in te vullen of niet op te sturen. Zo heeft 

een groot aandeel het werkplan niet gezien in de werkmap. Andere WW’ers gaven aan al 

volledig aan het werk te zijn of geen werkplan nodig te hebben.

Effectiviteit verder vergroten   
De resultaten laten zien dat het aanbieden van een persoonlijk werkplan positieve effecten 

heeft op de ervaring en het gedrag van WW’ers. Het toepassen van gedragsinzichten 

(feedback, autonomie en doelen stellen) draagt bij aan een betere UWV-dienstverlening. 

Het persoonlijke werkplan wordt daarom voortaan aan alle nieuwe WW’ers aangeboden. 

Daarnaast biedt het onderzoek ons aanknopingspunten om de effectiviteit van het werkplan 

verder te vergroten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat nog lang niet iedereen het werkplan invult en 

opstuurt naar UWV. Een optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid en de vormgeving 

kan mogelijk meer WW’ers bewegen om het werkplan in te vullen, waardoor de positieve 

effecten meer mensen bereiken.

Het effect van het werkplan is waarschijnlijk tijdelijk. De in het werkplan opgestelde acties 

en doelen kunnen na verloop van tijd behaald of bijgesteld zijn. En na 6 weken zijn er 

geen verschillen in autonomie meer waar te nemen. Een interactief werkplan, waarbij de 

werkzoekende zijn of haar doelen iedere maand kan bijstellen, kan de positieve effecten van 

dit plan mogelijk verlengen.

Door in de communicatie meer vertrouwen naar de WW’er uit te stralen, kan UWV mogelijk 

de autonomie en daarmee de motivatie van WW’ers verder versterken. Aanvullend 

zouden we meer feedback kunnen geven op de gemaakte werkplannen en doorgegeven 

sollicitatieactiviteiten in de Werkmap. UWV heeft veel expertise over de arbeidsmarkt en 

deze kennis kan WW’ers in de juiste richting helpen.

Tabel 2  RESPONSANALYSE  

 Werkplan aangeboden Werkplan ingevuld

Aantal WW’ers 5.011 1.168

Achtergrondkenmerken Gemiddeld  (Sd)* Gemiddeld  (Sd)

Leeftijd 41,0  (12,6) 44,0  (12,0)

 Man  Vrouw Man  Vrouw

Geslacht 50%  50% 43%  57%

     Laag Midden Hoog   Laag Midden Hoog

Opleidingsniveau 22% 56% 22% 16% 51% 33%




