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Belangrijkste signalen uit UKV 2013-2

Ontwikkelingen
in de
Sociale Zekerheid

Y 
Er zijn steeds meer WW’ers die de maximale WW-duur bereiken zonder werk te hebben
gevonden. In het eerste kwartaal van 2013 ligt dit aandeel op 38%. Voor WW’ers die
jonger dan 25 jaar zijn, is dit aandeel aanzienlijk groter: 54% (artikel 1).
Y 
Volgens de huidige verwachtingen komt het aantal mensen met een WW-uitkering eind
2013 uit op 420.000. Dat is 80.000 meer dan eind 2012 (artikel 1).
Y 
We verwachten dat de WIA-instroom in 2013 vergelijkbaar is met 2011 en uitkomt op
ruim 37.000 nieuwe WIA-gerechtigden in 2013 (artikel 1).

Arbeidsmarkt
en
arbeidsparticipatie

Y De werkgelegenheid daalt dit jaar met 88.000 banen van werknemers. Ook in 2014 zal
het aantal banen afnemen (–23.000) (artikel 2).
Y Hoewel de vooruitzichten niet gunstig zijn, zullen er ook kansen zijn op de arbeidsmarkt.
Het meeste perspectief hebben werkzoekenden met een medisch, paramedisch of
informaticaberoep op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar ook werkzoekenden
met een technisch en transportberoep kunnen profiteren van het toenemende aantal
vacatures in de industrie, de groothandel en het vervoer (artikel 2).
Y In 2013 is de arbeidsparticipatie van 55-plussers weer bijna op het niveau van eind jaren
60. De sterke groei is vooral het gevolg van het toegenomen aandeel vrouwen dat
betaald werk verricht en de diverse hervormingen rond VUT- en prepensioenregelingen
(artikel 3).
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Professionaliseren
dienstverlening

Y	
Uit literatuuronderzoek blijkt dat proefplaatsingen, speeddates en mobiliteitsbonussen
effectieve instrumenten zijn om oudere werklozen aan het werk te helpen. Oudere
werkzoekenden maken daarnaast meer kans op werk wanneer zij hun zelfvertrouwen
vergroten, ander zoekgedrag aanleren, bij- of omscholing volgen, en concessies doen bij
het vinden van een nieuwe baan (artikel 4).
Y UWV stapt over op digitale dienstverlening. Eerste aandachtspunt is het op orde krijgen
van de online basisdienstverlening en de bereikbaarheid en beschikbaarheid van werk.
nl. UWV gaat voor het prioriteren van verbeteringen gebruikmaken van het interactieve
digitale dashboard klanttevredenheid. Het verhogen van de klanttevredenheid is vooral
mogelijk door het verhogen van maatwerk en duidelijkheid (artikel 5).
Y	
In de gezondheidszorg blijken veel digitale interventies even effectief als reguliere
face-to-face-interventies. Hoewel de situatie van de gezondheidszorg niet een-opeen te vertalen is naar het domein van de sociale zekerheid, zijn er wel lessen uit te
trekken die UWV kan meenemen in de digitale dienstverlening. Het proces dat wordt
ingezet om patiënten te helpen in het omgaan met ziekte en de clusters van werkzame
bestanddelen van e-health, lijkt goed te vertalen naar het ondersteunen van WW-klanten
bij het vinden van werk (artikel 6).
Y	
Uit literatuuronderzoek blijkt dat er 4 belangrijke determinanten zijn voor
regelovertreding bij bedrijven: het economisch motief, sociale normen, de interne
norm en de mogelijkheden voor regelovertreding. UWV kan daar een duidelijke,
scherpere regelgeving en strengere, grootschalige controles tegenoverstellen zodat
de ingeschatte pakkans wordt verhoogd. Met campagnes kan worden ingespeeld op
interne en sociale normen (artikel 7).
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In dit UKV

UWV houdt de vinger aan de pols in de sociale zekerheid.
In dit UWV Kennisverslag (UKV) besteden wij aandacht
aan recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
nieuwe inzichten in de dienstverlening die UWV inzet voor
werkzoekenden en werklozen.
De werkgelegenheid is in 2012 gedaald en zal volgens
verwachting ook dit jaar en volgend jaar blijven dalen. Wij
verwachten dat de werkloosheid dit en komend jaar juist
zal stijgen. Het gevolg is dat we te maken hebben met een
ruime arbeidsmarkt. Toch zijn er voor werkzoekenden binnen
bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen kansen op de
arbeidsmarkt (artikel 2).
De afgelopen jaren is het aandeel werkende 55-plussers
gestegen tot ruim 53% in april 2013. Dit aandeel komt
daarmee dicht in de buurt van het hoogste niveau sinds
1969. Positief aan deze ontwikkeling is dat er steeds
meer ouderen aan het werk blijven. Door de sterk
groeiende arbeidsparticipatie van 55-plussers zullen
steeds meer ouderen een beroep op de WIA en WW
doen, socialezekerheidsregelingen die UWV uitvoert. De
verwachting is dat UWV in toenemende mate te maken
krijgt met oudere langdurig werklozen met een lastige
arbeidsmarktpositie (artikel 3).
Wanneer ouderen werkloos worden, komen ze moeilijk
weer aan het werk. UWV heeft van de minister van SZW
extra geld gekregen om deze groep daarbij te helpen.
Literatuuronderzoek kan helpen om te bepalen welke
instrumenten hiervoor het meest effectief zijn (artikel 4).
In een tweede artikel over dienstverlening kijken we naar
de positieve ervaringen met online dienstverlening in de
gezondheidszorg. Deze bevindingen bieden wellicht ook
aanknopingspunten voor online dienstverlening van UWV aan
mensen met een WW-uitkering (artikel 6).
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Hoe verbeter je de klanttevredenheid over de online
dienstverlening effectief? UWV heeft een dashboardsimulator
ontwikkeld die de actuele stand van de klanttevredenheid
over de digitale dienstverlening van UWV weergeeft en
de effecten van verbeteracties op de klanttevredenheid
voorspelt. Daarmee is niet gezegd dat klanttevredenheid
makkelijk te beïnvloeden is. Het oordeel van de klant gaat
vaak niet alleen over de prestaties van de dienstverlening
van UWV maar ook over de context waarbinnen die
gerealiseerd wordt. Artikel 5 gaat hier dieper op in.
Het slotartikel in dit UKV is gewijd aan regelovertreding
door bedrijven en de manieren waarop UWV hiertegen
kan optreden. Aan de hand van een literatuuronderzoek is
gekeken welke factoren een rol spelen bij regelovertreding,
hoe regelovertreding tijdig is te onderkennen en hoe
preventieve maatregelen kunnen zorgen voor betere
naleving van de regels (artikel 7).

Kennis van UWV
UWV beschikt over een enorme hoeveelheid
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1	Volumeontwikkelingen
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1
Volumeontwikkelingen

Ed Berendsen
Peter Rijnsburger

Samenvatting

De meeste jonge
werknemers hebben
maximaal 3 maanden
recht op een WWuitkering, maar meer
dan de helft van alle
werkloze jongeren
vindt binnen deze
periode geen nieuw
werk.

	
De economische krimp leidt tot hogere werkloosheid. Er is immers meer
werkloosheidsinstroom en ook een langere gemiddelde werkloosheidsduur, doordat
mensen minder snel werk vinden. Het aantal mensen met een WW-uitkering dat de
maximale uitkeringsduur bereikt zonder werk te hebben gevonden, stijgt sinds 2011.
Y In 2013 zal de werkgelegenheid naar verwachting met circa 1% dalen.

Y	Er zijn steeds meer WW’ers die de maximale WW-duur bereiken zonder werk te hebben
gevonden. In het eerste kwartaal van 2013 lag hun aandeel op 38%. Onder WW’ers jonger
dan 25 jaar is dat aandeel aanzienlijk groter, namelijk 54%.
Y	We verwachten dat het aantal mensen met een WW-uitkering eind 2013 op 420.000 ligt.
Dat is 80.000 meer dan eind 2012.
Y	We verwachten dat de WIA-instroom in 2013 vergelijkbaar zal zijn met die van 2011 en
uitkomt op ruim 37.000.
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Werkgelegenheid daalt in 2013 1
1

De economie kromp in 2012 met 1,2%2. Voor 2013 verwacht het Centraal Planbureau (CPB)

UWV (2013). UWV Arbeidsmarktprognose

een verdere krimp van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,0%3. Hierdoor zal de

2013-2014. Amsterdam.

werkgelegenheid in 2013 afnemen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. In 2013

2
CBS (2013). Tweede raming eerste kwartaal

verwachten we een afname van het aantal banen voor werknemers met 88.000, dat is

2013: economie krimpt 0,4%. Persbericht

circa 1% (2012: –0,6%). Alleen in de sector zorg en welzijn zal de werkgelegenheid nog licht

25 juni 2013.

groeien: gemiddeld met 7.000 banen in 2013 en 2014.

3
CPB (2013). Juniraming 2013. Den Haag.
4

Stijging werkloosheid zet door

CBS (2013). Werkloosheid verder

De werkloosheid is in de eerste 4 maanden van 2013 verder gestegen. Uit cijfers van het

toegenomen. Persbericht 15 mei 2013.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de werkloze beroepsbevolking in april

5
In deze raming zijn de verwachtingen uit

2013 (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) uitkomt op 650.0004. Dat is ruim 60.000 meer

de Juniraming 2013 van het CPB verwerkt.

dan in april 2012. Volgens de nationale definitie die het CPB hanteert, zal het percentage

In vergelijking met de raming in de

werklozen in de beroepsbevolking over heel 2013 stijgen naar circa 8,3 (in 2012 was dat

Juninota 2013 van UWV is deze raming

6,4). Dit is het hoogste percentage sinds 1995. Ook het aantal WW-uitkeringen en het

naar boven bijgesteld.

aantal bij UWV ingeschreven werkzoekenden nemen in 2013 verder toe. Het aantal WWuitkeringen kwam eind april 2013 uit op bijna 380.000. Dat is 87.000 meer dan eind april
2012. Wij verwachten dat het aantal WW-uitkeringen eind 2013 verder zal zijn opgelopen
tot 420.0005. Het aantal bij UWV ingeschreven werkzoekenden zal in 2013 naar verwachting
uitkomen op bijna 700.000.
Figuur 1.1 toont de ontwikkeling van het aantal mensen met een WW-uitkering in de
periode 2002 tot en met 2013. We zien dat de werkloosheid vanaf 2011 weer een stijgende
lijn vertoont. Het aantal WW’ers ligt eind 2013 naar verwachting zelfs op het hoogste
niveau van de afgelopen 10 jaar. Betekent dit ook dat het percentage WW’ers in relatie
tot de omvang van de beroepsbevolking in 2013 hoger is dan in de voorgaande jaren?
Het antwoord is ja: het aantal WW’ers is in 2013 26% hoger dan in 2004, terwijl de
beroepsbevolking in 2013 slechts 7% groter is dan in 2004.

Figuur 1.1

AANTAL WW-UITKERINGEN, DECEMBER 2002 – DECEMBER 2013*
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Maximale duur WW-uitkering vaker bereikt
In een gezamenlijke publicatie van het CBS en UWV werd geconstateerd dat de uitstroom
6

uit de WW wegens het bereiken van de maximale WW-duur toeneemt6. Op zichzelf is dat

CBS (2013). Werkloosheid gestegen naar

niet uitzonderlijk. Bij een ongunstige conjunctuur is het voor werklozen moeilijker om snel

ruim 8%. Persbericht 18 april 2013.

werk te vinden. Het gevolg is dan dat het aandeel mensen dat uit de WW stroomt wegens
het vinden van werk afneemt en het aandeel dat uitstroomt wegens het bereiken van de
maximale duur toeneemt. Dat zagen we ook in de periode 2008–2009.

Verkorting van de maximale uitkeringsduur
Het aandeel WW’ers dat de maximale duur bereikt, is vanaf 2003 geleidelijk gestegen. Dit
is voor een groot deel het gevolg van het verkorten van de maximale duur van de WWuitkering. Figuur 1.2 geeft de ontwikkeling weer per leeftijdsgroep. Tot 2003 ligt het aandeel
WW-uitkeringen die worden beëindigd wegens ‘bereiken maximale duur’ voor WW’ers
tot 55 jaar op circa 10%; dit aandeel stijgt de 5 jaar daarna naar circa 27%. Deze stijging
is grotendeels het gevolg van een verkorting van de maximale uitkeringsduur in 2003
en 2006. Bij de 55-plussers wordt deze duurverkorting later zichtbaar dan bij de andere
leeftijdsgroepen. Dit komt doordat 55-plussers gemiddeld (veel) langer recht hebben op een
WW-uitkering: ouderen hebben immers meer arbeidsverleden opgebouwd dan jongeren.
De vrij plotselinge stijging bij de 55-plussers in 2008 en 2009 (en ook deels in 2010) is toe te
schrijven aan de duurverkortingen. Vanaf 2009 begint ook de economische crisis een rol te
spelen in de verdere stijging van het aandeel WW’ers dat de maximale duur bereikt. In 2010
en 2011 trok de conjunctuur weer wat aan, met als gevolg een lichte daling van dit aandeel.
De hernieuwde economische terugval in 2012 zorgt weer voor een stijging. In het eerste
kwartaal van 2013 was het aandeel gemiddeld 38%. Dat betekent dat inmiddels bijna 4 van
de 10 WW’ers geen baan kan vinden binnen de duur van de WW-periode.
De verschillen tussen de leeftijdscategorieën ontstaan vooral door het verschil in de
maximale duur van het WW-recht in combinatie met werkhervattingskansen. WW’ers jonger
dan 25 jaar kunnen maximaal 7 maanden recht hebben op WW, maar velen hebben slechts
recht op maximaal 3 maanden uitkering als gevolg van onvoldoende arbeidsverleden. Bij
deze leeftijdsgroep zijn de gevolgen van de maximale uitkeringsduur en de recessie het
grootst: ongeveer de helft bereikt sinds 2009 de maximale duur, oplopend naar 54% in het
eerste kwartaal van 2013.
Figuur 1.2

AANDEEL PERSONEN DAT DE MAXIMALE UITKERINGSDUUR WW BEREIKT, 1999–1e KWARTAAL 2013

60%
50%
40%
30%
20%
10%

< 25 jaar

Bron: UWV

25 - 55 jaar

55 - 65 jaar

2013/1

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0%

12

Wajonginstroom neemt mogelijk toe in 2013
Het aantal aanvragen voor de Wajong is de eerste maanden van 2013 fors hoger dan in
dezelfde periode van het vorige jaar. Het is mogelijk dat de stijging van de aanvragen in
de loop van 2013 zal leiden tot een stijging van de instroom. Wat achter de stijging van
het aantal aanvragen zit, is niet bekend. Een mogelijke oorzaak is de slechte situatie op de
arbeidsmarkt.
Het aantal uitkeringsjaren (zie box 1.1) voor de Wajong ligt in 2012 lager dan het aantal
uitkeringsjaren in de voorgaande jaren. Deze daling is het gevolg van administratief7

wettelijke wijzigingen7.

Dit is namelijk het gevolg van de
afschaffing van de anticumulatie Wsw
(Wet sociale werkvoorziening) per

WIA-instroom in 2013 stabiel

1 januari 2012. Tot 2012 ontving UWV voor

In de eerste 4 maanden van 2013 is de WIA-instroom licht gestegen in vergelijking met

de Wajonguitkeringen jaarlijks een bedrag

dezelfde periode in 2012. Naar verwachting komt de WIA-instroom over heel 2013 op een

van het ministerie van SZW. Dit gold voor

vergelijkbaar niveau uit als in 2011. Twee beleidswijzigingen zullen van invloed zijn op de

alle Wajongers, ook degenen die in een
sociale werkplaats werkten. Een deel van

toekomstige WIA-instroom en het uitkeringsvolume: de verhoging van de pensioenleeftijd

dat bedrag ging vervolgens weer terug

en de modernisering van de Ziektewet (ZW). De effecten van de hogere pensioenleeftijd

naar SZW om Wajongers te financieren die

zijn in 2013 nog beperkt, maar zullen daarna in omvang toenemen. De verhoging van

werkzaam waren als Wsw’ers. Met ingang

de pensioenleeftijd heeft vooral effect op de uitkeringsduur en daarmee op de lopende

van 2012 ontvangt UWV alleen nog een
bedrag voor Wajongers die niet werkzaam

uitkeringen en uitkeringsjaren. De modernisering van de ZW heeft pas vanaf 2015 invloed op

zijn in de Wsw. Dit betekent dat de uit-

de WIA-instroom.

keringsbedragen en daarmee het aantal
uitkeringsdagen voor de Wajong dalen.
De anticumulatie Wsw heeft geen effect

Daling vangnet-ZW

op het aantal Wajonguitkeringen. Ook het

Twee belangrijke ontwikkelingen zijn in 2013 van invloed op de toekomstige instroom en

recht op uitkering blijft onveranderd.

het volume van het vangnet Ziektewet. Allereerst is er de modernisering van de Ziektewet
(ZW), die gepaard gaat met de invoering van premiedifferentiatie en een beoordeling na
52 in plaats van 104 weken ziekte. De verwachting is dat werkgevers pas in 2014 zullen
reageren op deze wijzigingen en dat de effecten dan ook vanaf dat jaar zichtbaar worden
op de instroom en het uitkeringsvolume in het vangnet-ZW. De tweede ontwikkeling
heeft in 2013 al wel grote invloed: de overstap van twee grote uitzendbedrijven naar
het eigenrisicodragerschap. Eigenrisicodragers doen bij ziekte geen beroep meer op het
vangnet-ZW, maar nemen de loondoorbetalingsverplichting zelf voor hun rekening. In de
eerste 4 maanden van 2013 is de totale instroom in het vangnet-ZW met ongeveer 16%
gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Deze daling is vrijwel geheel toe te
schrijven aan de genoemde overstap van uitzendbedrijven naar het eigenrisicodragerschap.
Het aantal uitkeringsjaren ZW is in de eerste 4 maanden van 2013 ook gedaald, zij het
in mindere mate dan bij de instroom. De daling van het aantal uitkeringsjaren van zieke
uitzendkrachten wordt grotendeels gecompenseerd door de toename van de uitkeringsjaren
van zieke werklozen. Omdat uitzendkrachten gemiddeld een kortere ZW-uitkeringsduur
hebben dan zieke werklozen, is de invloed van uitzendkrachten op het uitkeringsvolume
minder groot dan op de instroom. Het aandeel van de uitzendkrachten in het totaal aantal
uitkeringsjaren bedraagt slechts 12%, terwijl dit bij de instroom 30% is (situatie in 2012).
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	ONTWIKKELING AANTAL VERZEKERDE WERKNEMERS, BIJ UWV INGESCHREVEN WERKZOEKENDEN EN
UITKERINGSVOLUMINA NAAR WET, 2009–2013*

2009

2010

2011

2012

x 1.000

x 1.000

x 1.000

x 1.000

7.094,0

7.127,7

7.145,3

7.029,4

6.960,0

508,0

490,0

473,0

569,0

696,0

WW***
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

427,6
328,6
269,8
196,9

414,6
420,8
263,7
234,3

414,0
407,9
269,9
225,4

502,5
432,2
340,2
263,0

213,7
174,4
379,5

627,0
546,0
420,0
336,0

WIA
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

29,3
6,0
82,8
56,6

35,6
8,5
110,1
77,7

37,9
9,8
138,4
100,4

33,9
10,8
161,7
121,4

12,9
4,1
170,6

37,2
12,0
187,1
140,9

WAO
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

6,3
42,7
521,7
437,4

4,3
39,7
486,3
405,0

3,1
45,5
444,0
375,4

2,2
39,9
406,2
341,1

0,6
10,8
396,0

1,3
35,5
372,0
315,1

WAZ
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

0,3
4,7
34,2
29,9

0,2
4,0
30,4
24,5

0,2
4,6
26,0
21,5

0,2
3,7
22,5
18,5

0,0
0,9
21,6

0,1
3,2
19,4
16,3

Wajong
Instroom
Uitstroom
Lopende uitkeringen
Uitkeringsjaren

17,6
4,3
192
179,4

17,8
4,6
205,1
187,7

16,3
5,2
216,2
192,7

15,3
5,1
226,5
178,5

5,6
1,8
230,4

16,5
6,3
236,7
189,4

Vangnet-ZW
Instroom
Uitkeringsjaren

293,2
87,6

281,3
98,3

273,7
99,8

260,4
99,5

78,1

222,0
98,0

Verzekerde werknemers
(met dienstverband)**
Bij UWV ingeschreven werkzoekenden
Stand december

* Voor de arbeidsongeschiktheidswetten WIA, WAO, WAZ en Wajong
geldt met ingang van 1 juli 2012 een andere registratie van instroom en
uitstroom. Deze gewijzigde telwijze heeft geen gevolgen voor de hoogte
van het aantal lopende uitkeringen.
** Peilmaand is december.
*** WW is ontslag-WW, dus exclusief deeltijd-WW in de periode
2009–2011.
Bron: UWV, zie ook UWV (2013). Juninota 2013. Amsterdam.

2013
jan–apr
x 1.000

2013
raming
x 1.000
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Box 1.1
Uitkeringsjaren
Om een indruk te geven van het

gedurende 6 maanden, komt dat neer

uitkeringsvolume en de uitkeringslasten

op een half uitkeringsjaar. Iemand die

bevat tabel 1.1 uitkeringsjaren. Niet elke

gedurende 1 jaar een gedeeltelijke

uitkering is een volledige uitkering. Er kan

uitkering ontvangt, telt voor minder dan

sprake zijn van een uitkering die korter

1 uitkeringsjaar mee. Daardoor is het

duurt dan 1 jaar of van een gedeeltelijke

aantal uitkeringsjaren altijd lager dan het

uitkering. Als bijvoorbeeld iemand een

aantal lopende uitkeringen.

volledige uitkering heeft gekregen

Arbeidsmarkt
en
arbeidsparticipatie

2

Kansen en knelpunten voor werkzoekenden

16

3

Meer 55-plussers aan het werk
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2
Kansen en knelpunten voor
werkzoekenden
Menno de Vries

Samenvatting

De algemene
vooruitzichten voor
de arbeidsmarkt
zijn niet gunstig.
Er zijn echter wel
kansen in specifieke
deelmarkten, zoals
voor ICT’ers en (para-)
medisch personeel.

	
Y	De werkgelegenheid daalt dit jaar met 88.000 banen van werknemers. Ook in 2014 zal het
aantal banen afnemen (– 23.000).
Y	De afname van de werkgelegenheid en de toename van de beroepsbevolking zorgen
ervoor dat het aantal werkzoekenden de komende jaren flink stijgt. In 2013 is die stijging
geraamd op 127.000 en in 2014 op 43.000.
Y	Hoewel de vooruitzichten niet gunstig zijn, zullen er ook kansen zijn op de arbeidsmarkt.
Het meeste perspectief hebben werkzoekenden met een medisch, paramedisch of
informaticaberoep op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar ook werkzoekenden
met een technisch of transportberoep kunnen profiteren van het toenemende aantal
vacatures in de industrie, de groothandel en het vervoer.
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Meer werkzoekenden, maar ook kansen op de arbeidsmarkt
De economie bevindt zich al enige tijd in een laagconjunctuur. Het aantal bij UWV
ingeschreven werkzoekenden neemt sinds de herfst van 2012 in hoog tempo toe.
Het einde van de malaise op de arbeidsmarkt is nog niet in zicht.
8

UWV maakt jaarlijks een arbeidsmarktprognose8, die inzicht geeft in de ontwikkelingen van

UWV (2013). UWV Arbeidsmarktprognose

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op de korte termijn. De prognose laat globaal zien

2013–2014. Amsterdam.

welke kansen en knelpunten er op de arbeidsmarkt zullen ontstaan en vormt input voor
beleidsplannen voor de arbeidsmarkt. Door de arbeidsmarkt op deze manier transparant te
maken, kunnen vragers (werkgevers) en aanbieders (werkzoekenden) elkaar sneller vinden.
Daarmee worden het aantal werkzoekenden en het onnodig lang openstaan van vacatures
beperkt. Bovendien worden het financieel beslag dat werkloosheidsuitkeringen leggen op
de samenleving en het productieverlies (als gevolg van openstaande vacatures) zo veel
mogelijk verminderd.
De arbeidsmarktprognose van UWV is begin juni gepubliceerd. In dit artikel bespreken
we de ontwikkeling van de werkgelegenheid en geven we een beeld van de kansen en
knelpunten voor werkzoekenden.

Werkgelegenheid blijft dalen
De langdurige economische malaise krijgt steeds meer vat op de arbeidsmarkt. De
werkgelegenheid is in 2012 met 63.000 banen gedaald. In verhouding valt deze afname
echter nog mee, want de productie is in dat jaar sterker gedaald. We zien dat bedrijven in
de afgelopen jaren de personeelsomvang minder hard hebben laten dalen dan de productie,
met name in 2009 en 2012. Personeel ontslaan kan duur zijn en werkgevers wachten aan
het begin van een crisis liever af of de productie weer snel aantrekt (‘labour hoarding’).
Daardoor zitten veel bedrijven ruim in het personeel.
De verwachting is dat bedrijven hun overschot aan personeel verder zullen terugdringen.
Daarom zal het aantal werknemers in 2013 en 2014 nog flink dalen, ondanks dat de
economie naar verwachting in 2014 weer zal aantrekken. In 2013 wordt een afname van
88.000 banen verwacht. Het jaar daarop daalt de werkgelegenheid met nog eens 23.000
banen.
De afname van de werkgelegenheid doet zich voor in vrijwel alle economische sectoren
(zie tabel 2.1). Alleen de sector ‘Zorg en welzijn’ laat een groei zien in 2013 en 2014 van
gemiddeld 7.000 banen. Die groei is echter marginaal vergeleken met de groeicijfers die
deze sector in de afgelopen jaren behaalde. Dit komt door maatregelen om het gebruik
en de kosten van de zorg te drukken en heeft vooral effect op de kinderopvang en de
thuiszorg. De andere deelsectoren vertonen wel een groei, maar minder dan voorheen.
De grootste daling van de werkgelegenheid zal plaatsvinden in het openbaar bestuur en
de industrie. De overheid bespaart fors op het openbaar bestuur, daardoor gaan gemiddeld
18.000 banen per jaar verloren.
De productie in de industrie bereikte in 2012 een dieptepunt en trekt in de jaren daarna
naar verwachting weer aan. De ontwikkelingen verschillen wel sterk tussen de deelsectoren.
De chemische, aardolie-, farmaceutische, kunststof- en metaalindustrie zien de productie

18

toenemen. Aan de andere kant zullen de textiel- en de grafische industrie, die meer gericht
zijn op de binnenlandse markt, nog met productiedaling worden geconfronteerd. De
vervaardiging van meubels en andere luxe en duurzame consumentenproducten wordt
hard geraakt doordat consumenten minder uitgeven en er weinig verhuisbewegingen zijn.
De productie van voeding en genotmiddelen is minder conjunctuurgevoelig en zal beperkt
toenemen.
De werkgelegenheid in de industrie in zijn geheel neemt trendmatig af. Oorzaak is de
voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit. Daarbij speelt de autonome ontwikkeling
van verbeterde productietechnieken een rol, maar ook het doelbewust investeren in
arbeidsbesparende techniek om te kunnen blijven concurreren met het buitenland.
Gemiddeld zullen er 15.000 banen per jaar verdwijnen.
Tabel 2.1

ONTWIKKELING AANTAL BANEN VAN WERKNEMERS NAAR SECTOR

Aantal banen x 1.000

Sector

Zorg en welzijn
Informatie en communicatie
Onderwijs
Verhuur en overige zakelijke diensten
Schoonmaakbedrijven, hoveniers
Groothandel
Vervoer en opslag
Verhuur en handel van onroerend goed
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Cultuur, sport en recreatie
Landbouw, bosbouw en visserij
Overige diensten (incl. huishoudens)
Horeca
Specialistische zakelijke diensten
Detailhandel (incl. auto’s)
Financiële dienstverlening
Bouwnijverheid
Industrie
Openbaar bestuur
Totaal

Gemiddelde groei 2013–2014

2012

2013

2014

Absoluut

Relatief

1.363
241
500
123
183
481
389
66
497
123
105
143
309
481
846
256
355
865
517
7.843

1.374
241
500
122
182
478
389
65
484
121
104
141
306
471
837
250
342
847
500
7.754

1.376
242
500
123
182
480
388
65
495
121
103
141
306
472
835
244
342
836
482
7.731

7
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-5
-5
-6
-7
-15
-18
-56

0,5%
0,2%
-0,5%
-0,1%
-0,2%
0,2%
-0,1%
-1,7%
-0,8%
-1,2%
-1,3%
-1,2%
-0,3%
-0,8%
-0,3%
-2,6%
-2,7%
-1,5%
-3,1%
-0,7%

Kansen op de arbeidsmarkt
De situatie op de arbeidsmarkt is de komende jaren ongunstig. Maar er zullen ook kansen
zijn. Naar verwachting ontstaan er 641.000 vacatures in 2013 en 738.000 in 2014. Het aantal
vacatures groeit dus in 2014, ondanks dat de werkgelegenheid afneemt. Dit lijkt tegenstrijdig, maar komt vaker voor bij een omslag van de economie. Figuur 2.1 illustreert dit. In het
jaar 2004 bijvoorbeeld nam het aantal vacatures voor het eerst sinds 3 jaar toe. Tegelijkertijd
daalde het aantal banen in dat jaar. In 2005 nam het aantal banen licht toe (+0,3%) en pas in
2006 werd een duidelijke stijging geconstateerd (+1,7%). In 2010 is een vergelijkbare ontwikkeling te zien, die overigens wel minder sterk is.
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De oorzaak voor de toename van het aantal vacatures bij een krimp van de
werkgelegenheid heeft te maken met een vergroting van de baandynamiek. Als de
economische situatie verbetert, dan zal het vertrouwen in de economie ook toenemen.
Werknemers durven weer vaker van baan te wisselen: de baandynamiek neemt toe.
Bedrijven zullen (een deel van) het vertrokken personeel willen vervangen en gaan dus
meer vacatures plaatsen, ondanks dat het totaal aantal banen nog wel afneemt.
Figuur 2.1

0,4%

0,03%

0,3%

0,02%

0,2%

0,01%

0,1%

0%

0%

Banen werknemers		

2014

2012
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-0,4%
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-0,3%
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-0,03%
-0,04%
2004

-0,2%

2002

-0,1%

2000

-0,01%
-0,02%

Vacatures

Kansen en knelpunten op beroepsniveau worden inzichtelijk gemaakt in tabel 2.2. Hierin zijn
de beroepen gesorteerd op de mate van spanning op de arbeidsmarkt in 2012. De spanning
op de arbeidsmarkt wordt gemeten door de vraag op de arbeidsmarkt (vacatures) te delen
9

door het direct beschikbare aanbod9. In de spanningsindicator wordt hiervoor het aantal

Meer informatie over de

kortdurende werkzoekenden als maat genomen.

spanningsindicator is te vinden in de
publicatie Nieuwe arbeidsmarktgegevens
over de vraagzijde (UWV, november 2012).

Op beroepsniveau zien we een krappe arbeidsmarkt voor ICT’ers en medisch en
paramedisch personeel, beide op middelbaar en hoger beroepsniveau. Het aantal vacatures
voor deze beroepen blijft naar verwachting stabiel. De arbeidsmarkt zal daardoor in de
komende jaren waarschijnlijk krap blijven.
Voor de meeste andere beroepsgroepen is de arbeidsmarkt op dit moment ruim te noemen
(veel kortdurend werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures). De vacaturemarkt
gaat in 2014 echter aantrekken en dat betekent dat er voor een deel van de werkzoekenden
kansen zullen ontstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzoekenden met technische en
industrieberoepen, omdat het aantal vacatures in de industrie zal stijgen. Dit heeft niet
alleen te maken met het toenemen van de eerder genoemde baandynamiek, maar ook met

10

het feit dat de industrie een sterk vergrijsde sector is10. Het personeel dat met pensioen

In 2011 werd 32% van de banen in de

gaat, zal (deels) moeten worden vervangen.

industrie bezet door 55-plussers. Het
landelijk gemiddelde was 26% (bron CBS
Statline).

Ook de arbeidsmarktsituatie voor werkzoekenden met transportberoepen zal verbeteren
door het ontstaan van meer vacatures in de groothandel en in het vervoer door de stijgende
export.
Voor verzorgend en dienstverlenend personeel en voor personeel met sociaal-culturele
beroepen zijn de vooruitzichten niet gunstig. Er is al sprake van een ruime arbeidsmarkt

Vacatures

0,04%

1998

Banen werknemers

ONTWIKKELING ONTSTANE VACATURES EN ONTWIKKELING BANEN
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en het aantal vacatures zal naar verwachting stabiel blijven. Voor werkzoekenden met
deze beroepen zal het moeilijk zijn om een baan te vinden die aansluit bij hun opleiding en
werkervaring.
Tabel 2.2

KANSEN EN KNELPUNTEN PER BEROEP
Beroepsklasse (van hoge tot lage

Beroepsniveau

Belangrijkste sector voor beroep

spanning op arbeidsmarkt*)			

Verwachting
vacaturemarkt**

			
2013–2014

Beroepen met krappe arbeidsmarkt in 2012
Informatica
Middelbaar
Medisch en paramedisch
Middelbaar
Informatica
Hoger

Informatie en communicatie
Zorg en welzijn
Informatie en communicatie

0
0
0

Beroepen met gemiddelde arbeidsmarkt in 2012
Medisch en paramedisch
Hoger
Openbare orde en veiligheid
Lager

Zorg en welzijn
Openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening

0
0

Beroepen met ruime arbeidsmarkt in 2012
Technisch en industrie
Hoger
Sociaal-cultureel
Economisch-administratief
Economisch-administratief
Verzorgend en dienstverlenend
Technisch en industrie
Pedagogisch
Pedagogisch
Verzorgend en dienstverlenend
Economisch-administratief
Openbare orde en veiligheid
Transport
Sociaal-cultureel
Agrarisch
Technisch en industrie
Agrarisch

Middelbaar
Hoger
Middelbaar
Lager
Middelbaar
Middelbaar
Hoger
Middelbaar
Lager
Middelbaar
Lager
Hoger
Lager
Lager
Middelbaar

I ndustrie, bouwnijverheid en zakelijke
dienstverlening
            ++
Cultuur, zorg, welzijn en zakelijke dienstverlening
0
Financiële en zakelijke dienstverlening
+
Financiële en zakelijke dienstverlening
+
Handel, horeca, zorg en welzijn
0
Industrie en bouwnijverheid
++
Onderwijs
+
Onderwijs
+
Handel, horeca, zorg en welzijn
0
Financiële en zakelijke dienstverlening
+
Openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening
0
Vervoer, opslag en handel
+
Cultuur, zorg, welzijn en zakelijke dienstverlening
0
Landbouw, bosbouw en visserij
++
Industrie en bouwnijverheid
++
Landbouw, bosbouw en visserij
++

* Een krappe arbeidsmarkt betekent dat er minimaal 3 vacatures op
2 kortdurende werkzoekenden zijn (verhouding >=1,5). Bij een ruime
arbeidsmarkt is de verhouding vacatures/kortdurende werkzoekenden
kleiner dan 1.
** Een ++ betekent dat het aantal ontstane vacatures stijgt met 10% of
meer per jaar. Bij een + neemt het aantal vacatures met 5% tot 10% toe
en een 0 geeft een groei van minder dan 5% aan.

Als werkzoekenden weinig kans hebben op een snelle werkhervatting in het eigen
vakgebied, dan stimuleert UWV hen om zich breder te oriënteren op de arbeidsmarkt. Op
werk.nl staan hiervoor verschillende hulpmiddelen ter beschikking. De competentieatlas
helpt werkzoekenden bijvoorbeeld om concrete beroepen te vinden die goed passen bij de
competenties van de werkzoekende. Bovendien geeft dat instrument inzicht in de kans op
werk per beroep en biedt het de mogelijkheid om direct vacatures te zoeken.
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Box 2.1
Aanbod van arbeid en werkzoekenden
Aanbod van arbeid blijft groeien

De arbeidsparticipatie van jongeren is dan

	Het aanbod van arbeid, de beroeps

ook sinds die tijd ongeveer 4%-punt gedaald

bevolking, zal in 2013 en 2014 toenemen.

naar 42% in 2011. Na verloop van tijd betreedt

Dit is opvallend, omdat de vraag naar

deze groep alsnog, beter toegerust, de

arbeid flink afneemt en de bevolking

arbeidsmarkt waardoor de participatiegraad

die potentieel beschikbaar is voor de

van jongeren weer oploopt.

arbeidsmarkt krimpt. De krimpende
bevolking wordt echter overtroffen

Sterke stijging aantal werkzoekenden

door de toename van het aantal 15- tot

Minder economische bedrijvigheid gaat in

65-jarigen dat zich beschikbaar stelt op de

2013 gepaard met minder banen. Tegelijkertijd

arbeidsmarkt (bruto participatie):

neemt de omvang van de beroepsbevolking

- 	De huidige laagconjunctuur heeft 2

toe. Beide ontwikkelingen leiden tot meer

tegengestelde effecten op de participatie.

werkzoekenden in 2013. In 2014 herstelt

Aan de ene kant daalt de participatie,

de economie zich weliswaar iets, maar de

omdat de baankansen laag zijn en de lonen

werkgelegenheid zal nog verder afnemen.

weinig groeien. Aan de andere kant zijn er

Bovendien groeit de beroepsbevolking in 2014.

aanwijzingen dat (dreigende) werkloosheid

Het gevolg is dat ook in 2014 wordt gerekend

van een gezinslid ertoe leidt dat een niet-

op een groei van het aantal werkzoekenden.

werkende partner zich gaat aanbieden op
de arbeidsmarkt om het huishoudinkomen

Figuur 2.2 laat de samenhang tussen enerzijds

op peil te houden. Dit heeft juist een

de groei van de beroepsbevolking minus de

opwaarts effect op de participatie.

groei van de banen (nettoarbeidsaanbod)

- 	Vrouwen en ouderen participeren steeds

en anderzijds de groei van het aantal

meer op de arbeidsmarkt, ongeacht de

werkzoekenden door de jaren heen zien. In

conjunctuurontwikkeling. In 2011 en 2012

2012 groeit de beroepsbevolking sneller dan

maakte de participatie van ouderen zelfs

het aantal banen. De arbeidsmarkt kan de

een forse sprong omhoog. Waarschijnlijk

toevloed van het arbeidsaanbod onvoldoende

speelt de onzekerheid over de toekomstige

absorberen en het aantal werkzoekenden

hoogte van het pensioen hierbij een rol.

neemt flink toe. In de 2 jaren daarna zien we

- 	De participatie van jongeren is sinds de

eenzelfde situatie, maar de ontwikkeling van

crisis van 2008–2009 opmerkelijk snel

de beroepsbevolking en de banen komt wel

gedaald. Veel scholieren hebben sinds

meer in evenwicht. Als gevolg daarvan zal

2008 ervoor gekozen om door te leren,

de stijging van het aantal werkzoekenden

vanwege de lage baankansen.

geleidelijk minder worden. Het aantal
werkzoekenden groeit met 127.000 in 2013 en
43.000 in 2014.

Figuur 2.2

ONTWIKKELING NETTO ARBEIDSAANBOD EN ONTWIKKELING WERKZOEKENDEN
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3
Meer 55-plussers aan het werk

Peter Hilbers

Samenvatting

De arbeidsparticipatie
van 55-plussers neemt
sterk toe en zal in
de komende jaren
door blijven stijgen.
Financiële prikkels
en het hogere
opleidingsniveau
van deze groep
werknemers zijn
de belangrijkste
factoren achter deze
ontwikkeling.

	
De arbeidsparticipatie van ouderen (55-plussers) is in de laatste 20 jaar meer dan
verdubbeld. En hun arbeidsparticipatie neemt nog steeds sterk toe. Deze groei staat
in schril contrast met de afnemende arbeidsdeelname van ouderen in de jaren 70 en
80 van de vorige eeuw. In die periode is de arbeidsparticipatie van ouderen meer dan
gehalveerd.
Deze sterke omslag in de arbeidsparticipatie van 55-plussers maakt nieuwsgierig naar de
oorzaken. Waardoor veranderde die participatie de afgelopen 40 jaar zo sterk? En wat
betekent de toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen voor het beroep op de WIA en
de WW?
Y	In de jaren 70 en 80 was het overheidsbeleid gericht op het ontzien van oudere
werknemers en op het stimuleren van vervroegd uittreden. Hierdoor daalde de
arbeidsparticipatie van ouderen in een gestaag tempo: in 1970 werkte nog ruim
1 van de 2 55-plussers, 20 jaar later was dat nog slechts 1 op de 4.
Y	In 2013 is de arbeidsparticipatie van 55-plussers weer bijna op het niveau van eind
jaren 60. De sterke groei sinds begin jaren 90 is vooral het gevolg van de toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen die tot op steeds hogere leeftijd participeren. Daarnaast
wordt de participatie van oudere werknemers vooral gestimuleerd door hervorming van
VUT- en prepensioenregelingen.
Y	Door de toegenomen participatie zullen meer ouderen een beroep op de WIA en WW
doen. Dit betekent dat UWV in toenemende mate te maken krijgt met klanten die een
lastige arbeidsmarktpositie hebben.
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Ontgroening en vergrijzing van de bevolking
Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is vanaf eind jaren 90 gericht op een zo hoog
11

mogelijke arbeidsparticipatie11. Hieronder valt ook de arbeidsparticipatie van ouderen.

De netto arbeidsparticipatie, ook wel

Vanaf de jaren 70 was het arbeidsmarktbeleid juist gericht op het tegenovergestelde: royale

aangeduid als netto arbeidsdeelname.
Dit is het aantal werkenden (met een

VUT- en prepensioenregelingen moesten ouderen ontzien en stimuleren om ‘plaats te maken

werkweek van ten minste 12 uur)

voor jongeren’. Er dreigde in die jaren namelijk jeugdwerkloosheid te ontstaan. Jongeren

als percentage van de potentiële

van de omvangrijke ‘babyboomgeneratie’ (mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1955) en

beroepsbevolking (= de bevolking van

latere geboortegolven stroomden vanaf de jaren 60 massaal de arbeidsmarkt op. Vanaf de

15–64 jaar).
Bij de bruto arbeidsparticipatie, die onder

jaren 90 zijn diezelfde generaties de oorzaak van de vergrijzende beroepsbevolking. Zij en

andere in de Arbeidsmarktprognose van

latere generaties kozen ervoor minder kinderen te krijgen, waardoor de beroepsbevolking

UWV wordt gebruikt, worden ook mensen

nu nog steeds ‘ontgroent’.

meegerekend die werkloos zijn én op

Dit artikel gaat vooral over de arbeidsparticipatie van ouderen (hier leggen we de grens bij

zoek zijn naar werk (voor ten minste 12
uur per week). De definities zijn door de
jaren heen niet gewijzigd. De omvang van
de gemiddelde werkweek wijzigde echter
wel doordat mensen vaker parttime
werken: van 35 uur (1970) naar 30 uur
(2010).

55-plus). De hoofdvragen die we ons daarbij stellen zijn:
-	Waarom stopten ouderen in de jaren 70–80 zo massaal voor hun 65ste met werken en
waarom groeide hun arbeidsparticipatie vanaf de jaren 90 weer zo sterk?
-	In hoeverre leidt de toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen tot een groter beroep op
de WIA en WW?

Conjunctuur, en meer vrouwen op de arbeidsmarkt
Figuur 3.1 toont het opmerkelijke verloop van de arbeidsparticipatie van 55-plussers. Eind
jaren 60 was hun arbeidsparticipatie nog 56% (mannen 79% en vrouwen 35%). In 20 jaar tijd
werd de arbeidsparticipatie van ouderen meer dan gehalveerd tot 25% (1991), om daarna
weer te groeien tot ruim 53% (april 2013). Daar zijn zeer verschillende oorzaken voor aan te
wijzen: de conjunctuur, de leerplichtwetgeving en de arbeidsdeelname van vrouwen.
In de figuur is te zien dat de arbeidsparticipatie vooral bij de jongste leeftijdsgroep sterk
afneemt tijdens een recessie (vooral in de jaren 1982, 1993, 2002 en 2009). Conjuncturele
schommelingen hebben slechts een korte periode (een paar jaar) invloed op de
arbeidsparticipatie.
De figuur toont ook dat de trend op de langere termijn sterk verschilt per leeftijdsgroep. Bij
jongeren tot 25 jaar daalt de arbeidsparticipatie tot halverwege de jaren 80 en schommelt
daarna rond de 40%. Dit is vooral het gevolg van de verlenging van de leerplichtperiode (in
1969 van 6 naar 9 jaar, in 1975 naar 10 jaar).
De participatie in de leeftijdsgroep 25 tot 55 jaar vertoont vanaf midden jaren 80 juist een
gestage groei, alleen onderbroken door lichte dipjes tijdens recessies. Vier vijfde van deze
12

groei is toe te schrijven aan de sterk groeiende arbeidsdeelname van vrouwen12.

Tijdens, K. (2006). Een wereld van verschil:

Bij 55-plussers zien we het hiervoor genoemde opvallende verloop. De aanleiding voor

arbeidsparticipatie van vrouwen 1945–2005.
Rotterdam.

de sterk afnemende arbeidsparticipatie van ouderen was de ingrijpende sanering in de
industriële bedrijvigheid in de jaren 70 en 80.
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Figuur 3.1

ONTWIKKELING VAN DE NETTO ARBEIDSPARTICIPATIE PER LEEFTIJDGROEP
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De arbeidsparticipatie in 2013 en 2014 is geraamd door UWV.

* Bron: CBS Statline;

Shake-out industrie
Voor de sterke krimp van het aandeel werkende ouderen zijn in onderzoeken verschillende
13
Collewet, M., Gelderblom, A. en Koning,
J. de (2011). Arbeidsmarkt Ouderen.
Rotterdam. SEOR Erasmus Universiteit.
14
Praag, C. van en Uitterhoeve, W. (1999).
Een kwart eeuw sociale verandering in
Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.

oorzaken genoemd. We geven hier een beknopte opsomming van veelgenoemde factoren13, 14:
-	De sterke krimp van de metaal-, textiel- en lederindustrie. Door stijgende lonen konden deze
arbeidsintensieve industrieën niet meer concurreren met de productie in lagelonenlanden.
Deze krimp leidde tot een ware shake-out van vooral ouder productiepersoneel.
-	De overheid ontmoedigde de participatie van ouderen om de groei van de
jeugdwerkloosheid af te remmen. Het plaatsmaken van ouderen ten gunste van jongeren
werd ook door werkgevers en werknemers als nobel beleid geaccepteerd.
-	Royale VUT-regelingen (vanaf 1976) en de toen nog ruimhartige WAO (1967) stimuleerden
ouderen om ruim voor de pensioenleeftijd te stoppen met werken.

De omslag
De sterk dalende arbeidsparticipatie van 55-plussers stagneerde begin jaren 90, toen
de saneringen in de industrie vrijwel voorbij waren. Vanaf midden jaren 80 groeide de
economie, met een kleine ‘dip’ in 1993, tot het eind van de vorige eeuw. De vraag naar
personeel nam in die jaren sterk toe.

Arbeidsparticipatie 55-plussers terug op oude niveau?
De arbeidsparticipatie van ouderen neemt vanaf 1994 weer vrijwel onafgebroken toe. In
2013 is de participatie van 55-plussers opgelopen tot ruim 53%, wat nog 3%-punt onder het
niveau van eind jaren 60 is.
15

De arbeidsparticipatie van mannen is echter nog lang niet op het oude niveau, deze was

Euwals, R., de Mooij, R. en Vuuren, D. van

79% en is in 2013 65%. Daarentegen is de participatie van vrouwen het niveau van eind jaren

(2009). Rethinking Retirement. Den Haag:
Centraal Plan Bureau.

60 ruimschoots gepasseerd, deze was 30% en is nu 42%.

16

Verwacht wordt dat arbeidsparticipatie van ouderen nog sterk toeneemt. In 2009 was de

Deelen, A. en Vuuren, D. van (2009). De

prognose dat in 2020 60% van de 55-plussers participeert15. Maar gezien de recente snelle

groei van de arbeidsparticipatie van oudere

groei (circa 2% per jaar) wordt dat percentage wellicht al een paar jaar eerder bereikt.

mannen ontrafeld. Den Haag: Centraal
Planbureau.

Uit onderzoek blijkt dat de snelle toename van de arbeidsparticipatie van 55-plussers vooral

17

het gevolg is van financiële prikkels en hun gemiddeld steeds hogere opleidingsniveau16, 17.

Tijdens, K. (2006). Een wereld van verschil:

De diverse hervormingen rond VUT en prepensioen verklaren ongeveer de helft van de

arbeidsparticipatie van vrouwen 1945–2005.
Rotterdam.

toegenomen arbeidsparticipatie van mannelijke 55-plussers in de periode 1993–2009.
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Daarnaast is het gestegen opleidingsniveau de belangrijkste verklaring. Naarmate de
opleiding hoger is, werken mensen gemiddeld langer door. Hun hogere opleidingsniveau
maakt voor vrouwen betaald werk aantrekkelijker. De toegenomen arbeidsparticipatie van
vrouwen heeft ook een opmerkelijk interactie-effect: zij stimuleert het langer doorwerken
van mannen! De arbeidsparticipatie van partners is immers min of meer complementair, en
wanneer een van de partners uiteindelijk stopt met werken, dan stopt de ander meestal ook.

Toenemend beroep op WIA en WW door ouderen
De WIA-instroom van 55-plussers neemt jaarlijks toe (zie tabel 3.1). Bij eerder onderzoek
werd al verwacht dat de instroom in de WIA voor 55-plussers in 2011 en de jaren
18

daarna verder zou toenemen naar meer dan 10.000 per jaar18. Dat blijkt ook zo te zijn.

UWV (2011), UWV Kennisverslag 2011-II,

Ook neemt het aandeel 55‑plussers in de WIA-instroom jaarlijks met 1 à 1,5% toe. De

pagina 13–15.

toename van het aandeel ouderen in de WIA‑instroom is deels het gevolg van de
vergrijzing van de beroepsbevolking (meer ouderen in de beroepsbevolking) en deels
van de hogere arbeidsparticipatie (meer wérkende ouderen). Doordat de gemiddelde
leeftijd van de werkende 55-plussers geleidelijk toeneemt, stijgt waarschijnlijk ook het
arbeidsongeschiktheidsrisico in deze leeftijdscategorie. Naarmate mensen ouder worden,
neemt immers de kans op arbeidsongeschiktheid toe. Tot nu toe is echter nog geen hoger
risico bij de populatie 55-plussers gemeten.
Het aantal ouderen met een lopende WIA-uitkering zal vooral door de grotere
arbeidsparticipatie toenemen. Deze groep heeft vaker een ernstige en/of chronische
aandoening dan de overige leeftijdsgroepen. Hierdoor stromen de meeste ouderen de WIA
uit door pensionering of overlijden. Naar verwachting groeit het aantal 55‑plussers met een
WIA-uitkering in 2013 tot circa 68.000. Dat is ruim 36% van het aantal mensen met een WIAuitkering.
Overigens is de WIA-instroom van ouderen nog steeds veel lager dan de instroom van
55-plussers in de WAO aan het begin van deze eeuw. Diverse wetten om de instroom te
beperken (Wet poortwachter, de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
(Wulbz) en de Wia) blijken zeer effectief te zijn.

Tabel 3.1

ONTWIKKELING VAN DE INSTROOM IN DE WIA EN DE WW VAN 55-PLUSSERS

2010

2011

2012

2013    
raming

WIA
Instroom totaal
Instroom 55-plus
Aandeel 55-plus

35.641
9.782
27,4%

37.927
10.781
28,4%

33.942
10.176
30,0%

37.200
11.100
31,0%

WW
Instroom totaal
Instroom 55-plus
Aandeel 55-plus

414.597
46.083
11,1%

413.985
47.649
11,5%

502.455
60.463
12,0%

627.000
75.000
12,0%

26

De WW-instroom heeft door de jaren heen een sterk fluctuerend verloop onder invloed van
de conjunctuur. De WW-instroom van ouderen zal evenals hun WIA-instroom toenemen als
gevolg van een toenemende arbeidsparticipatie en de vergrijzende beroepsbevolking. De
forse stijging van de instroom van 55-plussers in 2012 en 2013 is echter vooral het gevolg
van de aanhoudende economische crisis. Hierdoor stijgt het werkloosheidsrisico bij alle
werknemers en derhalve ook bij 55-plussers.
Het aandeel van ouderen in de WW-instroom is klein in vergelijking met de ‘55-minners’.
Het venijn bij het beroep op de WW door ouderen zit hem echter niet in zozeer bij de
instroom, maar in de trage uitstroom. Als gevolg van hun slechte arbeidsmarktpositie
is de uitstroomkans bij 55-plussers beduidend kleiner dan bij ‘55-minners’. 55-plussers
zijn daardoor vaker langdurig werkloos dan de overige WW’ers. Hierdoor zal het aantal
55-plussers in de WW nog geruime tijd hoog blijven. Naar verwachting groeit het aantal
55-plussers in de WW dit jaar tot boven de 105.000. Dat is ruim 25% van het aantal mensen
met een WW-uitkering.
Samenvattend kunnen we stellen dat meer werkende ouderen op de arbeidsmarkt ook
betekent dat meer ouderen een beroep doen op de socialezekerheidsregelingen die UWV
uitvoert. Dit betekent dat UWV in toenemende mate te maken krijgt met oudere langdurig
werklozen die een lastige arbeidsmarktpositie hebben.

professionaliseren
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4
Effectieve dienstverlening voor ouderen

Samenvatting
	
Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan het werk, zowel vanwege de vooroordelen
van werkgevers als de houding en het gedrag van de werkzoekenden in kwestie

Katinka van Brakel
Hester Houwing
Martijn Wijnhoven

zelf. UWV krijgt extra middelen voor effectieve dienstverlening aan ouderen. Deze
dienstverlening kan zich zowel richten op de werkgevers als op de werkzoekenden.
Literatuuronderzoek laat zien dat:
Y	proefplaatsingen, speeddates, mobiliteitsbonussen en scholing voor 40-plussers
effectieve instrumenten zijn;

Om vooroordelen
weg te nemen, is
persoonlijk contact
tussen ouderen en
werkgevers – zoals
bij proefplaatsingen
en speeddates – van
groot belang voor de
terugkeer naar werk.

Y	het vergroten van zelfvertrouwen en het aanleren van ander zoekgedrag een bijdrage
leveren aan de terugkeer naar werk;
Y	ouderen die bereid zijn om concessies te doen, bijvoorbeeld in hun salaris, meer kans
maken op werk.

29

19
Gelderblom, A., Collewet, M. en de
Koning, J. (2011). Arbeidsmarkt voor
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Extra budget voor dienstverlening aan ouderen
De arbeidsparticipatie van ouderen neemt nog steeds toe en omdat 55-plussers vaak een

ouderen. Rotterdam: SEOR.

vast contract hebben, worden ze niet snel werkloos. Werkende ouderen hebben dus een

20

gunstige positie op de arbeidsmarkt. Dat geldt niet voor ouderen die hun baan kwijtraken:

De definitie van ouderen kan per

zij zijn meestal langdurig werkloos. Werkgevers zijn vaak huiverig om ouderen in dienst te

onderzoek verschillen. In principe
spreken we van ouderen als het gaat

nemen, omdat ze negatieve percepties hebben over het kosten-batenplaatje19. Een deel van

over personen van boven de 55 jaar, maar

de oudere werklozen heeft ondersteuning van UWV nodig voor de terugkeer naar werk. UWV

sommige onderzoeken hanteren andere

krijgt extra middelen (vanaf juli 2013 tot juli 2015) voor de inzet of ontwikkeling van effectieve

grenzen.
21

dienstverlening. Deze dienstverlening kan bestaan uit instrumenten voor werkgevers en

Cuelenaere, B. en Veldhuis, V. (2011).

werkzoekenden en uit dienstverlening gericht op het aanpassen van het gedrag van de

Herintreding werkloze 55-plussers. Leiden:

werkzoekende.

AStri Beleidsonderzoek en -advies.
22
Werff, S. van der, Volkerink, M., Heyma, A.

Hieronder geven wij een opsomming van effectieve instrumenten en andere vormen van

en Bisschop, P. (2012). Wat maakt oudere

dienstverlening voor ouderen op basis van een beknopte literatuurstudie door Kenniscentrum

werknemers aantrekkelijk? Amsterdam:

UWV en Regioplan Beleidsonderzoek (zie box 4.1 voor de aanpak) 20.

Stichting Economisch Onderzoek.

Persoonlijk contact door speeddates, proefplaatsingen en proeftijd
Werkgevers doen geen extra inspanningen, zoals werkaanpassingen of aparte
inwerkprogramma’s, om 55-plussers aan te nemen; zij geven aan dat zij ouderen aannemen
vanwege hun kwaliteiten21. Dit maakt het des te belangrijker om de kwaliteiten van de oudere
werkzoekende zichtbaar te maken in het sollicitatieproces en mogelijke vooroordelen weg te
nemen, bijvoorbeeld door de werkgever en de werkzoekende tijd te geven om elkaar te leren
kennen door middel van speeddates, proefplaatsingen en wellicht een langere proeftijd22.
Een overgrote meerderheid van UWV-professionals ziet een groot nut in direct contact
tussen werkzoekende en werkgever23. Vanuit hun ervaringen in de praktijk benoemen
23

de professionals vrijwel unaniem het succes van proefplaatsingen. Een proefplaatsing

Zandvliet, K., Gelderblom, A. en

werkt waarschijnlijk op twee manieren. Zij verlaagt enerzijds het (financieel) risico van de

Gravesteijn, J. (2011). Werkgevers
benaderingen van UWV gericht op het

werkgever. Anderzijds ontkracht zij mogelijke vooroordelen die bestaan over ouderen door

aannemen van ouderen. Rotterdam: SEOR,

het ‘van-mens-tot-menscontact’ tussen werkgever en oudere werknemer. Een van de meest

in opdracht van Kenniscentrum UWV.

voorkomende vooroordelen van of belemmeringen voor werkgevers om een oudere aan
te nemen is de perceptie dat ouderen niet productief genoeg zijn in verhouding tot hun
looneisen. Met een proefplaatsing kan een werkgever een realistisch beeld krijgen over deze
relatieve productiviteit.
Ook uit een enquête onder werkgevers blijkt dat proefplaatsingen een positief effect kunnen

24

hebben op de aannamekans van ouderen, net als een verdubbeling van hun proeftijd24. Het

Werff, S. van der, Volkerink, M., Heyma, A.

lijkt er op dat werkgevers wel bereid zijn om ouderen aan te nemen als de onzekerheid over

en Bisschop, P. (2012). Wat maakt oudere
werknemers aantrekkelijk? Amsterdam:
Stichting Economisch Onderzoek.

het functioneren voor een deel wordt weggenomen. Deze onzekerheid is er bij het aannemen
van nieuw personeel in het algemeen, maar bij ouderen in versterkte mate gezien de kosten
voor werkgevers.
Onderzoek laat zien dat oudere sollicitanten meer kans hebben op werk bij werkgevers met

25

een vergrijsd personeelsbestand25. De leeftijd van leidinggevenden is ook van invloed; oudere

Zie noot 24.

leidinggevenden nemen vaker oudere werknemers aan dan jongere leidinggevenden dat

		

doen. Gewenning aan en ervaring met ouderen zijn belangrijke factoren in de beslissing ze
aan te nemen. Naarmate hier meer sprake van is, worden andere kenmerken dan leeftijd meer
relevant, zoals opleiding en relevante werkervaring.

30

Netwerkbijeenkomsten effectief
Netwerkbijeenkomsten zijn effectief voor de terugkeer naar werk van oudere werklozen,
blijkt uit diverse onderzoeken. Het geldt vooral voor klanten met een middelbare of
26

hogere opleiding26. Tijdens die netwerkbijeenkomsten met andere werkzoekenden leren

Slotboom, S.T. (2013). Re-integratie van

de deelnemers een netwerk op te bouwen, effectief te gebruiken en te onderhouden. De

oudere werklozen. Amsterdam: Regioplan
Beleidsonderzoek, in opdacht van
Kenniscentrum UWV.

werklozen maken daarbij ook gebruik van elkaars netwerk. Soms zijn ook werkgevers en
uitzendbureaus aanwezig bij deze bijeenkomsten.
UWV-professionals doen de suggestie om voor lager opgeleiden concrete en praktische
werkvormen met heldere doelen te hanteren tijdens de netwerkbijeenkomsten en om een
meer directieve dan coachende begeleidingstijl te hanteren. Een idee is om voor lager

27

opgeleiden beroepsgerichte netwerkbijeenkomsten te overwegen27.

Ravesteijn, J., Graafland, H. en Wesdorp, P.
(2010). Methodisch concept Gilde
vervolgprojecten UWV WERKbedrijf.

Positief effect van mobiliteitsbonus

Oudere werkzoekenden (45+).

Onderzoek onder werkgevers laat een positief effect zien van een mobiliteitsbonus gericht op

28

oudere uitkeringsgerechtigden28. Bij deze constructie krijgen werkgevers een premiekorting

Werff, S. van der, Volkerink, M., Heyma, A.

als zij een oudere uitkeringsgerechtigde in dienst nemen. De no-riskpolis WW (die ervoor

en Bisschop, P. (2012). Wat maakt oudere
werknemers aantrekkelijk? Amsterdam:
Stichting Economisch Onderzoek.

zorgt dat werkgevers weinig risico lopen als een arbeidsbeperkte of oudere werknemer ziek
wordt) lijkt geen effect te hebben op de aannamekans van oudere werknemers. Slechts
weinig werkgevers blijken op de hoogte van deze maatregel, wat het uitblijven van een effect
mogelijk verklaart. Ook voor andere regelingen en instrumenten geldt dat werkgevers vaak
niet goed op de hoogte zijn.

Scholing bij 40-plussers
Scholing heeft een positief effect op de kans op een baan voor 40-plussers; dit effect is niet
29

te zien bij jongere werkzoekenden29. In het algemeen lijkt scholing niet erg effectief voor

De Koning et al. (2005) in Slotboom, S.T.

werklozen, omdat die vaak ertoe leidt dat zij niet of minder hard op zoek gaan naar werk

(2013). Re-integratie van oudere werklozen.
Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek,

tijdens de periode van de scholing zelf (het zogenoemde lock-in effect, zie UKV 2007-III).

in opdacht van Kenniscentrum UWV
en Rijksoverheid (2008) Rapport

Dienstverlening gericht op gedrag

Beleidsdoorlichting re-integratie.

Het ondersteunen van ander zoekgedrag dan de oudere werkzoekende gewend is, levert
mogelijk profijt op. Oudere werklozen schrijven namelijk wel veel sollicitatiebrieven, maar
krijgen minder vaak een uitnodiging voor sollicitatiegesprekken en moeten dus op een

30

andere manier over het voetlicht komen bij werkgevers30. Ondersteuning bij het gebruik van

Kenniscentrum UWV (2011). UWV

zoekkanalen zoals het internet, netwerken met potentiële werkgevers en leren om zichzelf te

Kennisverslag 2011-II. Amsterdam: UWV.

presenteren kan daarbij helpen.

Zelfvertrouwen vergroten en concessies doen
Uit interviews met oudere werkhervatters, hun werkgevers en professionals werk en
inkomen blijkt dat doorzettingsvermogen, vertrouwen in eigen kunnen, zicht op eigen
vaardigheden, in beeld komen bij werkgevers, en de bereidheid om water bij de wijn te doen
doorslaggevend zijn voor het tot stand komen van een match tussen de oudere werkzoekende
31

en de werkgever31. De bemiddelende instanties kunnen de kansen voor ouderen vergroten

Cuelenaere, B. en Veldhuis, V. (2011).

door contacten te leggen met werkgevers en door bij te dragen aan een verbetering van

Herintreding werkloze 55-plussers. Leiden:
AStri Beleidsonderzoek en -advies.

het zelfinzicht, het zoekgedrag en de presentatie van de oudere werkloze. Het vinden
van een nieuwe baan is voor een oudere werkloze vaak een kwestie van een lange adem.
Ondersteuning kan ook nodig zijn bij het volhouden van deze lange, intensieve zoektocht en
het verwerken van teleurstellingen. Diverse onderzoeken laten ook zien dat op het moment
dat ouderen bereid zijn concessies te doen, bijvoorbeeld wat betreft werkzaamheden, type

31
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contract en salaris, werktijden, reisafstand en secundaire arbeidsvoorwaarden, de kans op het
vinden van werk groter wordt32.
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Slotboom, S.T. (2013). Re-integratie van
oudere werklozen. Amsterdam: Regioplan

Inzet middelen

Beleidsonderzoek, in opdracht van

Waar kan UWV het best de extra middelen voor ouderen inzetten? Uit het literatuuronderzoek

Kenniscentrum UWV en Cuelenaere,
B. en Veldhuis, V. (2011). Herintreding

komt naar voren dat vooral persoonlijk contact tussen werkgevers en oudere werkzoekenden

werkloze 55-plussers. Leiden: AStri

belangrijk is, met name vanwege het wegnemen van mogelijke vooroordelen. Het is dus

Beleidsonderzoek en -advies.

van belang dat UWV het mogelijk maakt dat oudere werkzoekenden in contact komen met
werkgevers. UWV kan ook werkzoekenden helpen zich goed te presenteren aan werkgevers.
Met louter het schrijven van sollicitatiebrieven komen ouderen niet in beeld bij de werkgever.
Netwerkbijeenkomsten, speeddates en dienstverlening gericht op aanpassen van het
zoekgedrag en de bereidheid om concessies te doen lijken bij te dragen aan een (snelle)
terugkeer naar werk, zo concluderen wij op basis van dit literatuuronderzoek.

Box 4.1
Aanpak literatuurstudie en gebruikte bronnen
Kenniscentrum UWV heeft zelf een korte

zelf maar ook vanwege een zo doelmatig

inventarisatie verricht van de meest

mogelijke besteding van de – schaarse –

recente en belangrijke literatuur op

middelen. Vandaar dat UWV momenteel

het gebied van (netto) effectiviteit van

activiteiten onderneemt om hier beter zicht

re-integratie bij ouderen. Daarnaast

op te krijgen. In samenwerking met SEO

heeft het Kenniscentrum aan Regioplan

Economisch Onderzoek voert Kenniscentrum

Beleidsonderzoek gevraagd een beknopte

UWV een zogenoemd natuurlijk experiment

nota te schrijven over wat hierover bekend

uit naar de effectiviteit van re-integratie

is. Er zijn geen Nederlandse studies naar

voor personen met een WW-uitkering. Het

de netto effectiviteit van re-integratie

natuurlijk experiment is mogelijk vanwege

voor ouderen die gebaseerd zijn op

de unieke situatie in de periode van 2008

gerandomiseerde experimenten. Deze

tot 2011 waarin UWV in de eerste helft nog

onderzoeksmethode is de beste manier

wel systematisch re-integratietrajecten kon

om te kunnen spreken van ‘bewezen

inzetten, maar in de tweede helft niet meer.

effectieve instrumenten’. We hebben in

Door correctie op het tijdsverschil (onder

dit artikel instrumenten en vormen van

andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt)

dienstverlening opgenomen waarvan in

kunnen we spreken van een daadwerkelijk

de literatuur aannemelijk is gemaakt dat

experiment van een aselecte groep mensen

deze effectief zijn (dus niet op basis van

aan wie wél en een aselecte groep mensen

gerandomiseerde experimenten). Ook

aan wie níét een re-integratietraject is

hebben we instrumenten opgenomen

aangeboden. We hebben aparte analyses

waarvan de effectiviteit (nog) niet is

uitgevoerd voor verschillende relevante

aangetoond, maar die naar voren zijn

doelgroepen, onder wie ouderen. De

gekomen in enquêtes of gesprekken met

resultaten van het onderzoek worden

deskundigen zoals oudere werklozen zelf,

dit jaar nog gepubliceerd. Ook start

werkgevers, en professionals van UWV.

Kenniscentrum UWV met een onderzoek
naar de effectiviteit van dienstverlening aan

De noodzaak tot inzicht in de netto

55-plussers, mogelijk in de vorm van een

effectiviteit van re-integratie voor ouderen

natuurlijk experiment.

is groot, niet alleen voor de betrokkenen
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5
Dashboard helpt dienstverlening werk.nl
te verbeteren
Britt Spaan
Wouter van Gils

Het dashboard
klanttevredenheid
gaat UWV helpen om
prioriteiten te stellen
in de verbeteringen
van onze dienst
verlening via
werk.nl en daarmee
de klanttevredenheid
te verhogen.

Samenvatting
	
UWV stapt over op digitale dienstverlening. UWV wil de ontwikkeling en implementatie
van digitale dienstverlening transparant en onderbouwd laten verlopen. Leren van de
ervaringen van klanten is onontbeerlijk in dat traject. UWV gaat voor het prioriteren
van verbeteringen onder meer gebruikmaken van het ‘dashboard klanttevredenheid’.
Dat is een interactief digitaal instrument dat de actuele stand van klanttevredenheid
weergeeft (dashboard) en de effecten van verbetervoorstellen op de klanttevredenheid
voorspelt (simuleren). Net als werk.nl is het dashboard in ontwikkeling: stap voor stap,
al lijkt het soms wel hardlopen.
Het verhogen van gebruikersgemak, bereikbaarheid, vernieuwen van onze zoeken matchingsmethoden, een duidelijke menustructuur en het tegengaan van
foutmeldingen staan centraal bij het verbeteren van de dienstverlening van UWV. Ook
de komende periode doet UWV dat samen met gebruikers via klantenpanels.
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‘Werk aan de winkel’
UWV moet fors bezuinigen. UWV stapt daarom in sneller tempo dan oorspronkelijk het
plan was over op digitale dienstverlening. Op deze wijze wil UWV met minder geld zo veel
mogelijk werkzoekenden ondersteuning bieden. UWV werkt hiermee aan een geheel nieuwe
vorm van digitale dienstverlening, die binnen het domein van de sociale zekerheid nog niet
bestaat. Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals gedeeltelijk
arbeidsgehandicapten, blijft ook face-to-face-dienstverlening bestaan.
UWV wil de ontwikkeling en implementatie van digitale dienstverlening transparant en
onderbouwd laten verlopen. Leren van de ervaringen van klanten is daarbij onontbeerlijk.
UWV maakt daarbij gebruik van verschillende bronnen; van studies van derden, zoals
33

het FNV-onderzoek naar werk.nl33, als van eigen klantcontacten. UWV verzamelt alle

Jeroen Tjepkema (2013). Performance scan

klantsignalen die binnenkomen en analyseert deze. Resultaten van klantonderzoek geven

uwv.nl en werk.nl. Almere: MeasureWorks.

aan welke aspecten van de dienstverlening in de ogen van klanten verbetering behoeven.
Maar voor een optimale en efficiënte ontwikkeling van digitale dienstverlening is het ook
noodzakelijk dat UWV gericht prioriteit aanbrengt in de verbeteringen van werk.nl. Welke
verbeteringen zijn volgens de klant echt ‘need to do’ en welke vallen meer in de categorie
‘nice to do’? En hoe kan UWV een onderbouwde afweging maken tussen verbeteringen die
een lang ontwikkeltraject behoeven en ‘quick wins’ waarmee de klant op korte termijn al
geholpen is?
Juist voor dit soort vraagstukken hebben we, op basis van onderzoek onder onze WWklanten, de dashboardsimulator klanttevredenheid digitale dienstverlening ontwikkeld. Dit
artikel gaat over dat dashboard: wat is het, hoe zit het in elkaar en hoe ondersteunt het
UWV bij het prioriteren van verbetervoorstellen?

Het dashboard
Het dashboard laat zich het best omschrijven als een interactief, digitaal instrument dat
de actuele stand van de klanttevredenheid weergeeft en de effecten van verbeteracties
op die klanttevredenheid voorspelt. Box 5.1 laat het dashboard zien en legt uit hoe de
simulatorfunctionaliteit werkt.
De toepassing van het dashboard klanttevredenheid is tweeledig.
1	Dashboardfunctionaliteit: sturen op klanttevredenheid doordat het effect van
verbetervoorstellen op de klanttevredenheid wordt gemeten.
2	Simulatorfunctionaliteit: prioriteren van verbetervoorstellen doordat de simulator effecten
op de klanttevredenheid voorspelt.
De dashboardfunctionaliteit laat de meest actuele scores34 zien van de landelijke
34

klanttevredenheid over de digitale dienstverlening van UWV onder werkzoekenden die

Cijfers bij de totale klanttevredenheid

korter dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen. De dashboardfunctionaliteit toont de

en op de verschillende (e-)klantprincipes
zijn rapportcijfers op een schaal van 1–10.

totale klanttevredenheid, de scores op de verschillende (e-)klantprincipes, en de impact

Cijfers bij de afzonderlijke items in het

van de (e-)klantprincipes op de totale tevredenheid (laag, midden, hoog). Eind april 2013

dashboard zijn gemiddelde waarden op

gaf het dashboard aan dat de totale tevredenheid over de digitale dienstverlening van

een 5-punts Likertschaal.

werkzoekenden in de eerste 3 maanden van hun WW-uitkering 6,0 was en dat deze klanten
het meest tevreden waren over de mate van duidelijkheid die zij ervaren (6,9).
Doordat het een interactief dashboard is, kun je de klanttevredenheid simuleren. Dit
betekent dat je, door de waardering van klanten op bepaalde items te simuleren (hoger of
lager te schuiven), ziet wat het effect is van die verandering op de totale klanttevredenheid.
Met de simulatorfunctionaliteit van het dashboard bepaalt UWV bij de beoordeling van
verbetervoorstellen de prioriteit van de verbetering. Naast financiële overwegingen
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Box 5.1
Dashboardsimulator klanttevredenheid
Onderstaande figuur is een scherm

de verschillende (e-)klantprincipes weer. Per

afbeelding van de dashboardsimulator

(e-)klantprincipe geeft het dashboard ook

klanttevredenheid. Het dashboard geeft

de gemiddelde scores op de verschillende

de totale klanttevredenheid weer. Deze

vragen weer (gemiddelden op een schaal van

is boven in het dashboard af te lezen

1–5). In dit dashboard simuleer je zelfstandig

(1). De laatste meting geeft aan dat de

items van een bepaald (e-)klantprincipe door

totale klanttevredenheid over de digitale

het schuifje hoger of lager te schuiven (2) en

dienstverlening van UWV bij werkzoekenden

zie je wat het effect is op de tevredenheid

in de eerste 3 maanden van hun uitkering 6,0

over het (e-)klantprincipe (3) en vervolgens

is. De 4 meters eronder geven de scores op

op de totale klanttevredenheid (4).

Totale klanttevredenheid
Impact klantprincipe
op totale tevredenheid

Waardering vacatures
simuleren; klantprincipe
stijgt van 8,5 > 6,1

Afzonderlijke items
simuleren
Totale tevredenheid
gaat van 6,3 > 6,5

In het dashboard zie je bijvoorbeeld onder

Gebruiksgemak’ een 6,5 aan. Je ziet dan

het (e-)klantprincipe ‘Bereikbaarheid en

ook dat de totale klanttevredenheid niet

Gebruiksgemak’ dat het item ‘werk.nl

meer een 6,0 is, maar verhoogd is naar een

werkt probleemloos’ een gemiddelde score

6,1. Met andere woorden: veranderingen in

heeft van 3,2 (op een schaal van 1–5). Je

scores op de verschillende items worden

simuleert een hogere waarden door het

dus eerst stapsgewijs doorgerekend

schuifje naar rechts te verplaatsen (naar

naar de bijbehorende score op de (e-)

links een lagere waarde). Bijvoorbeeld naar

klantprincipes en vervolgens op de totale

de waarde 4,1. Je ziet dan dat het metertje

klanttevredenheid. Op deze wijze simuleer

waar het item bij hoort, ‘Bereikbaarheid en

je wat een verbetering op een bepaald

Gebruiksgemak’, beweegt. In plaats van de

item bijdraagt aan de klanttevredenheid

score 6,3 geeft het metertje, als de waarde

en daarmee bepaal je de prioriteit

van het item ‘werk.nl werkt probleemloos’

van een verbetering. Bij onrealistische

gemiddeld op een 4,1 uitkomt, bij het

simulatiewaarden geeft de simulator een

(e-)klantprincipe ‘Bereikbaarheid en

waarschuwing af.
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zijn nu ook onderbouwde aannames mogelijk over het effect van de verbetering
op de klanttevredenheid. Daarbij kunnen ook afwegingen worden gemaakt tussen
langetermijnverbeteringen waar een lang ontwikkeltraject voor nodig is of juist
meerdere kortetermijnverbeteringen die samen een even gunstig effect hebben op de
klanttevredenheid. Met dit instrument stuurt UWV effectief op verbeteringen in zijn
dienstverlening voor de klant.

Sturen op urgentie
De basis voor het dashboard en de simulator zijn de empirische resultaten uit de monitor
35

‘klantgerichtheid werkzoekenden WW (0–3 maanden)35. Deze monitor wordt elke 6

Voor klanten die langer dan 3 maanden

maanden herhaald onder een verantwoorde steekproef van WW-klanten en meet de

een uitkering ontvangen, gebruikt UWV
een andere meting en een andere

klanttevredenheid van WW’ers over de digitale dienstverlening (zie box 5.2). Het dashboard

vragenlijst omdat deze klanten naast

laat de huidige klanttevredenheid zien. De klanttevredenheid moet beter, en vertoont

digitale dienstverlening ook face-to-face-

onder invloed van de digitalisering een dalende lijn. Maar hoe weten we nu wat we als

dienstverlening (kunnen) ontvangen.

eerste moeten aanpakken? Waarom is het ene item als verbeterpunt aangemerkt en het

36
Zie voor methodiek indicator:

andere als een aandachtspunt, terwijl ze dezelfde score hebben? Dit komt doordat naast de

Kenniscentrum UWV, Kennis voor beleid en

scores ook de invloed die het item heeft op de totale klanttevredenheid (de impact) wordt

uitvoering, Amsterdam (september 2009).

meegenomen. Zo ontstaat er een indicator die de urgentie van verbeteren aangeeft36.

Waarom ‘Bereikbaarheid en Gebruiksgemak’ een verbeterprioriteit is
Bij het verbeteren van de klanttevredenheid is het van belang dat er energie en capaciteit
op de juiste onderdelen van de dienstverlening ingezet wordt. Het dashboard is een
hulpmiddel om de juiste prioriteiten in de verbeteringen aan te brengen. Wat moet UWV
als eerste aanpakken om de klanttevredenheid te verbeteren? Uit het dashboard (box 5.1)
37

blijkt dat klanten verbeteringen op het gebied van het leveren van maatwerk het meest

Dit zijn namelijk de aspecten die als

urgent vinden37, bijvoorbeeld het geven van gerichte tips en adviezen die klanten helpen

verbeterpunt zijn aangemerkt: Ze horen
bij een (e-)klantprincipe dat veel invloed

bij het zoeken naar werk, of het aandragen van vacatures die voor de klant geschikt zijn.

heeft op de totale klanttevredenheid en

En we zien ook dat het verhogen van de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van de

klanten ervaren deze aspecten (nog) niet

digitale instrumenten, werk.nl en werkmap, aangemerkt is als aandachtspunt. UWV zet

voldoende naar tevredenheid.

vol in op verbeteringen op de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van werk.nl. Want als
je als organisatie je dienstverleningsconcept wijzigt in digitale dienstverlening, dan zijn
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de instrumenten die dat mogelijk maken zogenaamde dissatisfiers of hygiënefactoren38.

Hygiënefactoren met betrekking tot

Onder dissatisfiers worden elementen van de dienstverlening verstaan die de klant als

klanttevredenheid zijn afgeleid van de
‘two-factor theory of motivation’ van

vanzelfsprekend ervaart. Wanneer deze dissatisfiers niet aan bepaalde klantverwachtingen

Herzberg et al. (1959). Zie bijvoorbeeld:

voldoen, veroorzaken ze ergernis bij de klant en gaan ze zwaarder meewegen in de

Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B,.

klantontevredenheid.

(1959). The Motivation to Work (2nd ed.).

Een superflitsende website met allerlei trendy gadgets zal er niet voor zorgen dat klanten

New York: John Wiley. ISBN 0471373893.

de digitale dienstverlening als uitmuntend zullen beoordelen (vandaar de geringe impact
van het e-klantprincipe ‘Bereikbaarheid en Gebruiksgemak’ op de totale klanttevredenheid).
Maar een website die niet voldoet aan de klantverwachting wekt dusdanige irritatie op dat
klanten al vrij snel afhaken.

Motor van het dashboard: het ‘totaaleffectenmodel’ klanttevredenheid
De basis voor het dashboard en de simulator zijn, zoals gezegd, de empirische resultaten
uit de monitor klantgerichtheid werkzoekenden WW (0–3 maanden). Achterliggend
principe van het dashboard en de simulator is een effectenmodel dat verklaart waarom
een werkzoekende meer of minder tevreden is met de digitale dienstverlening (zie figuur
5.1). Het effectenmodel heeft een totale verklaarde variantie van 72%. Dit betekent dat de
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Box 5.2
Leer en verbetercyclus: de rol van (e-)klantprincipes digitale dienstverlening
Een lerende organisatie gebruikt

Leer- en verbetercyclus

de ervaringen van klanten om de
dienstverlening aan hen te verbeteren. Zo
ook UWV. In de figuur hiernaast is de leer- en

6
Monitoren van
verbeteringen

verbetercyclus weergegeven. Belangrijke
elementen daarvan zijn het verzamelen

1
Verzamelen
van gegevens

en analyseren van de ervaringen van
klanten. Ervaringen van klanten komen
in verschillende vorm bij een organisatie
binnen: in de vorm van vragen, klachten,

5
Doorvoeren
verbeteringen

2
Integraal
analyseren

signalen van de cliëntenraden of resultaten
van zowel kwalitatieve als kwantitatieve
klantgerichtheidonderzoeken. De analyse van
al deze ervaringen bepaalt of een ervaring
een signaal is om daadwerkelijk op te

4
Opstellen
verbeteringen

3
Delen van (analyse-)
gegevens

reageren. Een consistente interpretatie van
ervaringen is daarbij van belang.

Om ervaringen van klanten op een
consistente manier te analyseren en te
interpreteren hanteren we (e-)klantprincipes.
Die refereren aan de ervaringen, wensen en
behoeften van klanten met betrekking tot

(E-)klantprincipe
Bereikbaarheid &
Gebruiksgemak
Interactiviteit

onze dienstverlening. Het zijn kernpunten
of pijlers om de klantgerichtheid van de
dienstverlening te meten, te analyseren,

Duidelijkheid

te sturen en te verbeteren. Door het
hanteren van (e-)Klantprincipes kunnen
ervaringen vanuit verschillende bronnen en
invalshoeken op een systematische manier
worden geordend. (e-)Klant-principes zijn
daarvoor het raamwerk.

Maatwerk

Kern van de definitie
Digitale instrumenten zijn bereikbaar, werken probleemloos en zijn
makkelijk te gebruiken.
De interactie tussen de klant en
de e-coach via het digitale kanaal
verloopt op een respectvolle en
behulpzame manier.
Klanten weten waar ze aan toe zijn,
wat UWV van hen verwacht en wat
zij van UWV kunnen verwachten.
De digitale dienstverlening is op de
klant toegespitst, dus zo veel mogelijk passend bij de persoonlijke
situatie, mogelijkheden, behoeften
en wensen van de klant, die hij ook
zelf kan invullen en vormgeven.
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verschillen in de waargenomen klanttevredenheid tussen klanten in 72% van de gevallen
kan worden verklaard door de onderliggende (e-)klantprincipes en de bijhorende items. Dit
percentage is hoog in vergelijking met andere onderzoeken. Volledige verklaarkracht, 100%,
is niet mogelijk. De klanttevredenheid van werkzoekenden wordt namelijk ook beïnvloed
door zaken waar UWV zelf geen invloed op heeft. Denk aan veranderingen in beleid, of de
moeilijke situatie op de arbeidsmarkt. Het oordeel van de klant gaat dus niet alleen over
de prestaties van de dienstverlening van UWV, maar ook over de context waarbinnen die
gerealiseerd wordt. Het model geeft ook het oorzakelijk verband tussen (e-)klantprincipes
en de totale klanttevredenheid weer. Weergegeven zijn de geschatte, gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten (beta’s). De (e-)klantprincipes ‘Duidelijkheid’ en ‘Maatwerk’ hebben
het grootste effect op de totale klanttevredenheid; respectievelijk .33 en .28. Dit betekent
dat hoge scores op de items in deze (e-)klantprincipes een hoge totale klanttevredenheid
over digitale dienstverlening veroorzaken. Gebruiksgemak met werk.nl en de werkmap
hebben een gemiddeld effect op de totale klanttevredenheid, en interactiviteit met de
werkcoach heeft een lager effect op de totale klanttevredenheid.

Figuur 5.1

TOTAALEFFECTENMODEL KLANTTEVREDENHEID DIGITALE DIENSTVERLENING WW (0–3 MAANDEN)
Tevredenheid e-dienstverlening WW
.21
gebruiksgemak

.13
interactiviteit

R2 = 72%
.33

.28
duidelijkheid

maatwerk

De bereikbaarheid en het gebruiksgemak van de digitale dienstverlening zijn
randvoorwaarden. Deze aspecten moeten in de ogen van de klanten voldoende zijn om
geen ergernis op te wekken. In de ontwikkeling van de digitale dienstverlening van UWV
hebben deze aspecten dan ook de hoogste prioriteit. Wanneer deze aspecten voor de klant
van een acceptabel niveau zijn, zal verdere verbetering ervan de klanttevredenheid niet
verhogen. Om de klanttevredenheid toch naar een hoger niveau te brengen, is meer inzet
noodzakelijk op de inhoud van de dienstverlening, namelijk het leveren van meer digitaal
maatwerk aan klanten.
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6
Lessen uit online hulpverlening

Samenvatting
	
In de gezondheidszorg blijken veel digitale interventies even effectief als reguliere
face-to-face-interventies. Hoewel de situatie van de gezondheidszorg niet een-op-een

Martijn Wijnhoven
Britt Spaan
Jolanda van Rijssen

te vertalen is naar het domein van de sociale zekerheid, zijn zeker lessen te trekken
die UWV kan meenemen in de digitale dienstverlening. Het proces dat wordt ingezet
om patiënten te helpen bij het omgaan met ziekte en de clusters van werkzame
bestanddelen van e-health, lijken goed te vertalen naar het ondersteunen van WWklanten bij het vinden van werk.

Online hulpverlening
heeft zich bewezen in
de gezondheidszorg.
UWV trekt lessen uit
deze ervaringen voor
het verder vormgeven
van de eigen digitale
dienstverlening.

Y	Een optimaal op de klant afgestemd keuzeaanbod binnen de website (maatwerk) is
nodig om de interventie effectief te laten zijn. Dat kan het best worden bereikt door
een uitgebreid digitaal dienstverleningsprogramma met voldoende variatie in vorm en
inhoud.
Y	Maatwerk is alleen mogelijk met een goede diagnosestelling aan het begin van de
werkloosheid. Daarmee wordt de situatie van de klant duidelijk en ook of deze geschikt
is voor digitale dienstverlening. Daarnaast geeft de diagnose aanknopingspunten voor
de gewenste accenten in de digitale dienstverlening en voor de beïnvloedbare factoren
die de kans op werkhervatting zo groot mogelijk maken.
Y	Interactieve websites waar activeren centraal staat, zijn effectiever dan websites die
louter informatie bieden. Belangrijk is dat de website de klant helpt om systematisch
doelen te stellen en acties te plannen, en hem prikkelt om zich in te zetten voor
werkhervatting.
Y	Ook in het realiseren van veranderingen bij klanten blijkt het inzetten van digitale
instrumenten goed te werken.
Y	Het is van belang dat de digitale dienstverlening voldoende ruimte en stimulans biedt
voor zelfmanagement. Dit sluit aan bij de maatschappelijke tendens meer nadruk te
leggen op eigen regie en zelfredzaamheid.
Y	Het inzetten van de sociale context en sociale steun is effectief. Digitale dienstverlening
waarbij gemodereerd contact met andere klanten (‘lotgenoten’) mogelijk is, kan zeer
goed werken.
Y	Digitale dienstverlening lijkt effectiever als deze wordt aangevuld met enige
ondersteuning door een professional. Dat wil zeggen, als er – via het digitale kanaal –
een vorm van persoonlijk contact is tussen de klant en UWV.
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Lessen uit digitale zorginterventies
Digitale interventies krijgen in de zorg een steeds belangrijkere rol, zowel voor het
bevorderen van de gezondheid (veelal behandeling/therapie) als in het kader van preventie.
Ze worden ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg. En
niet zonder reden. Diverse overzichtsstudies laten zien dat deze benadering veelbelovend is.
Digitale interventies dragen bij aan betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit, en
aan meer zelfredzaamheid van de klant. In box 6.1 geven we meer achtergrondinformatie.

Box 6.1
Bewezen effectieve digitale interventies in de zorg
39

De afgelopen jaren is er een flinke hoeveel-

gedragstherapeutische insteek even effectief

Cuijpers, P., Van Straaten, A. en Andersson,

heid gecontroleerde effectstudies, systema

is als face-to-face-interventies42. Deze

G. (2008). Internet-administered cognitive

tische literatuurreviews en meta-analyses ge-

conclusie is gebaseerd op 5 effectstudies

systematic review. In: Sorbi, M.J. en Riper,

daan op het gebied van digitale interventies

waarin beide vormen van interventies zijn

H. (2009). E-Health – gezondheidszorg via

in de zorg (bekend onder de term e-health).

vergeleken bij volwassenen met een

internet. Psychologie & Gezondheid, 37(4),

We belichten hier een select aantal om een

depressie of paniekstoornis. Ook in diverse

indruk te geven van de stand van zaken.

studies uit 2009 zijn digitale interventies

behavior therapy for health problems: A

191–201.
40

vergeleken met face-to-face-interventies.

Andrews, G., Cuijpers, P., Craske, M.G.,
McEvoy, P. en Titov, N. (2010). Computer

Effectiviteit van digitale interventies

Daaruit bleek dat de klinische effectiviteit van

therapy for the anxiety and depressive

Een systematisch overzicht van gecontro

digitale en reguliere interventies vergelijkbaar

practical care: A meta-analysis. PLoS ONE,

leerd onderzoek op het gebied van digitale

is, in elk geval in de behandeling van

5(10): e13196.

interventies in het kader van somatische

depressie en angststoornissen43.
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gezondheidszorg heeft laten zien dat digitale

disorders is effective, acceptable and

Wantland, D.J., Portillo, C.J., Holzemer, W.L.,

interventies tegen chronische pijn een matig

Beperkingen en risico’s van digitale

effectiveness of web-based vs. non-web-

tot groot effect hebben op die pijn. Dergelijke

interventies

based interventions: A meta-analysis of

interventies specifiek tegen hoofdpijn hebben

Het gaat uiteraard te ver om te zeggen dat

behavioural change outcomes. Journal

een klein tot matig effect . Een onderzoek

digitale interventies de moderne haarlemmer

met een vergelijkbare opzet40, gericht op

olie zijn. Ze werken niet altijd en niet voor

gezondheidszorg via internet. Psychologie

depressie en angststoornissen, concludeert

iedereen. Zo zijn er mensen die onvoldoende

& Gezondheid, 37(4), 191–201.

– op basis van 22 gecontroleerde studies –

computervaardigheden hebben of geen

42

dat ook bij deze aandoeningen digitale inter-

toegang hebben tot internet44. Dat maakt

McEvoy, P. en Titov, N. (2010). Computer

venties effectief zijn in het verminderen van

deelnemen aan een digitale interventie

therapy for the anxiety and depressive

klachten. Mensen die een digitale interventie

ingewikkeld. Daarnaast worden digitale

disorders is effective, acceptable and

kregen, werden vergeleken met mensen op

interventies doorgaans afgeraden bij mensen

Slaughter, R. en McGhee, E.M. (2004). The

of Medical Internet Research, 6, e40. In:
Sorbi, M.J. en Riper, H. (2009). E-Health –

Andrews, G., Cuijpers, P., Craske, M.G.,

practical care: A meta-analysis. PLoS ONE,
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een wachtlijst (geen interventie) of mensen

van wie de realiteitszin verstoord is, mensen

43

die de ‘gebruikelijke’ behandeling kregen (met

met sterke cognitieve beperkingen en

De verwijzingen naar de vermelde

daarin meestal face-to-face-interventies).

mensen in een crisissituatie. Het gaat dan

studies zijn terug te vinden in een

Op zowel korte als lange termijn blijken

veelal om mensen met ernstige psychiatrische

Sorbi, M.J. en Riper, H. (2009). E-Health –

digitale interventies te leiden tot aanzienlijke

problematiek, zoals psychoses, dissociatieve

gezondheidszorg via internet. Psychologie

vermindering van klachten. Een derde

klachten of suïcidaliteit45. Toch wordt wel

& Gezondheid, 37(4), 191–201.

meta-analyse41 laat zien dat er niet alleen

geëxperimenteerd met digitale interventies
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effecten zijn op klachten, maar dat digitale

voor dergelijke groepen. Door de tijd heen

Toegankelijkheid en gebruik van

interventies ook tot gedragsverandering en

groeit ook de aandacht voor risico’s van

e-dienstverlening. UWV Kennisverslag

vergroting van kennis kunnen leiden.

digitale interventies. Voorbeelden hiervan

5(10): e13196.

beknopt Nederlandstalig overzicht van

Meijs, B. en Strockmeijer, A. (2013).

2013-1, p. 44–50. Amsterdam: UWV.

zijn het risico op demotivatie van de klant
Vergelijking met face-to-face-interventies

waardoor klachten verergeren en het risico op

Uit een literatuurstudie uit 2010 blijkt dat

onvoldoende inbedding in het gehele (zorg)

digitale interventies met een cognitief

proces46.

40

45
Grolleman, J., Mutsaers, K. en H. van ’t
Land (2008). E-mental health: gebruik,

Over succesvolle digitale interventies gericht op werk is veel minder bekend. Dergelijke
interventies komen namelijk nog mondjesmaat voor, ook buiten Nederland. UWV zal op

toegang en effectiviteit van het aanbod.

korte termijn overgaan op uitgebreide digitale dienstverlening voor WW-klanten, en is

In: Land, H. van ’t, Grolleman, J., Mutsaers,

daarmee binnen het domein van werk en inkomen een voorloper op het gebied van digitale

K. en Smits, C. (2008). Trendrapportage

interventies. De kunst afkijken is helaas niet mogelijk, maar uit de ervaringen in de zorg

GGZ 2008. Deel 2: toegang en zorggebruik.
Utrecht: Trimbos Instituut.

kan UWV wel degelijk lering trekken. Daartoe beantwoorden we in dit artikel de volgende
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vragen.

Ossebaard, H.C., Bruijn, A.C.P. de, GemertPijnen, J.E.W.C. van en Geertsma, R.E.
(2012). Risks related to the use of eHealth
Technologies: an exploratory
study. Bilthoven: RIVM.

-	Wat zijn de bewezen effectieve (werkzame) bestanddelen van bestaande digitale
interventies in de zorg?
-	Hoe zijn deze werkzame bestanddelen door UWV toe te passen in de digitale
dienstverlening aan WW-klanten met het oog op het krijgen van werk?
De antwoorden op deze vragen zullen duidelijk maken dat UWV aspecten van digitale
zorginterventies kan gebruiken om de eigen digitale dienstverlening aan te scherpen. Via
die digitale dienstverlening kan UWV de klant een handreiking doen om snel werk te vinden,
bijvoorbeeld door veranderingen in gedrag of houding te stimuleren of vaardigheden te
helpen vergroten.

Medicijn tegen werkloosheid: conceptueel model
Binnen e-health zijn er enkele studies die aan de hand van een model de effectiviteit van
digitale dienstverlening in de gezondheidszorg verklaren. Deze zijn gebaseerd op digitale
interventies in de gezondheidszorg in het algemeen47 en in de jeugdzorg48. Deze modellen,
47

aangevuld met praktijkinzichten van UWV, vormen de basis voor een conceptueel model van

Morrison, L.G., Yardley, L., Powell, J. en

digitale interventies met als doel werkhervatting (zie figuur 6.1).

Michie, S. (2012). What design features are
used in effective e-health interventions?
A review using techniques from critical

Het conceptuele model bestaat uit 2 dimensies die elkaar beïnvloeden. De eerste dimensie

interpretive synthesis. Telemedicine and

is weergegeven met pijlen. Deze betreft het proces dat werkzoekenden doormaken van

E-Health, 18(2): 137–144.

werkloosheid naar het weer verkrijgen van werk. Dit is vergelijkbaar met het proces dat

48
Rooijen, K. van (2012). Wat werkt bij online

een patiënt doormaakt op weg naar herstel. De individuele kenmerken van de klant en

hulpverlening? Utrecht: Nederlands Jeugd

de klantsituatie vormen het beginpunt van het proces. Door digitale dienstverlening in te

Instituut.

zetten op die aspecten van de klant(situatie) die belemmerend zijn, worden de kansen op
werk vergroot (middels mechanismen van verandering). De digitale dienstverlening beoogt
dus een verandering bij de klant die werkhervatting tot gevolg heeft. De tweede dimensie
van het model – gevisualiseerd door het computerscherm – is de digitale omgeving
die het proces ondersteunt, en die bestanddelen bevat voor een zo groot mogelijke
effectiviteit van het proces. In medische termen zou dat kunnen worden opgevat als het
medicijn dat de patiënt krijgt voorgeschreven ter bevordering van het genezingsproces.
Vanuit de ervaringen in de zorgsector zijn de werkzame bestanddelen van digitale
interventies samen te vatten in 4 clusters: maatwerk, interactiviteit, sociale context en
zelfmanagement. Naast de 2 dimensies van het model zijn er randvoorwaarden van digitale
dienstverlening te benoemen. Zonder deze randvoorwaarden zal er geen sprake zijn van
effectieve interventies, terwijl tegelijk het voldoen aan de randvoorwaarden niet zonder
meer garandeert dat de interventies effectief zijn. De randvoorwaarden staan in figuur 6.1
vermeld onder het beeldscherm.
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Conceptueel model van digitale interventies voor werkhervatting
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Het proces: de klant in actie richting werk
Klanten van UWV gebruiken de digitale dienstverlening met name voor ondersteuning bij de
terugkeer naar betaald werk. Verschillende factoren zijn bepalend in dat proces van werk
vinden. Het proces begint bij de kenmerken van de klant en zijn situatie. De rol van deze
kenmerken kunnen alleen aan het licht komen door een goede diagnose van de klant bij het
begin van werkloosheid. De kenmerken bepalen enerzijds welke digitale dienstverlening
het best past bij de klant. Een hoger opgeleide klant heeft wellicht een andere digitale
interventie nodig dan een lager opgeleide klant, terwijl het doel van de interventie hetzelfde
kan zijn. Anderzijds bepalen de kenmerken aan welke belemmeringen van de klant het
best gewerkt kan worden om de kansen op werk te vergroten. Met andere woorden, welke
mechanismen van verandering beoogt de digitale dienstverlening. Op deze wijze kunnen
de werkzame bestanddelen van de interventie hun werk doen en daadwerkelijk een
verandering bij de klant teweegbrengen om de kans op betaald werk te maximaliseren.
Allereerst zijn dus de persoonskenmerken van de klant van belang. Deze kunnen een
voorspellende waarde hebben (bijvoorbeeld voor de kansen op werk) of ze kunnen
worden aangegrepen om de verandering van ‘geen werk’ naar ‘wel werk’ teweeg te
brengen. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn: leeftijd, kennisniveau, persoonlijkheid,
motivatie en vaardigheden. Voor de WW-populatie biedt de Werkverkenner (voorheen
Persoonsverkenner) aanknopingspunten op dit gebied (zie box 6.2).
In de tweede plaats spelen de mechanismen een rol die worden aangewend om de stap
naar een betaalde baan te realiseren. Veelal gaat het om mechanismen ten behoeve van
verandering van gedrag, houding, kennis en/of vaardigheden van de klant, waarmee we
direct de derde factor – de verandering zelf – te pakken hebben. Het is uiteraard niet zo dat
iemands gedrag vaak de oorzaak is van de werkloosheid (denk aan een slechte arbeidsmarkt
of een gebrek aan passende vacatures) of dat bij iedere klant een gedragsverandering nodig
is, maar in iemands gedrag en houding kunnen wel degelijk belemmeringen zitten voor
werkhervatting. Bovendien, het enige waar de werkzoekende direct invloed op heeft, is zijn
eigen gedrag, houding, kennis en vaardigheden. De kans op een baan kan toenemen als de
klant die invloed weet te optimaliseren. Daarom is het zeker ook binnen de WW zinvol om
digitale interventies te richten op deze veranderingen.
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Box 6.2
De Werkverkenner als startpunt voor verandering richting werk
De Werkverkenner (voorheen Persoons

bieden aan werkzoekenden. De uitkomsten

49

verkenner) van UWV maakt gebruik van

laten namelijk zien wat er onderliggend

Havinga, H. en Hijlkema, W. (2012).

(harde en zachte) persoonskenmerken

moet veranderen om deze verandering te

Arbeidsbeperkten in de WW: wat

49

om bij het begin van de werkloosheid

faciliteren. De dienstverlening sluit dan aan

UWV Kennisverslag 2012-3, p. 30–38.

de kans op werkhervatting binnen een

bij wat de klant daadwerkelijk belemmert

Amsterdam: UWV.

jaar te voorspellen. Daarnaast geeft de

in het krijgen van werk. De wijze waarop de

Werkverkenner een snelle diagnose van de

dienstverlening deze verandering in gang

klant. Deze biedt een ingang om verandering

zet, varieert. Het kan bijvoorbeeld door

teweeg te brengen bij de klant. Op basis

informatie te geven, motivatie te beïnvloeden,

van de uitkomsten van de Werkverkenner

vaardigheden te trainen of door cognitieve

kan UWV (digitale) dienstverlening op maat

herstructurering en voorbeeldgedrag.

beïnvloedt hun zoektocht naar werk?

Het medicijn: clusters van werkzame bestanddelen van digitale interventies
Figuur 6.1 laat 4 clusters van bewezen werkzame bestanddelen van digitale interventies
zien. Dit zijn: maatwerk, interactiviteit, zelfmanagement en sociale context. Elk van deze
clusters beïnvloedt 1 of meer aspecten van het gedrag, de houding, de kennis en/of de
vaardigheden van klanten.
Maatwerk
Maatwerk houdt in dat de interventie zo goed mogelijk aansluit bij de individuele
klant en zijn behoeften. Digitale zorgprogramma’s met een breed en gevarieerd
dienstverleningsaanbod zijn effectiever dan programma’s met slechts 1 of een klein aantal
producten. Het aanbod kan dan namelijk optimaal op de klant zijn afgestemd, zodat die
alleen informatie, adviezen en interventieonderdelen in beeld krijgt die voor hem relevant
zijn. Dat garandeert dat de interventie relevant en passend is, en de motivatie hoog blijft. De
bevinding dat websites met screening vooraf effectiever zijn dan websites die voor iedereen
toegankelijk zijn, onderstreept dit. Om maatwerk te realiseren is een goede diagnose van
groot belang, bijvoorbeeld op basis van persoonskenmerken, gedrag of de situatie van de
klant. Voor de WW-populatie biedt de Werkverkenner – met 11 voorspellende factoren voor
werkhervatting binnen een jaar – de mogelijkheid tot selectie en snelle diagnose van de
klant. Daarnaast heeft UWV inmiddels een behoorlijk en nog groeiend pakket aan digitale
dienstverleningsproducten. Er kan daarmee steeds meer maatwerk worden geboden in de
digitale dienstverlening.
Interactiviteit
Interactiviteit houdt in dat de interventie ‘uitlokt’ dat de klant er gebruik van maakt, in actie
komt en zich aan afspraken of opdrachten houdt. Dergelijke interactieve websites blijken
effectiever dan websites die louter informatie bieden. Uit onderzoek blijkt ook dat websites
met mogelijkheden tot contact dat veranderingen in gedrag en/of houding stimuleert
50

effectiever zijn dan websites die daar geen gebruik van maken. Naarmate er meer

Webb et al. (2010): Using the internet

gedragsveranderingstechnieken in online interventies zijn verwerkt, zijn deze effectiever.

to promote health behavior change. A
systematic review and meta-analysis of

Simpele herinneringsberichten (bijvoorbeeld per mail of sms) lijken weinig effectief, maar

the impact of theoretical basis, use of

berichten die een veranderingsmechanisme in gang zetten of die aansturen op verandering

behaviour change techniques, and mode

van houding of gedrag zijn wel effectief50 . Zo is een bericht dat een cue geeft om een eerder

of delivery on efficacy. Journal of Medical

afgesproken actie nu daadwerkelijk te ondernemen (in de zorg kan het bijvoorbeeld gaan

Internet Research 12 (1).

om een sms-bericht op het moment dat men medicijnen moet innemen) effectiever dan
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een bericht dat helpt herinneren dat men ergens in de komende week een bepaalde actie
moet gaan ondernemen. Mogelijk is hier het effect zichtbaar van de beleving van maatwerk
51

en persoonlijk contact51. Gerichte, activerende berichten zijn – of lijken – immers meer op

Deze interpretatie wordt ondersteund

maat gesneden dan algemene berichten. Telefonisch contact is daarvoor niet nodig; sms-

door ander onderzoek dat ook wijst op
een groter effect als de dienstverlening

berichten blijken zelfs effectiever.

persoonlijker wordt gemaakt om de
motivatie van de deelnemers te verhogen.

Voor de praktijk van UWV betekent dit dat dienstverleningsproducten niet alleen informatie

Zie: Sorbi, M.J. en Riper, H. (2009).

zouden moeten bieden, maar ook zouden moeten aanzetten tot gedrag. In aanvulling op de

E-Health – gezondheidszorg via internet.
Psychologie & Gezondheid, 37(4), 191–201.

website zelf kan gerichte berichtgeving in de vorm van sms-berichten of ondersteunende
e-mails de effectiviteit van digitale interventies vergroten. Ook als er geen veranderingen
in gedrag of houding nodig zijn bij de klant, kan een concrete herinnering (bijvoorbeeld om
een sollicitatiebrief tijdig de deur uit te doen) bevorderend werken.
Zelfmanagement
Binnen de gezondheidszorg – en ook binnen de digitale dienstverlening van UWV – is er
steeds meer aandacht voor wat de klant zelf kan doen. Uit onderzoek blijkt dat face-to-faceinterventies zeer effectief zijn voor het bevorderen van zelfmanagement. Het bewijs voor het
effect van digitale interventies gericht op meer zelfmanagement is echter niet eenduidig.
Toch lijkt het erop dat digitale interventies de klant middelen kunnen bieden om de regie in
eigen hand te nemen.
Het monitoren van het eigen gedrag, zodat de klant zich van dat gedrag bewust wordt
– bijvoorbeeld door het bijhouden van een logboek met ondernomen activiteiten of een
persoonlijk dossier om de gezondheidsinformatie in te beheren – lijkt niet effectief. Er
zijn aanwijzingen dat het effect toeneemt als er intensief en langdurig aandacht aan
zelfmonitoring wordt besteed en als de website zelfmonitoring op de juiste manier
faciliteert. Er is echter slechts weinig onderzoek beschikbaar dat dit bevestigt.
Het systematisch stellen van doelen en het plannen van acties op basis van principes uit
de cognitieve gedragstherapie is wel zonder meer effectief gebleken in het stimuleren van
verandering. Een concreet voorbeeld daarvan zijn zelfmanagementinterventies gericht
op probleemoplossende vaardigheden in het omgaan met stress (zoals online modules
om te leren realistisch te plannen, grenzen aan te geven en problemen op de werkvloer
bespreekbaar te maken). Een bijkomend voordeel is dat klanten zelfmanagement binnen
digitale interventies vaak als prettig ervaren.
Op dit punt verschilt UWV duidelijk van de gezondheidszorg. Werkzoekenden staan immers
niet vrijblijvend in contact met UWV en een groot deel van de interactie wordt bepaald
door de context van uitkeringsverstrekker en uitkeringsverkrijger. Het stimuleren van
zelfmanagement lijkt wellicht zelfs in tegenspraak met de verplichtingen van WW’ers.
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Desondanks is er speelruimte. Zo kan een online bibliotheek met relevante informatie en

Zie bijvoorbeeld de interventie

weblinks de klant helpen om zelf gestructureerd werkgerelateerde problemen te managen52.

Reuma@Work voor werknemers met
reuma. Zoer, I., Hoving, J., Meer, M.

De Werkmap kan een plaats bieden om zelf de eigen doelen te formuleren, en daarover

van der, et al. (2013). Reuma@Work.

desgewenst concrete afspraken met UWV te maken. Hoewel de wettelijke verplichtingen

Haalbaarheid van een e-healthinterventie

van de uitkering de uiterste grenzen bepalen (denk aan het aantal keren dat de klant

om werkfunctioneren van werknemers

moet solliciteren binnen een bepaalde tijd), kan de klant daarbinnen zelf zijn uitwerking

met reuma te bevorderen. Tijdschrift voor
Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde,
21(3), 111–116.

vormgeven. Dat kan bijvoorbeeld in een sollicitatieplan of plan van aanpak, of door het
bepalen van een eigen sollicitatiestrategie. Daarbij dient UWV er wel rekening mee te
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houden dat klanten verschillen in de hoeveelheid eigen regie die zij aankunnen. Het bepalen
daarvan kan onderdeel zijn van het diagnostisch proces. Ook in het dienstverleningsaanbod
kan het bevorderen van zelfmanagement een plaats krijgen. Zo kan iemand zelfverzekerder
worden tijdens sollicitatiegesprekken door een digitale cursus stressmanagement of zichzelf
beter leren presenteren door een zelftest die de eigen vaardigheden overzichtelijk in beeld
brengt. Dergelijke interventies zijn bij voorkeur altijd beschikbaar, zodat de klant ze op
zelfgekozen momenten kan gebruiken.
Sociale context
Digitale interventies die een sociale context creëren voor de klant (zoals de mogelijkheid
om op een forum vragen te stellen aan anderen) zijn doorgaans effectiever dan interventies
waarin deze context afwezig is (zoals websites die alleen informatie geven). Door het
contact met anderen ondervindt de klant emotionele en praktische steun, wat een positieve
invloed heeft op het resultaat van de interventie.
Er kan contact zijn met andere klanten (‘lotgenoten’) of met professionals of experts. Of het
contact met andere klanten binnen een digitale interventie effectief is, hangt vooral af van
de kwaliteit en geloofwaardigheid van de communicatie, en van de mate waarin de klant
het actief gebruikt. Of het contact synchroon (zoals in een chatroom of via een webcam) of
asynchroon (zoals via een forum of e-mail) verloopt, maakt niet uit voor de effectiviteit. De
onderzoeksresultaten binnen de zorg maken nog niet duidelijk of de beschikbaarheid van
informatie over andere klanten, zonder dat de klant daadwerkelijk contact met die anderen
heeft, ook effectief is.
Contact met professionals binnen een online interventie heeft vaak de vorm van
gesimuleerd persoon-tot-persoon-contact, met bijvoorbeeld geautomatiseerde dialogen of
53

met avatars53 . Geautomatiseerde dialogen (in de vorm van gesproken tekst of een filmpje)

Een avatar is een plaatje dat de

zijn duidelijk effectiever dan contacten met geautomatiseerde avatars (meestal geschreven

representatie in de virtuele wereld is
van een persoon van vlees en bloed. Die
representatie kan uiteenlopen van een

tekst). Waarschijnlijk lijken de eerstgenoemde dialogen meer op echt contact met een
persoon; avatars zien er vaak nog niet erg levensecht uit.

realistische tekening van de persoon
tot een pictogramachtig symbool.
Voorbeelden van avatars zijn virtuele
assistent Billie van bol.com en Eva van de
klantenservice van ns.nl.

UWV kan hieruit leren dat persoonlijk contact met de klant via digitale interventies en de
mate waarin dat contact voor de klant vergelijkbaar is met écht contact van invloed zijn
op de effectiviteit van digitale dienstverlening. Door geautomatiseerde dialogen kan UWV
een sociale context voor de klant creëren. Dit is een manier om klanten snel van de juiste
informatie te voorzien. Door dat te combineren met een mogelijkheid voor contact met
andere klanten, bijvoorbeeld via een soort werk.nl-café waar klanten elkaar online treffen,
kunnen de kansen op werkhervatting verder toenemen. De klanten kunnen bijvoorbeeld tips
uitwisselen en elkaar activeren en stimuleren. Voor contact met een professional vormt de
module e-coaching een goede ingang.
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De bijsluiter: randvoorwaarden
De werkzame bestanddelen moeten zorgen voor het succes van de interventie. Maar zonder
dat aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan, heeft een digitale interventie geen kans van
slagen. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op:

54

1

gebruiksgemak;

2

esthetiek;

3

de duur van de interventie54, 55.

Afgeleid uit: Morrison, L.G., Yardley, L.,
Powell, J. en Michie, S. (2012). What design
features are used in effective e-health
interventions? A review using techniques

Ten eerste dient de interventie gebruiksvriendelijk en simpel in gebruik (toegankelijk) te zijn,
zodat de klant er succesvol mee kan werken. Zo moeten de verschillende onderdelen van

from critical interpretive synthesis.

de interventie en de informatie gemakkelijk te vinden en actueel zijn. Ten tweede zal een

Telemedicine and E-Health, 18(2): 137–144.

interventie er aantrekkelijk uit moeten zien om een klant over te halen er daadwerkelijk tijd
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in te steken en zich er als het ware aan te binden. De klant moet zich kunnen identificeren

Aangevuld met onderzoeksresultaten van:
Rooijen, K. van (2012). Wat werkt bij online

met de interventie; daarvoor moet deze er gebruiksvriendelijk uitzien en uitnodigen tot

hulpverlening? Utrecht: Nederlands Jeugd

actie. Dat betekent ook dat de website een gevoel van veiligheid biedt: het moet duidelijk

Instituut.

zijn dat de website goed beveiligd is en dat persoonlijke gegevens niet buiten medeweten
van de klant zelf voor anderen toegankelijk zijn. Ten derde is het van belang dat de klant
naar de interventie toe wordt getrokken, op zo’n manier dat de klant er frequent gebruik
van maakt. Het moet voor een klant mogelijk zijn om – gedurende een langere periode – met
tussenpozen naar de interventie terug te keren, om een blijvend effect te bewerkstelligen.
De kans op een blijvend effect en langdurig gebruik van de digitale interventie is groter als
de klant er goed mee uit de voeten kan en de website steeds nieuwe mogelijkheden biedt.

Het recept voor digitale dienstverlening
De ervaringen in de gezondheidszorg leren dat digitale interventies een goed alternatief
kunnen zijn voor face-to-face-dienstverlening. Vaak blijken zij even effectief. Meerdere
studies hebben gekeken naar een verklaring voor het succes van digitale interventies in de
zorg. Hoewel de situatie van de gezondheidszorg niet een-op-een te vertalen is naar het
domein van de sociale zekerheid, zijn hier zeker lessen uit te trekken. De ervaringen met
online hulpverlening bieden niet alleen aanknopingspunten voor WW-klanten, maar ook voor
de toekomstige vormgeving van digitale dienstverlening aan andere klantgroepen, zoals
mensen in de Ziektewet, WIA of Wajong.
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7
De inzet van nieuwe interventies bij
jobcoachbedrijven om regelovertreding
tegen te gaan
Pascal Lemaire

Samenvatting

UWV kan naast
controles andere
middelen inzetten
om regelovertreding
onder intermediaire
dienstverleners te
voorkomen.

UWV wordt regelmatig geconfronteerd met incidenten op het terrein van misbruik en
oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgelden. Naast controles bij uitkeringsontvangers,
voert UWV ook controles uit bij bedrijven die voor hun diensten geld ontvangen
van UWV. In 2012 is er binnen en buiten de organisatie veel aandacht geweest voor
frauduleuze praktijken rondom jobcoachbedrijven. Daarom is het noodzakelijk dat er
gezocht wordt naar handvatten om vormen van regelovertreding onder dergelijke
bedrijven zo goed mogelijk tegen te gaan.
Y	Literatuur over motieven van regelovertreding biedt enkele aanknopingspunten voor
preventie.
Y	Er zijn 4 belangrijke motieven voor regelovertreding bij bedrijven: het economisch
motief, sociale normen, de interne norm en de mogelijkheden voor regelovertreding.
Y	Op 3 van de 4 motieven kan door UWV worden ingespeeld: door middel van
afschrikking, het verhogen van de ingeschatte pakkans en beïnvloeding van de sociale
normen in de vorm van campagnes.
Y	In 2012 zijn er al een aantal belangrijke nieuwe regelingen getroffen in de uitvoering
van jobcoaching.
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Inleiding
UWV verzorgt niet alleen uitkeringen, maar heeft ook instrumenten om personen met
structurele functionele beperkingen aan het werk te krijgen of te houden. Bijvoorbeeld
hulpmiddelen op de werkplek of aanpassingen aan de inrichting van een bedrijf dat deze
personen aanneemt. Dit zijn structurele voorzieningen die UWV inkoopt. Daarnaast is voor
deze doelgroep ook persoonlijke begeleiding in de vorm van jobcoaching mogelijk.
Verschillende intermediaire dienstverleners zorgen voor begeleiding bij re-integratiediensten
die weer door UWV worden vergoed. Per jaar gaat circa 41 miljoen euro om in de geldstroom
voor voorzieningen en circa 85 miljoen euro in de jobcoachregeling.

Jobcoaching
De wet schrijft voor dat als een klant van UWV een beperking heeft en op zijn proefplaats of
werk ondersteuning nodig heeft, hij een jobcoach of persoonlijk ondersteuner kan krijgen.
Op die manier kunnen mensen – vaak met een Wajong-uitkering – toch werk aanvaarden of
aan het werk blijven. De jobcoach vervult allerlei taken die de werkgever anders extra tijd en
moeite zouden kosten: het inwerken van de klant in een nieuwe baan, het wegnemen van
problemen in diens werksituatie en het begeleiden van de klant in de relatie met zijn collega’s
en zijn werkgever.
Jaarlijks worden jobcoaches ingezet bij zo’n 15.000 werktrajecten en daarmee is jobcoaching
een belangrijk en succesvol instrument voor de plaatsing van Wajongers. In Nederland zijn
op dit moment (mei, 2013) 379 door UWV erkende jobcoachorganisaties actief. Om voor een
erkenning in aanmerking te komen, moet een organisatie aan 14 criteria voldoen. Een van
die criteria is bijvoorbeeld dat een jobcoachbedrijf geen persoonlijk of zakelijk belang mag
hebben bij een werkgever waar de klant daadwerkelijk werkt (werkgeversgezag).
Regelovertreding
In 2012 is er intern bij UWV en in de pers veel aandacht geweest voor frauduleuze praktijken
rondom jobcoachorganisaties. Zo kwam onder meer aan het licht dat er door een grote
organisatie ten onrechte uren waren gedeclareerd en er fraude was gepleegd met
ziektewetgelden en loonkostensubsidie. Vervolgens heeft UWV meer jobcoachorganisaties
gecontroleerd. Deze controles zijn gebaseerd op tips die bij UWV zijn binnengekomen, maar
ook naar aanleiding van meldingen van eigen medewerkers.
56

De omvang van regelovertreding laat zich op bijna alle terreinen moeilijk kwantificeren56.
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Misbruik binnen de diverse geldstromen bij UWV – waaronder de jobcoachregeling –

(2007). Fraude in Beeld Deel 2. Den Haag.

vormt daarop geen uitzondering. In de onderzoeken die UWV sinds 2012 heeft gedaan bij
jobcoachbedrijven zijn, zoals hierboven beschreven, verschillende vormen van misbruik
binnen de regeling vastgesteld. Bekend is dat de bedragen waarmee UWV is benadeeld in
de miljoenen euro’s lopen. Tegen 2 jobcoachbedrijven loopt op dit moment een gerechtelijke
procedure. Daarnaast worden verschillende andere jobcoachbedrijven extra gecontroleerd.
De vraag is wat er naast controles nog meer voor nodig is om regelovertreding tegen te gaan
bij jobcoachbedrijven en andere intermediaire dienstverleners. Welke interventie(s) kan UWV
effectief inzetten om overtreding te voorkomen binnen een regeling als jobcoaching? Om op
deze vraag antwoord te geven, zal eerst worden uiteengezet wat belangrijke motieven zijn
voor regelovertreding. Vervolgens worden de motieven gekoppeld aan regelovertreding onder
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bedrijven en in het bijzonder jobcoachbedrijven. Ten slotte worden de mogelijk in te zetten
interventies behandeld.

Motieven voor regelovertreding
In de criminologie bestaan diverse theorieën waarin motieven voor regelovertreding worden
beschreven. Deze zijn bruikbaar bij het in kaart brengen van individuen en bedrijven die de
regels overtreden. De belangrijkste theorieën komen hieronder aan bod.
Economisch motief
57

Volgens de theorie van Becker57 kan regelovertreding worden gezien als de uitkomst van

Becker, G.S. (1968). Crime and punishment:

een rekensom: de opbrengsten van een overtreding worden afgezet tegen de kosten die de

An economic approach. Journal of Political
Economy, 76, 169–217.

fraudeur maakt als hij wordt betrapt, en de kans dat de overtreding wordt geconstateerd.
Kortom: als fraude een miljoen kan opleveren en de boete als men gepakt wordt is fors lager,
dan is men sneller geneigd het risico te nemen. Mensen zijn volgens dit model uitsluitend
gericht op het maximaliseren van de uitkomsten voor zichzelf. Is de pakkans laag en zijn
er geen zwaarwegende consequenties verbonden aan het overtreden van een regel, dan
voorspelt het model dat de regel snel zal worden overtreden.
Sociale normen
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Lainer, M.M. en Henry, S. (1998). Essential

Het economische model van Becker houdt echter geen rekening met het effect van

Criminology. Westview: Boulder

sociale factoren. Verschillende theorieën58 voorspellen dat fraude vooral zal voorkomen in

Akers, Ronald L. (1996). Is differential

branches die al fraudegevoelig waren en waar vervolgens een ‘niet-nalevende’ norm wordt

association / social learning cultural
deviance theory? Criminology, 34, 229.

overgedragen. Onderzoek van Wenzel59 toont aan dat de sociale norm – hoe men denkt dat
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anderen staan tegenover naleving of ontduiking van belastingregels – van invloed is op

Wenzel, M. (2004). An analysis of norm

daadwerkelijke naleving.

Processes in tax compliance. Journal of

Uit ander onderzoek blijkt dat de opvattingen en het gedrag van anderen ook invloed hebben

Economic Psychology, 25, 862–883.
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Scholz, J.T. en Lubell, M. (1998). Trust and

op nalevingsgedrag. Zo laten Scholz en Lubell60 zien dat zowel vertrouwen in andere mensen
als vertrouwen in de overheid van positieve invloed blijkt te zijn op naleving van belastingen.

taxpaying: testing the heuristic approach
to collective action. American Journal of
Political Science, 42, 398–417.

Interne norm
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Bij doelbewust regelovertredend gedrag is ook de interne norm een belangrijk motief.

Cialdini, R.B. en Trost, M.R. (1998). Social

Onderzoek laat zien dat de eigen morele standaarden in grote mate bepalen of iemand zich

influence: Social norm, conformity, and

al dan niet schuldig maakt aan bepaalde overtredingen en vergrijpen61. Mensen die het uit

compliance. The handbook of Social
Psychology, 4, 151–192.

zichzelf belangrijk vinden om zich aan de regels te houden, zullen dit doorgaans ook doen. Als
de situatie het toestaat, zijn mensen die dit minder belangrijk vinden veel meer geneigd de
regels te negeren.

Box 7.1
De Tafel van Elf
Naast criminologische theorieën over

regelovertreding bij declaratie- of voorzie

motieven van regelovertreding, is in 1996

ningenfraude. Uit ander onderzoek blijkt
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de Tafel van Elf62 ontwikkeld. Dit model

wel dat 3 van de 11 motieven goed zijn toe te

Expertisecentrum Rechtshandhaving,

is opgebouwd uit 11 gedragsmotieven die

passen op mogelijke regelovertreding onder

gezamenlijk bepalend zijn voor de mate van

bedrijven: de ‘kosten en baten’, die verband

63

naleving van wet- en regelgeving. Het belang

houden met het economisch motief, ‘gevoelig-

Klaassen, H.M. (1999). Nalevingsgedrag.

van elk van deze 11 motieven verschilt per

heid voor imago en publiciteit’ en de ‘mate

Verschillen tussen burgers en bedrijven.

sector en per soort fraude. Er is nog geen

van gezagsgetrouwheid/moraliteit’. Dit wordt

onderzoek63 gedaan naar de motieven voor

hierna besproken.

Ministerie van Justitie (2004). De Tafel van
Elf. Den Haag

Justitiële verkenningen, 25, 51–65
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Motieven voor bedrijven
Klaassen concludeert dat er verschillen zijn tussen het nalevingsgedrag van de individuele
burger en dat van grote bedrijven. Zo moet er niet op voorhand worden gerekend op een
coöperatieve instelling van bedrijven, omdat bedrijven ‘calculerender’ te werk gaan dan
burgers. Daarom wordt er anders met de regels omgesprongen. Dit staat beschreven
onder het motief ‘kosten en baten’ uit de Tafel van Elf. Om deze reden is ook de ‘mate van
gezagsgetrouwheid’ onder bedrijven doorgaans minder hoog dan onder burgers. Verder
is de ‘gevoeligheid voor imago en publiciteit’ een belangrijker motief voor bedrijven ten
opzichte van burgers. De reden hiervoor is dat het in de bedrijfsvoering méér van belang is
64

dat er geen slecht imago ontstaat dan onder burgers.64

Klaassen, H.M. (1999). Nalevingsgedrag.
Verschillen tussen burgers en bedrijven.
Justitiële verkenningen, 25, 51–65.

Onderzoek dat onder meer door het ministerie van SZW65 is uitgevoerd, toont daarnaast aan
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dat de 3 beschreven motieven – economisch motief, sociale normen en interne norm – even
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bepalend zijn voor nalevingsgedrag van ondernemers als voor individuen. Verder laat het

(2007). Fraude in Beeld Deel 2. Den Haag.

onderzoek zien dat er nog een vierde motief kan worden toegevoegd: de mogelijkheden die
ondernemers zien om ongestraft te kunnen frauderen. Dit laatste motief komt grotendeels
overeen met het economisch motief, waarin wordt gesteld dat als de pakkans laag is, dit
een goede voorspeller blijkt voor niet-naleving.

Lessen voor jobcoaching
Een aantal motieven die ten grondslag liggen aan regelovertreding bij ondernemingen
zijn toe te passen op jobcoachbedrijven. Het economisch motief geldt sterk voor
jobcoachbedrijven: er is sprake van een in korte tijd explosief gegroeide markt. Daarbij
speelt concurrentie tussen verschillende bedrijven die allemaal een winstoogmerk hebben
een grote rol.
Verder spelen de mogelijkheden tot regelovertreding een belangrijke rol. Uit het rapport
66

Fraude in Beeld66 komt naar voren dat bedrijven de gevolgen bij onrechtmatig aanvragen

Platform Bijzondere Opsporingsdiensten

of opvoeren van declaraties minder groot achten dan bijvoorbeeld bij het opgeven van te

(2007). Fraude in Beeld Deel 2. Den Haag.

weinig belastingen. Volgens dit onderzoek achten ondernemingen die afhankelijk zijn van
het verkrijgen van gemeenschapsgelden, de pakkans op onrechtmatig gedrag kleiner dan
andere ondernemingen.
Ten slotte is – zoals beschreven onder de sociale normen – ook de omgeving van een
bedrijf van invloed op het nalevingsgedrag. Bij jobcoachorganisaties kunnen in dit kader de
volgende vragen worden gesteld: hoe acceptabel vindt men het als andere ondernemers
gemeenschapsgelden onrechtmatig of te hoog aanvragen? En hoe groot schat men de
kans in dat andere ondernemers binnen een soortgelijke branche wel eens een overtreding
begaan? Een van de mogelijke redenen dat sommige jobcoachbedrijven het niet zo nauw
zullen nemen met de regels, is dat zij de kans dat andere de regels ook overtreden, als hoog
inschatten. De declaratiefraude in de zorg waar we in Nederland mee te maken hebben,
speelt in dit kader mogelijk een rol. De afgelopen jaren is daarin voor tientallen miljoenen
met subsidies gefraudeerd. Het is niet uitgesloten dat dergelijk dubieus declaratiegedrag in
de zorg een negatieve invloed heeft op het declaratiegedrag van jobcoachorganisaties.
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Interventies voor jobcoaching
Een effectieve aanpak in het kader van preventie binnen de jobcoachregeling bestaat uit
een combinatie van interventies. Deze interventies zullen ideaal gezien inspelen op de 3
belangrijkste motieven voor regelovertreding bij ondernemingen: het economisch motief,
mogelijkheden tot regelovertreding en de sociale normen.
Interventies op economisch motief en mogelijkheden tot regelovertreding
Zoals uiteengezet is een mogelijke belangrijke oorzaak van regelovertreding bij bedrijven
dat de pakkans als laag wordt ervaren en overtreding van de regels een financieel voordeel
oplevert (economisch motief). Dit motief kan bij jobcoachbedrijven gedeeltelijk worden
weggenomen door het verbeteren, aantrekken en verduidelijken van regelgeving en betere
handhaving door controle op misbruik. Deze weg heeft UWV ingeslagen door middel
van strengere criteria voor erkenningen van jobcoachbedrijven en een nieuwe leidraad
‘Jobcoaching’ in 2012. Afschrikking in de vorm van grootschalige controle is een andere
interventie die inspeelt op het economisch motief. Dit zorgt ervoor dat de pakkans wordt
67

verhoogd, wat bijdraagt aan het stimuleren van regelnaleving.67 UWV heeft vanaf 2012 door

Pearce, F. en Tombs, S. (1997). Hazards,

middel van strenge controles dan ook het juiste instrument gekozen.

Law & Class, Social and Legal Studies, 6,
79–107.

Een aanvulling op het bovenstaande is dat UWV dient uit te dragen dat het meewerken aan
handhavingsonderzoeken voor jobcoachbedrijven veel kosten met zich meebrengt en dat
de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Dit besef kan bedrijven worden bijgebracht door
middel van regelgeving of tijdens controles. Het is belangrijk dat potentiële overtreders
beseffen dat regelovertreding uiteindelijk financieel ongunstig zal blijken te zijn.
Interventies op sociale normen
Regelovertreding met de jobcoachregeling wordt daarnaast verkleind als anderen de
overtreding afkeuren, of als men het idee heeft dat dit het geval is (sociale normen).
De inzet van campagnes speelt het best in op de sociale normen. Bijvoorbeeld
in verkeersveiligheidscampagnes wordt gewezen op het gedrag van andere
verkeersdeelnemers. Iets vergelijkbaars kan worden gerealiseerd met campagnes
onder jobcoachbedrijven en eventueel onder andere intermediaire dienstverleners die
gebruikmaken van gelden van UWV. Het is belangrijk dat bij het voeren van campagnes een
duidelijke boodschap wordt uitgedragen, die is toegespitst op specifieke doelgroepen.

Box 7.2
Voorbeelden van campagnes
De belastingdienst in Denemarken voert een

aangekondigde thuiscontroles van het

beleid waarbij maandelijks gecommuniceerd

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

wordt dat er per sector wordt gecontroleerd

en Sport bij mogelijke fraude met

op belastingfraude.

persoonsgebonden budgetten. Meer recent

Ook in Nederland brengen bijvoorbeeld

hebben zorgverzekeraars in de media

zorgverzekeraars naar buiten dat zij

aangekondigd streng te controleren op

controleren op specifieke regelovertreding

dubieus declaratiegedrag van tandartsen.

met declaraties. Voorbeelden zijn de
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Het meest effectief wordt ingespeeld op sociale normen als wordt uitgedragen dat het
onacceptabel is dat ondernemers onrechtmatige of te hoge subsidies aanvragen. Een
tweede boodschap moet zijn dat er strenge controles worden uitgevoerd binnen bedrijven
die gebruikmaken van UWV-gelden, waardoor de kans kleiner wordt dat ondernemers een
overtreding begaan. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat handhaving uiterst effectief is als
68

het een gezamenlijk project van instanties is68. De context van regelovertreding beperkt

Conferentie ISSA. Zie: http://www.issa.

zich doorgaans niet tot het terrein van 1 opsporingsdienst. Het loont dan ook om in het

int/News-Events/News2/Fraud-andcontribution-collection-in-social-security.

uitdragen van de boodschap op te trekken met andere instanties of ministeries die ook met
dergelijke fraude te maken hebben.
Het motief voor regelovertreding kan ten slotte worden verkleind door in te zetten op
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het motief ‘gevoeligheid voor imago en publiciteit’ uit de Tafel van Elf. Klaassen69 stelt als

Klaassen, H.M. (1999). Nalevingsgedrag.

interventie voor om bedrijven een ‘keurmerk’ toe te kennen voor goed gedrag. UWV kan

Verschillen tussen burgers en bedrijven.
Justitiële verkenningen, 25, 51–65.

dit doen bij jobcoachbedrijven die bijvoorbeeld succesvol zijn bij de begeleiding van hun
klanten en bedrijven die een goede administratie hebben en transparant zijn. Op deze
manier krijgen organisaties publiekelijk een betrouwbaar imago, wat op basis van sociale
normen een gunstig effect heeft op naleving.

Conclusie interventies
Naast de gebruikelijke ‘afschrikkende’ middelen als controles en aanscherping van
regelgeving, is het van belang dat UWV inspeelt op het gedrag van bedrijven die zich
mogelijk schuldig maken aan regelovertreding. Het is belangrijk dat in de media of via
campagnes wordt uitgedragen dat bijvoorbeeld bepaald declaratiegedrag niet door de
beugel kan en er streng wordt gecontroleerd. Deze boodschap dient gemeenschappelijk
te worden uitgedragen en toegespitst op een specifieke doelgroep. Op die manier wordt
ook de perceptie van de pakkans verhoogd. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat
UWV goed gedrag dient te belonen en slecht gedrag dient te bestraffen, zodat in dit
voorbeeld jobcoachbedrijven onderling naleving uitdragen. Niet alleen bij deze bedrijven is
de voorgestelde combinatie van maatregelen geschikt: het kan worden toegepast op alle
intermediaire organisaties die een relatie hebben met UWV, zoals re-integratiebureaus of
kleinere bedrijven die geld verkrijgen met voorzieningen of andere instrumenten.

