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Bij deze Kennisagenda
Voorwoord
De UWV Kennisagenda richt de blik zoals gebruikelijk op de nabije toekomst, en die ziet er na
een lange tijd weer voorzichtig positief uit. De economie trekt aan en dat betekent dat meer
mensen vanuit een uitkering (weer) aan de slag kunnen. Tegelijkertijd slaat een aantal belangrijke
beleidswijzigingen, denk aan de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid, neer in het veld
van de sociale zekerheid. Samenwerking tussen partijen in het publieke en private domein heeft
daarmee een extra impuls gekregen en zal de komende jaren verder vorm krijgen. Handelen
gebaseerd op kennis wordt in dit kader steeds belangrijker. ‘Kennis die landt in de praktijk’ is dan
ook ons motto voor deze nieuwe Kennisagenda.
Om kennis goed te laten landen is samenwerking tussen beleidsmakers, mensen in de uitvoering
en onderzoekers cruciaal. Bij het samenstellen van deze nieuwe Kennisagenda hebben we, meer
nog dan in vorige edities, samengewerkt met onze partners. Samen hebben we kennislacunes
voor UWV in beeld gebracht en vertaald naar kennisvragen. Eveneens gezamenlijk zullen
we uitkomsten van onderzoek vertalen naar kennis waar medewerkers in de praktijk en bij
beleidsvorming baat bij hebben.
Met interne en externe partners hebben we 8 kennisprogramma’s opgesteld, met thema’s
waarover we de komende jaren meer kennis nodig hebben. Anders dan voorgaande jaren
hebben we nog geen lijst van uitgewerkte kennisvragen per programma. We geven eerder de
richting van de kennisvragen aan en bouwen tegelijkertijd flexibiliteit in om ook vragen op te
pakken die door actuele ontwikkelingen urgent zijn. Samen met betrokkenen binnen UWV en
externe partners, zoals het ministerie van SZW en gemeenten, werken we deze thema’s uit tot
concrete onderzoeksprojecten.
Onze uitdaging voor de komende 2 jaar is onze kennis, samen met u, nog meer te laten landen
waar deze het meeste rendeert.
Bruno Bruins
Raad van Bestuur UWV
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Bij deze Kennisagenda
Doel van de Kennisagenda
UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte
uitvoering van de werknemersverzekeringen,
zoals de WW, de Ziektewet en de WIA. Om onze
dienstverlening te verbeteren gebruiken we
kennis. De UWV Kennisagenda 2016–2017 geeft
een overzicht van de beoogde verbeteringen en
bijbehorende kennisvragen in de komende 2 jaar.
De Kennisagenda die voor u ligt bouwt voort op
de Kennisagenda 2014–2015. Ten opzichte van
die Kennisagenda is nog meer nadruk gelegd
op de verbinding van de kennisvragen met de
beleids- en uitvoeringspraktijk. Alle in deze
Kennisagenda genoemde thema’s zijn uitgewerkt
onder leiding van de uitvoeringsdivisies. Deze
uitvoeringsdivisies zijn ook opdrachtgever van de
onderzoeksprojecten die op basis van de gekozen
thema’s starten. Op die manier borgen we dat de
onderzoeken zo goed mogelijk aansluiten op de
behoeften van de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Samenwerking
Bij de totstandkoming en uitvoering van de
Kennisagenda 2016–2017 werkt UWV nauw
samen met zijn partners in het veld van werk
en inkomen. Zo zijn de thema’s en kennisvragen
afgestemd met het ministerie van SZW, de G4 en
de Landelijke Cliëntenraad.

Verder vindt periodiek afstemming en
uitwisseling van kennis plaats in het
Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). De
leden van het KWI komen 6 keer per jaar bijeen.
Het ministerie van SZW, het CBS, het SCP, de
SVB, Divosa, de Inspectie SZW en de gemeenten
Amersfoort, Amsterdam en Rotterdam maken
(naast UWV) deel uit van dit platform.
Een deel van de onderzoeken voert UWV zelf uit.
Daarnaast werkt UWV samen met universiteiten,
hogescholen en onderzoeksbureaus1 . Voor
onderzoek gericht op de arbeidsdeskundige en
verzekeringsgeneeskundige praktijk neemt UWV
deel in 2 specifiek op die doelgroep gerichte
kenniscentra, namelijk het Arbeidsdeskundig
Kenniscentrum (AKC) en het Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG).

Hoe u op de hoogte blijft
Wilt u op de hoogte blijven van de uitkomsten
van deze Kennisagenda? Abonneert u zich dan
op de maandelijkse UWV Kennisnieuwsbrief, via
http://uwv.nl/kennis. Hier vindt u ook de door
UWV gepubliceerde onderzoeken.
U kunt ons ook volgen op Twitter via @uwv.nl.

1) Aanbesteding van onderzoek vindt plaats via UWV Marktplaats, zie http://uwv.nl/uwv-marktplaats.
Geïnteresseerde bureaus kunnen zich hier inschrijven.
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Bij deze Kennisagenda
Highlights Kennisagenda 2014–2015
Uiteindelijk blijkt het succes van een Kennisagenda uit de mate waarin de uitgevoerde
onderzoeken de beleids- en uitvoeringspraktijk hebben beïnvloed. De vorige Kennisagenda heeft
daarvan een aantal mooie voorbeelden opgeleverd.
Zo heeft UWV nu empirisch bewijs welke dienstverlening het best op welk moment kan worden
ingezet bij verschillende typen werkzoekenden. Deze inzichten gebruikt UWV bij de herinrichting
van zijn dienstverlening voor werkzoekenden.
Verder wees onderzoek uit dat schuldenproblematiek bij uitkeringsgerechtigden veelvuldig
voorkomt. Tegelijkertijd bleek dat UWV op onderdelen van de dienstverlening meer aandacht
moet hebben voor schuldenproblematiek van uitkeringsgerechtigden. UWV heeft zijn
dienstverlening daarom aangepast, het Klantencontactcentrum verwijst nu gericht naar hulp die
binnen en buiten UWV beschikbaar is. Verder zijn er pilots gestart om de doorverwijzing naar
schuldhulpverlening bij gemeenten te verbeteren. Die worden geëvalueerd in het kader van de
Kennisagenda 2016–2017, waarin aan financiële problematiek een apart thema gewijd is.
Ook verscheen eind 2014 een proefschrift 2 dat laat zien dat een intensieve 5-daagse evidencebased medicine (EBM)-training leidt tot een verbetering van kennis en vaardigheden van
verzekeringsartsen. Daarnaast leidt de training in de praktijk tot een betere onderbouwing
van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en meer werkplezier. Deze training is inmiddels
geaccrediteerd en wordt aan alle UWV-verzekeringsartsen aangeboden.
Ten slotte begrijpen we steeds beter waarvan de waardering van onze klanten afhankelijk is. Dat
heeft geleid tot aanpassingen in de periodieke UWV Klantgerichtheidsmonitor. Hierdoor, en daar
gaat het uiteindelijk om, hebben we betere aanknopingspunten om de dienstverlening van UWV
op de wensen van de klant af te stemmen.

2) Kok, R. (2014). Evidence-based disability evaluation (Doctoral Dissertation).
Amsterdam: University of Amsterdam.
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Professionalisering
en vakmanschap
Doorlopende professionalisering van alle
UWV-medewerkers is van belang voor de
kwaliteit en efficiëntie van handelen. Daar
profiteren niet alleen de UWV-medewerkers
van, maar ook de klanten van UWV en UWV
als geheel. Het doel van dit kennisprogramma
is om via de ontwikkeling en implementatie
van kennis kwalitatief hoogwaardig en
evidencebased werken van medewerkers te
bevorderen. Het gaat hierbij over effectief
handelen van onder meer verzekeringsartsen,
arbeidsdeskundigen en adviseurs werk,
(verdere) onderbouwing van instrumenten,
methoden en richtlijnen, direct in de praktijk
toe te passen nieuwe kennisproducten en de
toegankelijkheid daarvan.

Producten
Participatiewet

Borging
professioneel
handelen

Psychische
aandoeningen

Gezondheidsfraude

Communicatie
en bejegening

Vragen binnen dit kennisprogramma gaan over
de volgende thema’s:

• Producten Participatiewet
• Borging professioneel handelen
• Psychische aandoeningen
• Gezondheidsfraude
• Communicatie en bejegening
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Gedragsbeïnvloeding

De Participatiewet en Wajong 2015 hebben verstrekkende
gevolgen voor een grote groep kwetsbare burgers. Ze
hebben ook veel veranderingen met zich meegebracht
voor UWV-medewerkers. Het is de komende tijd
belangrijk om te bezien of de door UWV ontwikkelde
producten rondom deze nieuwe wetgeving toereikend
zijn en hoe ze worden ingezet. In het kader van de
evaluatie Participatiewet worden ervaringsonderzoeken
uitgevoerd onder gemeenten, werkgevers en klanten.
De uitkomsten hiervan zijn van belang voor het thema
Producten Participatiewet. Daarnaast zijn de resultaten
uit de proeftuin voor het nieuwe werkproces beoordeling
arbeidsvermogen relevant. In deze proeftuin doen UWV
en de gemeente Amsterdam ervaringen op met de
dienstverlening aan klanten met een doelgroepindicatie.
De hoofdvraag van dit thema luidt:
Hoe kan professioneel, evidencebased handelen van
UWV-medewerkers in het kader van de Participatiewet en
Wajong 2015 worden verbeterd?
Binnen deze hoofdvraag richten we ons op de volgende
aandachtsgebieden:
• de doeltreffendheid van de ontwikkelde producten in
het kader van de Participatiewet;
• de wetenschappelijke onderbouwing van deze
producten;
• minimale interbeoordelingsvariatie.

Effectiviteit dienstverlening
Financiële problematiek en schulden
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Burgers stellen logischerwijs hoge eisen aan de dienstverlening van
UWV. Ons handelen moet adequaat en goed onderbouwd zijn, zodat
we kwalitatief hoogstaande, effectieve en efficiënte dienstverlening
bieden. Dit is zowel in het belang van burgers en medewerkers
als van partners en stakeholders van UWV, en vraagt doorlopend
aandacht. Het doel van dit thema is om professioneel handelen van
UWV-medewerkers te borgen en waar nodig te verbeteren. Dit willen
we bereiken door implementatie van kennis in de praktijk en door
het gebruik van richtlijnen en instrumenten wetenschappelijk te
onderbouwen.
De hoofdvraag van dit thema luidt:
Hoe kan UWV de kwaliteit van het werk van zijn medewerkers borgen
en – waar nodig – verbeteren, en hoe kan UWV hen ondersteunen om
zoveel mogelijk evidencebased te handelen?
Binnen deze hoofdvraag onderscheiden we de volgende
aandachtsgebieden:
• de verspreiding en implementatie van kennis;
• voorwaarden voor professioneel handelen;
• onderbouwing van het arbeidsdeskundig handelen door
ontwikkeling, implementatie, evaluatie en verbetering van
instrumenten, protocollen en leidraden;
• bevordering van de kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing
van het verzekeringsgeneeskundig handelen met betrekking tot
diagnose en prognose;
• onderbouwing van het handelen van UWV-medewerkers;
• effectieve samenwerking tussen UWV-medewerkers.

Effectiviteit dienstverlening
Financiële problematiek en schulden
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Veel mensen met psychische aandoeningen
ervaren op verschillende leefgebieden,
waaronder werk, een grote sociale en
maatschappelijke achterstand. Er zijn de
laatste jaren belangrijke stappen gezet
om de arbeidsparticipatie van deze
groep te bevorderen, onder andere in
het kader van het Convenant UWV-GGZ
Nederland. UWV zal ook in de komende
periode, in samenwerking met GGZ
Nederland, aandacht blijven besteden aan
dit onderwerp. Zo moet werken met een
psychische aandoening en het ondersteunen
van mensen met een psychische aandoening
richting werk vanzelfsprekend worden.
UWV wil bereiken dat UWV-medewerkers
goed toegerust zijn om professioneel om
te gaan met mensen met een psychische
aandoening.
Binnen dit thema richten we ons op de
volgende vragen:
• Hoe kunnen UWV-medewerkers meer
en beter gebruikmaken van kennis van
GGZ-medewerkers?
• Hoe kunnen we klanten met psychische
problemen effectief ondersteunen?

Uitstekende dienstverlening

Gedragsbeïnvloeding

Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen
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Gezondheidsfraude is het voorwenden
van een ziekte, beperking of gebrek om
een arbeidsongeschiktheidsuitkering
te verkrijgen of te behouden.
Het constateren van eventuele
gezondheidsfraude is een belangrijk
onderdeel van de professionele
beoordeling van de mate van
arbeids(on)geschiktheid. UWV zal
in de komende periode de kennis
rondom gezondheidsfraude vergroten
en een methodische aanpak voor
verzekeringsartsen ontwikkelen
om belemmering van herstel van
arbeidsparticipatie tegen te gaan.
Binnen dit thema richten we ons op de
volgende vragen:
• Hoe kunnen we de fraudealertheid
van verzekeringsartsen nog meer
bevorderen?
• Welke instrumenten kunnen daarbij
van nut zijn, en welke belemmeringen
zijn er voor medewerkers om deze
fraudevormen te constateren?

Uitstekende dienstverlening

Gedragsbeïnvloeding

Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen
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In de bejegening van onze klanten
houden we rekening met hun vaak
kwetsbare en onzekere positie.
Desondanks dienen klanten klachten
en bezwaren in. Onze klantgerichtheid
kan dus worden vergroot door van de
klachten en bezwaren te leren.
Binnen dit thema richten we ons op de
volgende vraag:
• Hoe vergroten we de klantgerichtheid
van UWV-medewerkers op basis van
klachten en bezwaarschriften?

Uitstekende dienstverlening

Gedragsbeïnvloeding
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Uitstekende dienstverlening
UWV streeft naar een hogere klantwaardering. Uit een in
opdracht van UWV uitgevoerde literatuurstudie weten we dat
naast een klantgerichte houding een aantal andere factoren de
klantbeleving beïnvloedt3. Namelijk: autonomie, rechtvaardigheid,
vertrouwen, controle en betrokkenheid. In dit kennisprogramma
willen we de stap maken naar de empirische onderbouwing van
deze theoretische inzichten. Voorts onderzoeken we in hoeverre
deze kennis concreet toepasbaar is binnen UWV. Het doel van dit
kennisprogramma is dus het in kaart brengen van de factoren die
de waardering van burgers en werkgevers beïnvloeden. Vervolgens
kunnen we deze factoren vertalen naar handvatten om de
dienstverlening van UWV structureel te verbeteren.
De beleving van klanten bij de dienstverlening van UWV, wordt niet
alleen bepaald door de manier waarop UWV de diensten uitvoert
(het ‘hoe’), maar ook door de inhoud van die regelingen (het
‘wat’). Wat kunnen we – ondanks het feit dat we als semipublieke
organisatie een vrij beperkte invloedsfeer hebben – doen om onze
klantwaardering zo groot mogelijk te maken.

Klantwaardering
in de publieke
sector

Taakuitvoering
zo goed mogelijk
inrichten

Doelgroepen
en segmenten

Communicatie
en bejegening

Sociale
omgeving

Waardering
werkgevers

Bovenstaande leidt tot de volgende thema’s die we binnen dit
kennisprogramma gaan uitwerken en onderzoeken:
•
•
•
•
•
•

Klantwaardering in de publieke sector
Taakuitvoering zo goed mogelijk inrichten
Doelgroepen en segmenten
Communicatie en bejegening
Sociale omgeving
Waardering werkgevers

3) Zie: Institute for Service Leadership (2014), Challenge 2020: Onderzoek & innovatie in
klantbeleving, Voorbereidend onderzoek UWV.
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Klantwaardering in
de publieke sector
Taakuitvoering zo goed
mogelijk inrichten
Doelgroepen en segmenten
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In tegenstelling tot klanten van een private organisatie kiezen klanten van UWV meestal
niet zelf voor UWV, maar zijn ze ‘gedwongen’, bijvoorbeeld door het verlies van een baan.
De literatuurstudie toont aan dat uitkeringsgerechtigden zichzelf eerder zullen zien als
burger dan als klant van UWV. Iemand die zichzelf dus niet als klant van UWV ziet, zal
minder of andere (kwaliteits)eisen stellen aan bepaalde procedures en uitkomsten dan
iemand die dat wel doet. Dit gegeven heeft gevolgen voor het inrichten en verbeteren
van onze dienstverlening. Ondanks de grote belangstelling voor klantbeleving en
klantervaring in de commerciële sector is weinig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling
en toepassing van het Customer Experience Model in (semi)publieke organisaties als
UWV 4. Een logisch gevolg hiervan is dat er weinig theorieën beschikbaar zijn die rekening
houden met een politieke en (semi)publieke context als die van UWV.

Sociale omgeving
Waardering werkgevers

Dit thema gaat vooral in op strategische vraagstukken rondom klantwaardering en de
wijze waarop klantwaardering binnen onze organisatie gemeten dient te worden.
We richten ons op de volgende vragen:
• Hoe kunnen we beleidsonvrede scheiden van de mate van (on)tevredenheid over de
uitvoering van dit beleid?
• Hoe kunnen we het best klantwaardering meten binnen UWV?
• Hoe werken begrippen zoals vertrouwen, duidelijkheid, keuzevrijheid, autonomie en
rechtvaardigheid door in de klantwaardering en hoe kunnen we de beleving van de
burger hierover beïnvloeden?
• Wat levert het ons op als burgers zich meer verbonden voelen met UWV?

4) Zie Verhoef, 2009. Het gaat hier om een theoretisch en holistisch model dat inzicht geeft in de determinanten
en moderatoren van klantbeleving. De klantbeleving wordt volgens dit model bepaald door onder andere de
sociale omgeving, de service interface, de atmosfeer, het assortiment, de prijs, de verschillende kanalen en
contactmomenten, het merk en eerdere klantervaringen. De mate van invloed van deze factoren wordt vervolgens
bepaald door de context en de eigenschappen van de consument in (semi)publieke organisaties, zoals UWV.
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de publieke sector
Taakuitvoering zo goed
mogelijk inrichten
Doelgroepen en segmenten
Communicatie en bejegening

Uit de literatuurstudie blijkt dat de klant zijn eindoordeel
over de kwaliteit van de dienstverlening van UWV baseert
op zijn oorspronkelijke verwachting en de daadwerkelijk
ervaren dienstverlening. Het gaat binnen dit thema
om vraagstukken als een consistente procesinrichting,
verwachtingen van burgers (en mogelijkheden deze te
beïnvloeden), mogelijke klantprofielen en benaderingswijzen,
de invloed van de sociale omgeving en bijvoorbeeld de inzet
van kanalen.
We richten ons binnen dit thema op de volgende vragen:

Sociale omgeving
Waardering werkgevers

Gedragsbeïnvloeding

• Hoe verlopen de customer journeys, welke
momenten worden als goed of slecht(er)
gewaardeerd tijdens deze reis, en welke
interventies kunnen we plegen?
• Welke verwachtingen hebben burgers ten aanzien
van de dienstverlening van UWV, hoe veranderen deze
verwachtingen als burgers aanspraak moeten maken op
regelingen die UWV uitvoert, op welke wijze komen deze
verwachtingen tot stand en hoe kan UWV deze verwachtingen effectief beïnvloeden?
• Acceptatie van de beschikking; op welke wijze kunnen
we sturing geven aan de acceptatie van het beleid dat
UWV uitvoert?

Effectiviteit dienstverlening
Financiële problematiek en schulden
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De mate van controle die klanten ervaren bij het tot stand komen van de
dienstverlening is van invloed op de klantbeoordeling. Dit geldt vooral in die
dienstverlening waarbij klanten actief participeren. Of dit bij UWV ook geldt,
is de vraag. Klanten hebben bij UWV geen controle over wat voor dienstverlening ze krijgen: recht, hoogte en duur van de uitkering zijn immers
wettelijk vastgelegd. Maar hoe de dienstverlening geleverd wordt, mensen
zelf meer controle geven, behoort wel tot de mogelijkheden. Dat doen we
voor een deel al door maatwerk te leveren, bijvoorbeeld door het geven van
voorschotten op de uitkering wanneer mensen daar om vragen. Maar ook in
andere (digitale) processen zit maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan de
webinars en e-learnings die we ontwikkelen voor werklozen en waarmee ze
hun afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen.
Meer eigen controle door klanten en het bieden van maatwerk leidt tot een
positievere klantbeleving5. Het gaat hier om de vraag of bepaalde groepen
burgers/werkgevers gemeenschappelijke kenmerken hebben waarop de
dienstverlening van UWV kan worden afgestemd en die zodoende leidt tot
een hogere waardering. We richten ons binnen dit thema op de volgende
vragen:
• Welke combinaties kunnen we maken tussen specifieke groepen burgers
(klantprofielen) en de manier waarop UWV hen van dienst is? En heeft dit
‘maatwerk’ een positief effect op de klantwaardering?
• Geven verschillende groepen klanten op verschillende wijzen hun oordeel
over onze dienstverlening?
• Welke dienstverlening verwacht de zzp-doelgroep van UWV en hoe
kunnen we deze doelgroep het best benaderen?
5) Zie UWV (2013). UKV 2013-2. Amsterdam.

Gedragsbeïnvloeding
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Gedragsbeïnvloeding

Met gerichte communicatie en voorlichting kun je de verwachtingen van
klanten managen. Het vroegtijdig duidelijkheid geven over de (mogelijke)
hoogte van de uitkering, het voorlichten van klanten over de aard van onze
dienstverlening, het op het juiste moment gepersonaliseerde informatie
bieden en ervoor zorgen dat er consistentie is tussen de verschillende
kanalen, zijn hiervan concrete voorbeelden.
Mensen die vertrouwen hebben in een organisatie geven hogere scores op
de klantbeleving en -tevredenheid. Medewerkers zijn daarin de bepalende
factor. Vertrouwen is namelijk gebaseerd op de inschatting van klanten of
de medewerker kennis van zaken heeft, competent is en het beste met de
klant voor heeft. Als de klant 1 van deze 3 aspecten in twijfel trekt, doet
dat afbreuk aan zijn vertrouwen in de organisatie. De gevolgen hiervan
zijn dalende scores op klantbeleving en klanttevredenheid. Dat betekent
niet dat een organisatie met voornamelijk digitale dienstverlening geen
vertrouwen kan wekken.
We richten ons binnen dit thema op de volgende vragen:
• Wat is het effect van onze boodschappen in onze schriftelijke en digitale
communicatie en hoe kunnen we de formulering van deze boodschappen
zodanig aanpassen dat deze leidt tot een hogere waardering die blijft
voldoen aan de wettelijke vereisten?
• Wat is het effect van het gekozen communicatiekanaal (internet, face to
face, telefoon, app) op de waardering van de klant en welke combinaties
van kanalen en boodschap prefereren burgers?
• Welke zaken bepalen de waardering van burgers in face-tofacedienstverlening?
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De externe omgeving van de klant is medebepalend
voor zijn waardering (en verwachting) van UWV. Die
externe omgeving kan bestaan uit instanties als sociale
dienst, vakbonden, bedrijfsartsen of bibliotheken.
Maar ook zijn sociale omgeving (gezin, buurt etc.)
speelt een rol. Vanuit de sociale wetenschap is bekend
dat dergelijke relaties van grote invloed kunnen zijn.
De gezondheidszorg bijvoorbeeld, besteedt nu al
veel aandacht aan de invloed van ziekte van een van
de gezinsleden op de rest van het gezin. Ditzelfde
geldt voor veranderingen in de situatie rondom werk
en inkomen. Deze zijn niet alleen impactvol voor
het individu, maar ook voor diens directe sociale
omgeving. Dit gegeven is nu geen vast onderdeel
van onze dienstverlening. De beantwoording van de
kennisvragen binnen dit thema dient handvatten te
bieden om de externe omgeving van onze klanten in
de toekomst wel mee te nemen in de dienstverlening.
We richten ons binnen dit thema op de volgende vraag:
• Welke rol speelt de omgeving van een burger bij
het beeld dat hij heeft van UWV en hoe kunnen
we de omgeving van de burger activeren om
onze dienstverlening te ondersteunen (denk aan
handhaving, werk zoeken, digitalisering etc.)?
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Klantwaardering in
de publieke sector
Taakuitvoering zo goed
mogelijk inrichten

Werkgevers spelen een belangrijke rol in het
functioneren van ons stelsel van sociale zekerheid.
Zij doen op verschillende wijzen zaken met UWV.
Soms verplicht, soms vrijwillig. De waardering door
werkgevers staat al geruime tijd onder druk. Tijd
om een aantal gerichte vragen op te pakken om de
dienstverlening te verbeteren en de tevredenheid te
verhogen.

Doelgroepen en segmenten
Communicatie en bejegening

We richten ons binnen dit thema op de
volgende vragen:

Sociale omgeving
Waardering werkgevers

Gedragsbeïnvloeding

• Is de waardering van werkgevers over de
verplichte dienstverlening van UWV van invloed
op de bereidheid om gebruik te maken van
optionele dienstverlening?
• Hoe zien customer journeys voor werkgevers eruit
en hoe kunnen we de werkgever de optionele en
de verplichte dienstverlening integraal aanbieden?
• Op welke manier kunnen we werkgevers het best
segmenteren en welke dienstverleningsconcepten
passen er bij de verschillende segmenten?
• Hoe kunnen we invulling geven aan de wens
van werkgevers om proactief maatwerk te
leveren (bijvoorbeeld om instroom in de
werknemersverzekeringen te voorkomen)?
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Gedragsbeïnvloeding
De overheid maakt steeds meer gebruik van gedragswetenschappelijke kennis in relatie
tot beleid en de uitvoering daarvan. Ook UWV heeft in de afgelopen jaren gekeken naar
kennis over gedragsbeïnvloeding en de mogelijke (digitale) toepassingen hiervan binnen
het werkveld. Met dit kennisprogramma willen we in kaart brengen welk type gewenst
gedrag UWV kan stimuleren en welk type ongewenst gedrag UWV kan beperken op
basis van kennis over specifieke klantgroepen.
Binnen dit thema maken we primair gebruik van onderzoeken en van kennis die al
is opgedaan in de afgelopen jaren. Daartoe sluiten we aan bij de uitkomsten van
onderzoek dat eerder binnen UWV is verricht. Hieruit bleek dat een op het type klant
toegesneden interventie effectief is in de online omgeving 6. Ook recente inzichten over
een op de persoon toegesneden advies, het wederkerigheidsprincipe, en het opstellen
van een persoonlijk plan worden meegenomen in de verschillende thema’s binnen dit
kennisprogramma7.
We richten ons op de volgende thema’s:

Werkzoekgedrag

Nalevingsgedrag

• Werkzoekgedrag; stimuleren van effectief werkzoekgedrag
en snellere uitstroom naar werk
• Nalevingsgedrag; stimuleren van naleving van de
informatie- en inspanningsverplichting
• Kostenverhogend gedrag; verminderen van
kostenverhogende gedragingen
Binnen elk thema kijken we naar het (on)gewenste gedrag van de klant, de
(digitale) interventies die UWV kan ontwikkelen, voor welke klantgroepen welke
interventies effectief zijn en voor welke juist niet, en waar de ethische grenzen
aan gedragsbeïnvloeding liggen.
6) Zie rapport CCV (april 2012). Gedragsbeïnvloeding in een online omgeving: een verkennende
literatuurstudie naar de mogelijkheden van online gedragsbeïnvloeding toegepast op UWV, Amsterdam.
7) Het principe van wederkerigheid draait om de neiging om eerder iets voor een ander te doen als
diegene ook iets voor jou heeft gedaan.

Kostenverhogend
gedrag
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Het werkzoekgedrag van klanten dient zodanig te zijn dat ze hun uiterste best doen
om zo snel mogelijk (weer) betaald werk te vinden. Recent onderzoek uit het Verenigd
Koninkrijk laat zien dat door een relatief goedkope gedragsinterventie toe te passen de
uitstroom naar werk met 2 tot 5% kan stijgen8. UWV wil binnen dit thema onderzoeken
hoe het klanten in de toekomst mogelijk effectiever kan stimuleren om werk te zoeken.
Dit kan vervolgens leiden tot een hogere werkhervattingskans.

Kostenverhogend gedrag
Er is bij UWV behoefte aan meer kennis over de mogelijkheden om het werkzoekgedrag
van specifieke, nader te bepalen, doelgroepen te bevorderen. Over een op de klant
toegesneden advies over hoe te solliciteren, door de sollicitatieplicht met eigen ideeën
te laten invullen, en/of door actief werk zoeken te stimuleren door gewenst gedrag
te belonen. Ook is er behoefte aan kennis over hoe medewerkers die klantcontacten
hebben, deze contacten zo goed mogelijk kunnen gebruiken om klanten te stimuleren en
te motiveren om actief naar werk te zoeken. Daarnaast kijken we naar wat bij UWV nu al
bekend is over effectieve dienstverlening.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt als volgt:
Hoe kan UWV werkzoekenden stimuleren tot zo effectief mogelijk werkzoekgedrag?
Te denken valt hierbij aan (nieuwe) interventies zoals het opstellen van een persoonlijk
actieplan, het laten verdienen van credits, gebruikmaken van ‘motivational interviewing’
en het geven van een op de klant toegesneden advies op basis van de kwaliteit van de
sollicitatieactiviteiten. Bestaande interventies en de effectiviteit daarvan zijn onderdeel
van het kennisprogramma Effectiviteit dienstverlening.
8) In het Verenigd Koninkrijk heeft men in een experiment werkzoekenden aangemoedigd om (positief)
te schrijven over hun (toekomst)plannen en hun strategie om nieuw werk te vinden. Het betrof hier een
persoonlijk plan van aanpak, waarbij men zich committeerde aan specifieke toekomstige activiteiten. Dit
zorgde ervoor dat de uitstroom naar werk met 2 tot 5% steeg.
Zie: Chapter 1, Economic Growth and the Labour Market. The Behavioural Insights Team.
Update report 2013–2015, pp. 7-12, London.

Effectiviteit dienstverlening
Financiële problematiek en schulden

P. 20

Bij deze Kennisagenda

Professionalisering en vakmanschap

Samenwerken in de regio

Bevorderen arbeidsparticipatie

Uitstekende dienstverlening

Gedragsbeïnvloeding

Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen

Nalevingsgedrag
Kennisprogramma Gedragsbeïnvloeding

Werkzoekgedrag
Nalevingsgedrag
Kostenverhogend gedrag

Het nalevingsgedrag van klanten dient zodanig te zijn dat ze zich aan de regels houden
die aan hun uitkering verbonden zijn. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de
inspanningsverplichting en de informatieplicht. Het nakomen van de inspanningsverplichting komt
grotendeels overeen met goed werkzoekgedrag. De informatieplicht heeft betrekking op het juist
informeren van UWV over bijvoorbeeld inkomsten en samenwonen, maar ook op het aan UWV
geven van een juist beeld van het feitelijke werkzoekgedrag en de feitelijke gezondheidstoestand.
Om het nalevingsgedrag te bevorderen is het voor UWV belangrijk om inzicht te hebben in welk
type klant welke regels overtreedt en wat daarvan de reden is. Ook van belang is hoe je in zowel
de digitale omgeving als in de face-to-facesituatie fraudesignalen kunt herkennen en hoe we
bij welk type klant de naleving het beste kunnen bevorderen, bijvoorbeeld door wel of niet een
sanctie op te leggen en welke.
Het is mogelijk om door middel van het toepassen van gedragsinzichten de naleving van wet- en
regelgeving te stimuleren. Diverse onderzoeken o.a. op het gebied van belasting en schuld hebben
al laten zien dat door bijvoorbeeld het versimpelen van formulieren en het aanpassen van brieven
de kans op het verkeerd doorgeven van informatie en fraude aanzienlijk verminderd kan worden9.
De hoofdvraag voor dit thema luidt als volgt:
Hoe kan UWV het nalevingsgedrag van de verschillende typen klanten stimuleren, al dan niet
geautomatiseerd, en fraudesignalen in de digitale omgeving en in de face-to-facesituatie herkennen en
daarop acteren?
Voor het beantwoorden van deze vraag maakt UWV gebruik van de kennis en inzichten die zijn
voortgekomen uit de projecten Handhaving in de digitale omgeving en Handhaving voor nietdigivaardigen, uitgevoerd in het kader van de UWV Kennisagenda 2014–2015 en gericht op het
ontwikkelen van (digitale) interventies.

9) Zie: Chapter 7, Fraud, error and debt. The Behavioural Insights Team. Update report 2013–2015, pp. 35-37, London.
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Als klanten geen gebruik (kunnen) maken van de mogelijkheden die het
e-kanaal en de e-dienstverlening bieden, lopen zij het risico om belangrijke
informatie mis te lopen. Daarnaast werkt dit kostenverhogend. Andere
voorbeelden van gedrag dat ongewenste consequenties kan hebben voor de
klant en UWV zijn: het niet verschijnen op afspraken met UWV-medewerkers,
het niet deelnemen aan informatiebijeenkomsten of workshops, het niet
reageren op brieven, het onnodig contact opnemen met UWV en het in
bezwaar gaan tegen een beslissing van UWV.
Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat kostenverhogend gedrag
op diverse manieren verminderd kan worden. Zo is gebleken dat het
opkomstpercentage van een banenmarkt omhoog kan met meer dan 16%
door het wederkerigheidsprincipe toe te passen 10. Daarnaast is gebleken dat
het aantal no-shows in een ziekenhuis met 25% kan dalen door in een smsbericht 11 aan patiënten te melden wat de exacte kosten voor het ziekenhuis
zijn als men niet komt opdagen voor een afspraak.
De hoofdvraag voor dit thema luidt:
Hoe kan UWV zijn communicatie zo inrichten dat het de klant activeert
en stimuleert om het gewenste gedrag te vertonen?

10) Sanders, M. & Kirkman, E. (2014). I’ve booked you a place. Good luck: a field experiment
applying behavioural science to improve attendance at high-impact recruitment events.
11) Hallsworth, M. et al. (2015). Stating Appointment Costs in SMS Reminders Reduces Missed
Hospital Appointments: Findings from Two Randomised Controlled Trials.
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Effectiviteit
dienstverlening
UWV streeft ernaar dat de dienstverlening
aan burgers, partners en stakeholders niet
meer kost dan noodzakelijk en tegelijk zo
effectief mogelijk is. Dat betekent dat onze
medewerkers zich inzetten om de (kwaliteit
van) arbeidsparticipatie te bevorderen en
snel voor inkomen te zorgen als werken
onmogelijk is. Om dit te bereiken investeren we
in de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste
dienstverlening, het evalueren van belangrijke
elementen uit de dienstverlening, en het
implementeren van (kosten)effectief gebleken
dienstverlening.

Uitstekende dienstverlening

Effectiviteit dienstverlening

Gedragsbeïnvloeding

Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen

Financiële problematiek en schulden

Profiling en
segmentering

Dienstverlening
binnen de
Participatiewet

Dienstverlening
werkzoekenden

Dienstverlening
bij psychische
aandoeningen

Het doel van dit kennisprogramma is het
ontwikkelen en evalueren van effectieve
dienstverlening voor burgers, partners en
stakeholders van UWV. Om dit doel te bereiken
richten we ons binnen dit programma op de
volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•

Profiling en segmentering
Dienstverlening binnen de Participatiewet
Dienstverlening werkzoekenden
Dienstverlening bij psychische aandoeningen
Empowerment van klanten
(Online) dienstverlening voor arbeidsbeperkten

Empowerment
van klanten

(Online)
dienstverlening
voor arbeidsbeperkten
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Profiling en segmentering
Dienstverlening binnen
de Participatiewet

Het werken met klantprofielen en de daaraan gekoppelde dienstverlening kan
zowel de effectiviteit en efficiency van UWV-medewerkers vergroten als de
kosten van de uitvoering verlagen. UWV heeft hier al enige ervaring mee, en
wil dit de komende jaren gaan uitbreiden.

Dienstverlening
werkzoekenden

De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kunnen we klantprofielen en de daaraan gekoppelde dienstverlening ter
bevordering van arbeidsparticipatie evidencebased en kostenefficiënt vormgeven
voor de verschillende UWV-klantgroepen?

Dienstverlening bij
psychische aandoeningen

Binnen deze hoofdvragen onderscheiden we onder andere de volgende
vragen:

Empowerment van klanten
(Online) dienstverlening
voor arbeidsbeperkten

Gedragsbeïnvloeding

• Hoe zien de klantprofielen van de verschillende klantgroepen eruit?
• Wat zijn de effecten van het gebruik van dergelijke klantprofielen?
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Profiling en segmentering
Dienstverlening binnen
de Participatiewet
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In 2015 zijn de Participatiewet en Wajong 2015 ingevoerd.
Na de inwerkperiode voor de medewerkers, en onderzoek
naar het gebruik van de producten (zie kennisprogramma
Professionalisering en vakmanschap), is de vraag nu of
ontwikkelde producten en methodieken effectief zijn in
het geven van informatie aan partijen als gemeenten en
in het bevorderen van kansen van burgers op succesvolle
arbeidsparticipatie.

Empowerment van klanten

De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Dragen de producten en activiteiten die UWV in het kader van
de Participatiewet uitvoert bij aan meer arbeidsparticipatie bij
verschillende groepen klanten?

(Online) dienstverlening
voor arbeidsbeperkten

Binnen dit thema richten we ons op de volgende
aandachtsgebieden:

Dienstverlening bij
psychische aandoeningen

Gedragsbeïnvloeding

• De evaluatie van de door UWV ontwikkelde
participatiegerichte sociaal-medische beoordeling van
arbeidsvermogen (SMBA).
• Duurzame arbeidsparticipatie in een inclusieve
arbeidsorganisatie.
• De rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken.
• Effecten van de inzet van Werkgeversservicepunten op het
plaatsen van werkzoekenden op vacatures.
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Sinds enige jaren zet UWV voor werkzoekenden in de WW naast face-tofacedienstverlening vooral online dienstverlening in. Voor het maken van keuzes
is inzicht in de meerwaarde van de verschillende vormen van dienstverlening
van groot belang: welke werkzoekenden hebben baat bij online dienstverlening
en welke bij face-to-facecontact? En welke online dienstverlening is door
(bijvoorbeeld) beïnvloeding van het zoekgedrag dan vervolgens het meest
effectief in het bevorderen van werkhervatting?
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kan (online) dienstverlening voor verschillende WW-klantgroepen het best
worden vormgegeven om effectief werkhervatting te bevorderen?
Binnen dit thema richten we ons op de volgende vragen/aandachtsgebieden:
• Welke specifieke (online) dienstverlening kan het best worden ingezet voor
welke klantgroepen binnen de WW?
• Voor welke groepen is online dienstverlening het meest effectief in het
bevorderen van werkhervatting en voor welke face-to-facedienstverlening?
• Welk sollicitatiegedrag is effectief voor welk type werkzoekende?
• Hoe kunnen we bestaande online interventies (uit de gezondheidszorg,
e-health) vertalen voor WW-klanten, hoe kunnen we deze aanbieden op
basis van profielen (bijvoorbeeld vanuit de Werkverkenner) en in welke mate
bevordert dit arbeidsparticipatie?
• Effectmetingen naar het trainingsprogramma Succesvol naar werk voor
50-plussers in de WW.

Effectiviteit dienstverlening
Financiële problematiek en schulden

P. 26

Bij deze Kennisagenda
Samenwerken in de regio

Professionalisering en vakmanschap
Bevorderen arbeidsparticipatie

Uitstekende dienstverlening

Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen

Dienstverlening bij psychische aandoeningen
Kennisprogramma Effectiviteit dienstverlening

Profiling en segmentering
Dienstverlening binnen
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psychische aandoeningen

Empowerment van klanten
(Online) dienstverlening
voor arbeidsbeperkten

Gedragsbeïnvloeding

Veel mensen met psychische aandoeningen ervaren op het gebied van
werk (evenals op veel andere gebieden) een grote achterstand. Onderzoek
laat zien dat de arbeidsparticipatie van deze groep relatief laag is. Aan
het werk komen of blijven is lastig. Meer kennis over effectiviteit van
interventies kan helpen om werken met een psychische aandoening
vanzelfsprekend te laten zijn.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kunnen we de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische
aandoening op effectieve en efficiënte wijze bevorderen?
Binnen dit thema richten we ons op de volgende vragen/
aandachtsgebieden:
• Wat is de meest effectieve (face to face of online) dienstverlening om
de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening te
bevorderen?
• Hoe kan het onderwerp ‘werkhervatting’ structureel worden
geïntegreerd in de GGZ-hulpverlening? Met andere woorden: hoe kunnen
klachtgerichte interventies worden omgebogen tot participatiegerichte
interventies?
• Evaluatie van de toepassing van Individual Placement & Support (IPS) bij
uitkeringsgerechtigden met ernstige psychische aandoeningen (EPA).
• Effect van de RIV-toetsing op re-integratiegedrag van werkgevers,
specifiek bij werknemers met psychische klachten.

Effectiviteit dienstverlening
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(Online) dienstverlening
voor arbeidsbeperkten

Gedragsbeïnvloeding

Klanten beschikken over steeds meer informatie als zij
bij UWV binnenkomen. Dit vraagt van onze medewerkers
een specifieke manier van omgaan met hen. Ook kun je
je afvragen of informatie over arbeids(on)geschiktheid
en arbeidsparticipatie die de medewerker aanreikt, door
de klant (h)erkend en begrepen wordt. Het uitgangspunt
moet zijn dat een betere aansluiting op de kennis
en behoeften van klanten bijdraagt aan een grotere
tevredenheid van hun kant
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kan UWV beter aansluiten bij het kennisniveau van
klanten, zowel in het kader van claimbeoordeling als ter
bevordering van re-integratie?
Binnen dit thema richten we ons op de volgende vragen/
aandachtsgebieden:
• Wat zijn de mogelijkheden voor het gebruik van de
evidencebased methodiek ‘Motivational Interviewing’
door UWV-medewerkers en wat zijn (verwachte)
effecten?
• Hebben mensen met een arbeidsbeperking behoefte
aan de resultaten uit (semi)wetenschappelijk onderzoek
die hen worden aangeboden in een digitale bibliotheek?
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Online zorginterventies blijken laagdrempelig voor klanten, worden
in toenemende mate gebruikt en lijken onder bepaalde voorwaarden
even effectief als face-to-face-interventies. Ze zijn echter nog
nauwelijks gericht op werk. Voor mensen in de WIA, Ziektewet en
Wajong is er – in tegenstelling tot mensen in de WW – nog amper
digitale dienstverlening ter bevordering van de re-integratie. Digitale
dienstverlening biedt nieuwe mogelijkheden voor maatwerk, kan
leiden tot een hogere klanttevredenheid en lagere kosten.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kan online dienstverlening voor verschillende UWV-klantgroepen het
best worden vormgegeven om effectief re-integratie te bevorderen?

Empowerment van klanten
(Online) dienstverlening
voor arbeidsbeperkten

Gedragsbeïnvloeding

Binnen dit thema richten we ons op de volgende vragen/
aandachtsgebieden:
• Hoe kunnen we de online dienstverlening voor WW’ers ook
ontsluiten voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking (WGA,
Ziektewet, Wajong), bevordert het gebruik van deze online
dienstverlening de arbeidsparticipatie en is ze kosteneffectief?
• Hoe kunnen we bestaande online interventies (uit de
gezondheidszorg, e-health) vertalen voor UWV-klantgroepen
(Ziektewet, Wajong), hoe kunnen we deze aanbieden op basis van
profielen/segmentering (bijvoorbeeld vanuit de Werkverkenner) en
in welke mate bevordert dit arbeidsparticipatie?
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Samenwerken in de regio
Met het invoeren van de Participatiewet en het oprichten van de regionale Werkbedrijven is UWV in de
regio in een ander speelveld terechtgekomen. De Wet SUWI stuurt op gezamenlijke dienstverlening van
gemeenten en UWV aan werkzoekenden en werkgevers . Deze samenwerking in de arbeidsmarktregio’s
betreft de registratie van werkzoekenden en vacatures met behulp van elektronische voorzieningen
alsmede werkgeversdienstverlening. De samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is uitgebreid met
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers .
Voor de middellange termijn – tot 2020 – willen sociale partners toewerken naar een nieuwe
infrastructuur voor de arbeidsmarkt. Die moet iedereen participatiekansen én werk én
inkomensperspectief bieden en moet voldoende aanpassingsvermogen bevatten. 2016 en de jaren
daarna staan voor UWV in het teken van intensivering van de samenwerking met onder andere
gemeenten, sociale partners, werkgevers, onderwijs en private partijen.
Dit kennisprogramma heeft raakvlakken met alle andere. Samenwerking is geen doel op zich, maar een
noodzakelijke voorwaarde om te komen tot het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren
van dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en partners. Samenwerking is bovendien geen
eenduidig begrip. Het is van belang bij het verder uitwerken van het programma steeds na te gaan wat
we in de specifieke context onder samenwerking verstaan.
Het doel van dit kennisprogramma is inzicht te krijgen in de verschillende samenwerkingsvormen
in de regio. En ook om na te gaan welke vorm van samenwerking het meest bijdraagt aan een
samenhangende arbeidsmarktinfrastructuur, die leidt tot hogere arbeidsparticipatie, minder
uitvoeringskosten en uitkeringslasten en tevredener werkgevers, burgers en samenwerkingspartners .
Binnen dit kennisprogramma onderscheiden we 2 thema’s:
• Zorg en welzijn
• Gemeenten

Zorg
en welzijn

Gemeenten
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Kennisprogramma Samenwerken in de regio

Zorg en welzijn

Gemeenten

Gedragsbeïnvloeding

Verbindingen leggen tussen werk, inkomen, welzijn en
zorg kan arbeidsparticipatie effectiever bevorderen. Op
veel plaatsen wordt momenteel geëxperimenteerd met
de inzet en vormgeving van wijkteams. Het verschilt per
gemeente of en in welke mate aansluiting wordt gezocht
met het domein werk & inkomen van gemeenten en UWV.
Doel van de sociale wijkteams is het bieden van integrale
hulp, zodat mensen niet bij allerlei instanties hoeven aan
te kloppen.
Een goede verbinding vanuit het domein werk &
inkomen, meer specifiek het regionaal Werkbedrijf/
Werkgeversservicepunt met sociale wijkteams, kan leiden
tot perspectief op arbeidsparticipatie van klanten van
UWV en gemeenten. De samenwerking over domeinen
heen kan leiden tot het wegnemen van belemmeringen
die klanten verhinderen om aan het werk te komen.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe komen we in de regio tot een gemeenschappelijke
aanpak op het terrein van zorg, welzijn en participatie op de
arbeidsmarkt waarin – bij sociale problematiek – zorg niet
meer geïsoleerd wordt aangeboden; los van het bieden van
een duurzaam perspectief op arbeidsparticipatie?
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Gemeenten
Kennisprogramma Samenwerken in de regio

Zorg en welzijn

Gemeenten

De invoering van de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotumheffing heeft
grote invloed op de samenwerking en de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen UWV en gemeente. UWV voert namelijk diverse beoordelingen uit bij
personen die vallen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten,
zoals de beoordeling voor de Indicatie banenafspraak en een Advies beschut werk.
Het is dan ook van belang dat de samenwerking tussen UWV en gemeenten op dit
gebied goed verloopt. Hiervoor is nodig dat rol- en taakverdelingen helder zijn, en
de manier waarop en de producten waarmee UWV beoordelingen uitvoert duidelijk
zijn en draagvlak hebben binnen de keten.
Onderzoek van de Inspectie SZW wijst uit dat de huidige infrastructuur en
regelgeving een efficiënte samenwerking tussen partijen soms in de weg staat 12.
Gemeenten hebben ruimte om zelf hun prioriteiten te stellen als het gaat om de
domeinen participatie, jeugd en zorg. Samenwerking moet leiden tot een integrale
uitvoering van de sociale zekerheid, met focus op de burger. Doordat de integrale
aanpak van problemen in het sociaal domein niet altijd voldoende is, is de uitvoering
ervan niet altijd efficiënt en effectief. Burgers met een arbeidsbeperking komen
mogelijk niet aan het werk, werklozen krijgen niet de benodigde ondersteuning
om aan het werk te komen, en schuldhulpverlening is niet altijd effectief. Onder dit
thema ligt de basisvraagstelling die voortkomt uit de Participatiewet namelijk wat
de rol is, of zou moeten zijn van overheidsorganisaties in relatie tot initiatieven die
vanuit de samenleving zelf komen.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kan UWV als landelijke organisatie zo effectief mogelijk ruimte geven aan
regionale ontwikkelingen om zo zijn rol in de regio zo goed mogelijk in te vullen?
12) Zie bv. Inspectie SZW (2014). Afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid en (2013)
Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid.
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Bevorderen
arbeidsparticipatie
Een van de kerntaken van UWV is
het stimuleren van mensen om aan
het werk te komen en te blijven. Het
doel van dit kennisprogramma is de
kennis te verzamelen die nodig is om
deze taak te vervullen. Daarbij zullen
we in eerste instantie de kennis uit
bestaande onderzoeken inventariseren
en waar mogelijk gebruiken voor de
ontwikkeling van effectieve instrumenten
en verbetering van de dienstverlening.
Daarnaast zullen we, daar waar nog
kennis ontbreekt, gericht onderzoek
doen met als doel de arbeidsparticipatie
van klanten van UWV en gemeenten te
bevorderen.
Dit kennisprogramma kent 4 thema’s:
• Arbeidsparticipatie, verdringing,
inclusieve arbeidsmarkt
• Duurzaamheid van werk
• Maatschappelijke kosten en baten van
arbeidsparticipatie
• Bemiddelingsbestand banenafspraak

Arbeidsparticipatie,
verdringing,
inclusieve
arbeidsmarkt

Duurzaamheid
van werk

Maatschappelijke
kosten en baten
van arbeids
participatie

Bemiddelings
bestand
banenafspraak
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Gedragsbeïnvloeding

Het is de politieke en maatschappelijke wens dat iedere burger
meedoet in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Toch blijft de
arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
nog steeds achter bij andere groepen werkzoekenden. Met de
invoering van de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten ligt de focus steeds meer op het aan het werk
krijgen en houden van mensen met een beperking. UWV, het
ministerie van SZW en gemeenten en sociale partners volgen
de ontwikkelingen op dit terrein nauwgezet. De behoefte aan
informatie over de aard en omvang van de arbeidsparticipatie van
deze groep is groot. Maar ook bij de Werkgeversservicepunten en
de regionale Werkbedrijven bestaat behoefte aan informatie over
de regionale voortgang van de banenafspraak. UWV levert hiervoor
informatie met onder andere de UWV Monitor Arbeidsparticipatie en
de (regionale) arbeidsmarktinformatie van UWV.
Binnen dit thema hebben we de volgende vragen:
• Hoe kunnen we werkgeversdienstverlening zo inrichten dat meer
mensen met een beperking aan de slag kunnen bij reguliere
werkgevers? 13
• Is er sprake van verdringing tussen diverse deelgroepen met een
afstand tot de arbeidsmarkt?

13) Hierbij maken we onder andere gebruik van de kennis die is opgedaan bij de
ontwikkeling van de methodiek Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW).
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Gedragsbeïnvloeding

Jaarlijks spreekt UWV met het ministerie van SZW af hoeveel
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst worden.
De ervaring leert echter dat plaatsing niet altijd leidt tot duurzaam
werk. De helft van de Wajongers verliest het werk binnen een jaar
nadat ze aan de slag zijn gegaan 14. Omdat UWV de dienstverlening
zo efficiënt en effectief mogelijk wil inzetten, is meer inzicht
nodig in wanneer werk duurzaam wordt en welke factoren daarbij
een rol spelen. Duurzaamheid is het voor langere perioden (> 6
maanden) aan het werk blijven. Daarbij kan duurzaam werk ook
betekenen dat mensen makkelijk van de ene naar een andere baan
gaan.
Bestaande kennis en onderzoeken over dit thema richten zich
vooral op werkgeversgedrag. En dan met name op het gebied
van het aan het werk houden van mensen, de kenmerken van
klanten, de achtergronden van uitval uit werk en de factoren die
duurzaamheid van een baan bevorderen. Kennis over wat we
onder duurzaam werk verstaan en hoe we de duurzaamheid van
werk kunnen vergroten ontbreekt nog.
Binnen dit thema hebben we de volgende vragen:
• Wat verstaan we onder duurzame arbeid?
• Hoe past dit binnen de huidige trend van flexibilisering?
• Hoe kan duurzaamheid van werk worden bevorderd?

14) UWV (2014). UWV Monitor Arbeidsparticipatie. Aan het werk zijn, komen en
blijven van mensen met een beperking. Amsterdam.
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Met enige regelmaat komt de vraag naar voren of de inzet van middelen voor
re-integratie en dienstverlening daadwerkelijk bijdraagt aan het (sneller) vinden
van duurzaam werk en kosteneffectief is. Effectiviteitstudies laten niet altijd een
overtuigend resultaat zien. Maar uit kosten-batenanalyses op andere terreinen
blijkt dat vaak een groot deel van de baten terechtkomt bij andere partijen dan
de partij die de interventie bekostigt of dat de baten pas zichtbaar zijn op de
langere termijn. Het maatschappelijk rendement van arbeidsparticipatie zou
daarmee groter kunnen zijn dan alleen de baten voor de uitkeringsverstrekker.
Inzicht in de kosten en baten van arbeidsparticipatie biedt de mogelijkheid
onderbouwde afwegingen te maken bij de inzet van schaarse middelen
ter bevordering van arbeidsparticipatie. Daarom onderzoekt UWV de
maatschappelijke kosten en baten van het stimuleren van arbeidsparticipatie
voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
De hoofdvraag van dit thema luidt:
Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van arbeidsparticipatie van mensen
met een beperking?
Aanvullend hebben we de volgende vragen:
• Wat zijn de directe kosten voor UWV van het bevorderen van
arbeidsparticipatie voor verschillende klantgroepen van UWV?
• Wat zijn de directe baten voor UWV van (meer) arbeidsparticipatie
van UWV-klantgroepen?
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Het is de taak van UWV om transparant te maken welke UWV-klantgroepen
bemiddelbaar zijn voor de arbeidsmarkt in het algemeen en de banenafspraak
in het bijzonder. Zo moet UWV zichtbaar maken welke Wajongers aan het werk
kunnen en wat hun mogelijkheden, wensen en vaardigheden zijn. In februari
2014 heeft de Tweede Kamer de motie-Potters en Van Weyenberg aangenomen.
Hierin wordt de regering verzocht om – in het kader van de Participatiewet –
met gemeenten en UWV afspraken te maken om het inzicht in de talenten en
vaardigheden van werkzoekenden met een beperking te vergroten. Ook heeft
UWV de taak om het doelgroepenregister te beheren en minimaal jaarlijks de
banenmonitor op te leveren aan SZW.
Er zijn inmiddels al flinke stappen gezet om de transparantie te bevorderen door
bijvoorbeeld het opstellen van klantprofielen van Wajongers. Maar we weten ook
uit diverse onderzoeken dat veel Wajongers moeilijk te bereiken zijn. Daardoor
is het lastig om een beeld te krijgen van wat deze Wajongers kunnen en willen.
Er is dan ook aanvullend onderzoek nodig, zodat UWV en gemeenten de juiste
keuzes kunnen maken bij de inzet van dienstverlening aan deze doelgroep en de
werkgevers.
Aanvullend hebben we binnen dit thema de volgende vragen:
• Welke kenmerken zijn voor werkgevers relevant voor het matchen
van kandidaten, hoe laat je werkgevers zien wat mensen in het
bemiddelingsbestand voor de banenafspraak wel en niet kunnen?
• Hoeveel UWV-klanten zijn er bemiddelbaar voor banen in het kader van de
banenafspraak en wat zijn hun kenmerken?
• Wat zijn de effecten van de herindeling van de Wajong op de
arbeidsparticipatie?
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Maatschappelijke
en arbeidsmarktontwikkelingen
Voor UWV is het van belang zicht te hebben én te houden op maatschappelijke
en arbeidsmarktontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor zijn klanten en
dienstverlening. Met de onderzoeken in dit
kennisprogramma brengen we deze maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen
in kaart. Nu en op de middellange termijn,
met daarnaast de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor UWV. Deze kennis
gebruikt UWV vervolgens om onderbouwde
keuzes te maken over aanpassingen van de
inhoud en organisatie van de dienstverlening.

Technologische
ontwikkelingen

Flexibilisering

Kansen en
ontwikkelingen
op de arbeidsmark

Monitoring
socialezekerheidswetten en
ramingen

Het kennisprogramma maatschappelijke en
arbeidsmarktontwikkelingen omvat
4 thema’s:

• Technologische ontwikkelingen
• Flexibilisering
• Kansen en ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt
• Monitoring socialezekerheidswetten
en ramingen
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Technologische ontwikkelingen
Kennisprogramma Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen
Er is onzekerheid over de gevolgen die technologische ontwikkelingen als digitalisering,
automatisering en robotisering de komende periode op onze arbeidsmarkt zullen hebben. Het is
inmiddels mogelijk om meer complexe taken te automatiseren. Mogelijk is dit van grote betekenis
Technologische ontwikkelingen
voor de arbeidsmarkt. En dan niet alleen in het lagere segment, waar de automatisering vaak al
is doorgevoerd, maar ook in het middensegment en misschien zelfs in de hogere segmenten van
Flexibilisering
de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen beroepen en beroepsgroepen in een hoog tempo verdwijnen,
Kansen en ontwikkelingen op de
maar kunnen ook nieuwe beroepen opkomen omdat steeds weer nieuwe behoeften ontstaan.
arbeidsmarkt
Daarnaast kunnen technologische ontwikkelingen invloed hebben op de arbeidsmogelijkheden
Monitoring socialezekerheidswetten van mensen met een arbeidsbeperking.

en ramingen

Medewerkers van UWV dienen, als de vraag naar arbeid verandert als gevolg van technologische
ontwikkelingen, in staat te zijn om huidige en toekomstige klanten (bijv. schoolverlaters of
werknemers in risicosectoren) voor te lichten over kansrijke opleidingen en beroepen en de
gevraagde vaardigheden en competenties. Ook zal UWV onderbouwde keuzes moeten maken
bij aanpassingen in de dienstverlening, bijvoorbeeld als het gaat om investeren in opleiding of
omscholing van klanten. Voor UWV en gemeenten is het bovendien nodig te weten in hoeverre
er in de lagere segmenten banen verdwijnen, zodat de doelstellingen over het creëren van werk
voor de doelgroep van de banenafspraak realistisch en haalbaar zijn.
Binnen dit thema hebben we de volgende vragen:
• Hoe werken de technologische ontwikkelingen door naar de aard en omvang van de vraag
naar arbeid? Welke kennis, competenties en vaardigheden hebben werknemers als gevolg
hiervan nodig?
• Wat zijn de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de verschillende klantgroepen
van UWV? En hoe kan UWV in zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderende vraag
naar arbeid?
• Welke invloed heeft de robotisering op de claimbeoordeling en het uitvoeren van reintegratietaken door UWV, en welke expertise is nodig om hierop in te spelen?

Effectiviteit dienstverlening
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Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen

Flexibilisering
Kennisprogramma Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen
De afgelopen decennia is sprake geweest van een toename van
flexibele arbeidsrelaties. De vraag is of deze trend zich in de
toekomst voortzet. Het kan ook zijn dat er sprake zal zijn van een
Technologische ontwikkelingen
afvlakking of zelfs een afname, al dan niet ingezet door beleid als
de Wet werk en zekerheid. De flexibele schil is een verzamelnaam
Flexibilisering
voor verschillende vormen van flexibele arbeidsrelaties, zoals
Kansen en ontwikkelingen op de
uitzendwerk, tijdelijke contracten en arbeid als zelfstandige. Deze
arbeidsmarkt
vormen verschillen niet alleen in de aard van de arbeidsrelatie
Monitoring socialezekerheidswetten maar ook de kenmerken van werkenden (opleiding, inkomsten,
motieven) en de duur van het verblijf in de flexibele schil verschillen.
en ramingen
Vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn van een langdurig
verblijf in de flexibele schil voor zowel de betrokkene zelf als voor
de maatschappelijke kosten die dit met zich meebrengt.
In dit thema richten we ons op de volgende vragen:
• Wat is de omvang en samenstelling van de groep werknemers
die langdurig in de flexibele schil verblijft? Kunnen
uitkeringsgerechtigden met een grote kans om lang in de
flexibele schil te verblijven vroegtijdig worden geïdentificeerd?
• Wat zijn de gevolgen van langdurig verblijf in de flexibele schil
voor de werkzekerheid en uitkeringsafhankelijkheid van de
betrokkenen?
• Welke maatschappelijke kosten en baten gaan gepaard met
langdurig verblijf in de flexibele schil?
• In hoeverre sluit de dienstverlening van UWV aan bij de groep
mensen die langdurig in de flexibele schil verblijft? Welke extra of
andere dienstverlening moet UWV ontwikkelen voor deze groep?

Effectiviteit dienstverlening
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Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen

Kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Kennisprogramma Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen
Met monitoring van arbeidsmarktontwikkelingen maakt UWV de
arbeidsmarkt transparant. Deze arbeidsmarkttransparantie is een
wettelijke taak van UWV 15. UWV vult deze taak in door deugdelijke
Technologische ontwikkelingen
informatie en advies over de arbeidsmarkt te leveren aan onder
andere werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en
Flexibilisering
werkzoekenden. Daarmee stimuleren wij dat vraag en aanbod op
Kansen en ontwikkelingen op de
de arbeidsmarkt elkaar beter vinden en kunnen we zoveel mogelijk
arbeidsmarkt
voorkomen dat vacatures en werkloosheid onnodig gelijktijdig naast
Monitoring socialezekerheidswetten elkaar bestaan.

en ramingen

Naast de reguliere arbeidsmarktinformatieproducten16
voert UWV in de periode 2016–2017 een aantal verdiepende
arbeidsmarktonderzoeken uit:
• Wat zijn de verwachte arbeidsmarktontwikkelingen landelijk,
regionaal en sectoraal?
• Wat zijn de ontwikkelingen en verwachtingen in de specifieke
sectoren en beroepsgroepen?
• Wat zijn kansrijke beroepen en wat zijn overschotberoepen?
• Wat zijn de ontwikkelingen in het aanname- en wervingsgedrag
van werkgevers?
• Welke sectoren zijn kansrijk voor WW-gerechtigden?
• Wat zijn bepalende factoren bij werkhervatting?

15) Wet SUWI, artikel 30, lid 4.
16) Voorbeelden van reguliere arbeidsmarktinformatieproducten zijn het gezamenlijk
persbericht met het CBS over WW en werkloosheid, landelijke en regionale UWV
Nieuwsflitsen, Regio in beeld (ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt), ontwikkelingen
werkzoekenden en WW-uitkeringen bij jongeren en ouderen en de UWVkennisnieuwsbrief. De informatieproducten staan in een apart arbeidsmarktportal:
http://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie.
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Technologische ontwikkelingen
Flexibilisering
Kansen en ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt

Door middel van het monitoren van verschillende wetten en door het opstellen
van ramingen en financiële nota’s houdt UWV zicht op ontwikkelingen in volumes
en samenstelling en bewegingen van UWV-klantgroepen binnen die verschillende
wetten. Vroegtijdige signalering van veranderingen maakt het voor UWV en SZW
mogelijk om snel de achterliggende reden ervan te onderzoeken en adequaat te
reageren. Zo kunnen verschuivingen in doelgroepen aanleiding zijn om de inhoud
of organisatie van de dienstverlening aan te passen. UWV levert met het monitoren
verder een bijdrage aan wetsevaluaties.

Monitoring socialezekerheidswetten
De Wet Bezava is ingegaan op 1 januari 2013 en heeft als doel het beroep op de
en ramingen
Ziektewet en de WIA te verminderen. Om de effecten van deze wet te monitoren
heeft UWV in samenwerking met SZW de monitor Bezava opgesteld, waarvan de
uitvoering doorloopt in de komende periode. In de periode 2016–2017 zal UWV de
monitor WIA opzetten om de volumeontwikkeling binnen de WIA te volgen en te
duiden.
Daarnaast zal UWV een monitor Wet werk en zekerheid (WWZ) ontwikkelen en
onderzoek doen naar de effecten van:
•
•
•
•
•
•

Gedragsbeïnvloeding

de duurverkorting van de WW;
de wijziging van het begrip passende arbeid op de WW-volumes;
de wijziging ontslagroute op het aantal ontslagaanvragen;
de inkomstenverrekening op aantallen verrekeningen en volumes;
de WWZ op de klanttevredenheid;
de WWZ op arbeidspatronen, in het bijzonder de ontwikkelingen van flexibele
versus vaste dienstverbanden;
• de WWZ op het gedrag van klanten ten aanzien van bijvoorbeeld
informatieplicht.
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en schulden
UWV heeft de missie om, samen met partners in het veld van werk en inkomen,
werken te bevorderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integrale aanpak van
schuldenproblematiek. Financiële problematiek en schulden vormen een belemmering
om werk te behouden en/of te vinden 17. Vanwege dat feit heeft UWV er belang bij
om financiële problematiek/schulden bij uitkeringsgerechtigden te herkennen. Zo kan
UWV mensen met financiële problematiek en/of schulden in een zo vroeg mogelijk
stadium goed informeren, hen wijzen op inkomensverruimende regelingen, en in
tweede instantie adequaat verwijzen naar schuldhulpverlening. Hiermee levert UWV
een bijdrage aan het voorkomen en/of niet verergeren van financiële problematiek/
schulden 18.
Dit kennisprogramma valt uiteen in 3 thema’s:

Uitstekende dienstverlening

Gedragsbeïnvloeding

Maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen

Effectiviteit dienstverlening
Financiële problematiek en schulden

Informeren
en herkennen

Signaleren en
doorverwijzen

• Informeren en herkennen
• Signaleren en doorverwijzen
• Werkhervatting
Deze thema’s zijn gebaseerd op de rollen en taken die UWV heeft ten aanzien van
financiële problematiek/schulden van uitkeringsgerechtigden. Naast deze heeft
UWV ook andere taken die bijdragen aan het voorkomen en beheersbaar maken van
financiële problematiek/schulden, zoals bijvoorbeeld het meewerken aan betalings- en
schuldenregelingen. Deze taken vallen buiten dit kennisprogramma omdat UWV hiervoor
de komende paar jaar geen nieuwe kennis nodig heeft.

17) Guiaux, M. & Houwing H. (2015). Schuldenproblematiek onder uitkeringsgerechtigden. Sociaal Bestek,
augustus/september 2015.
18) Een belangrijke aanleiding om de rol van UWV beter en verder in te vullen was een signaal over
knelpunten in de uitvoering in een rapport van de Nationale Ombudsman van januari 2013. In dit
rapport sprak hij overheidsinstanties als de Belastingdienst en UWV aan op hun maatschappelijke rol
in de realisatie van een behoorlijke schuldhulpverlening.

Werkhervatting
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Informeren en herkennen
Kennisprogramma Financiële problematiek en schulden

Informeren en herkennen

Signaleren en doorverwijzen

Werkhervatting

Wanneer mensen te maken krijgen met UWV is er in veel gevallen sprake van een
recente terugval in inkomen. Een inkomensterugval is vaak een moment waarop
sluimerende financiële problemen dringend worden en over kunnen gaan in
(ernstige) schulden. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak slecht voorbereid zijn op
een inkomensterugval. Ze weten niet hoe groot de terugval is, hoe dit de balans
tussen uitgaven en inkomsten kan veranderen, en welke risico’s er op termijn
kunnen ontstaan19. Goede en tijdige voorlichting vanuit UWV kan eraan bijdragen
dat burgers beginnende financiële problemen herkennen en indien nodig actie
ondernemen om verergering van de problematiek en mogelijk ook schulden te
voorkomen.
Hiernaast zou UWV financiële problematiek en/of schulden bij
uitkeringsgerechtigden sneller kunnen herkennen, bijvoorbeeld wanneer er
meerdere malen een maatregel of boete is opgelegd. Het is namelijk bekend
dat uitkeringsgerechtigden met schuldenproblematiek vaker dan gemiddeld
boetes en maatregelen opgelegd krijgen 20. Voor UWV is het van belang om te
weten in hoeverre financiële problematiek en/of schulden gedrag veroorzaken
dat tot boetes of maatregelen leidt, en of datzelfde gedrag ook samenhangt met
baanverlies en langdurig verblijf in de uitkering.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe en wanneer kan UWV financiële problematiek/schulden bij uitkeringsgerechtigden
herkennen, en hoe kan UWV deze uitkeringsgerechtigden adequaat informeren over
het omgaan met en voorkomen van financiële problematiek/schulden?

19) Nibud en CentiQ (2010). Zonder werk; de financiële gevolgen van werkloosheid; Madern, T., Schors,
A. van der & Werf, M. van der (2014). Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Nibud;
Schors, A. van der (2015). Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud.
20) Zwinkels, W. (2015). Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden.
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Burgers met problematische schulden zijn voor
hulpverlenende instanties moeilijk te bereiken, komen vaak
(te) laat in beeld en worden daardoor niet tijdig verwezen
naar schuldhulpverlening. UWV herkent op basis van
verschillende signalen of er sprake is van (een risico op)
financiële problematiek of ernstige schulden. Als UWV in een
vroeg stadium financiële problemen signaleert en mensen
op een goede manier doorverwijst, kan dat ertoe leiden dat
financiële problemen niet escaleren en dat burgers voldoende
aandacht overhouden om effectief naar werk te blijven
zoeken.
Naar de meest effectieve overdracht van klanten van UWV
naar schuldhulpverlening is nog weinig gericht onderzoek
gedaan. Vragen die opkomen als het gaat om doorverwijzing
zijn: of en waarom mensen al dan niet instromen in de
schuldhulpverlening. Het maakt voor de dienstverlening
door UWV immers uit of het gaat om wettelijke, technische,
situationele of persoonlijke belemmeringen. Binnen het
thema ‘signaleren en doorverwijzen’ is UWV op zoek naar
mogelijkheden om het traject van verwijzing effectiever in
te richten, door waar mogelijk met risico’s op uitval rekening
te houden of door het contact met gemeenten beter in te
richten.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
Hoe kan UWV uitkeringsgerechtigden met financiële
problematiek/schulden, indien nodig, goed verwijzen naar
hulpverlenende instanties?
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Informeren en herkennen

Signaleren en doorverwijzen

Werkhervatting

Uitkeringsgerechtigden met schulden komen gemiddeld minder snel aan het
werk en krijgen vaker maatregelen en boetes opgelegd van UWV dan klanten
zonder schulden21 . Ook is bekend dat betalingsproblemen veel aandacht
opeisen en stress opleveren; financiële problemen leiden tot blikvernauwing
en vermindering van cognitief functioneren22. Men begrijpt vaak complexe
regels niet goed met (bewust of onbewust) fraude en schulden tot gevolg. Door
blikvernauwing zijn mensen bovendien mogelijk niet of minder gefocust op werk.
Schuldhulpverlening voorkomt uitgaven aan bijstand en werkloosheidsuitkeringen
maar de vraag is of het ook helpt om weer aan het werk te komen 23; mensen
kunnen zich ook hebben teruggetrokken van de arbeidsmarkt 24. Dit kan te maken
hebben met het feit dat werken voor mensen in een schuldhulpverleningstraject
vaak op korte termijn geen vooruitgang oplevert ten aanzien van het vrij
besteedbare inkomen. Ook werkgevers spelen een rol bij het aan het werk
helpen van schuldenaren. Zo hebben werkgevers administratieve lasten wanneer
er sprake is van loonbeslag en is er een (vermeend) verhoogd risico op verzuim
en verminderde productiviteit 25.
De hoofdvraag binnen dit thema luidt:
In hoeverre kan UWV in de re-integratiedienstverlening rekening houden met
financiële problematiek/schulden als belemmering om weer aan het werk te komen?

Zwinkels, W. (2015). Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden.
Mullainathan, S. & Shaffir, E. (2013). Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Maven Publishing.
Jungmann, N., Geuns, R. van, Kruis, G., Anderson, M. & Calkoen, P. (2011). Schuldhulpverlening loont! Hogeschool Utrecht/Regioplan, Utrecht/Amsterdam.
Koning, P.W.C. (2014). Making Work pay for the Indebted. Twhe Effect of Debt Services on the Exit Rates of Unemployed Individuals. (TI Discussion Paper 14001/V). Amsterdam: Tinbergen Institute. NB: Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een experiment met een snellere inzet van schuldhulpverlening voor
mensen met een WWB-uitkering.
25) Zie onder meer: Jongerius, M. & Wesdorp, P. (2012). Schuldhulpverlening in Bedrijf: Een handreiking voor gemeenten en werkgevers. Divosa i.s.m. Nibud,
Utrecht, en Madern, T. & Werf, M. van der (2014). Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen. Onderdeel van de reeks: Het
financiële gedrag van consumenten. Nibud, Utrecht.

21)
22)
23)
24)
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