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Voorwoord

In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we vrijwel alle doelen gehaald die we met het ministerie van SZW hebben
afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven, onze reguliere uitvoeringskosten waren 11,6% lager dan begroot.
We betaalden in totaal € 7,2 miljard aan uitkeringen uit; de UWV-brede rechtmatigheid was 99,2%. Ondanks de grote
werkloosheid en onze overstap op online dienstverlening is de algehele klanttevredenheid licht gestegen onder
uitkeringsgerechtigden; zij gaven ons een 7,0 (2013: 6,9); werkgevers gaven ons een 6,1, iets lager dan in 2013: 6,2.
De stijging van de werkloosheid lijkt af te vlakken. We kenden 215.800 WW-uitkeringen toe, slechts 1% meer dan een
jaar geleden en voorzagen vrijwel iedereen (98%) op tijd van een eerste betaling. Het keerpunt is nog niet bereikt,
maar we hebben de prognoses wel met 25.000 neerwaarts bijgesteld: we gaan nu uit van 460.000 WW-uitkeringen aan
het eind van het jaar. In de eerste 4 maanden van het jaar vonden in totaal 92.700 WW’ers werk. Onze dienstverlening
draagt hieraan bij: de gesprekken die onze adviseurs werk met WW’ers voeren, en ook de workshops en
competentietests die UWV organiseert, versnellen de terugkeer naar werk. Dat blijkt uit het onlangs verschenen
onderzoek ‘Een goed gesprek werkt’ dat in onze opdracht door SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd. De kosten
van deze relatief goedkope re-integratiemiddelen worden daarbij ruimschoots terugverdiend omdat er korter gebruik
wordt gemaakt van de uitkering. Goed nieuws is dat onze extra inspanningen om 55-plussers aan werk te helpen,
vruchten lijken af te werpen. In de eerste 4 maanden van 2014 vonden 8.500 WW’ers van 55 jaar en ouder werk.
Daarnaast konden we 4.100 mensen met een arbeidsbeperking in werk plaatsen, onder wie 2.400 Wajongers.
Wie recht op een uitkering heeft, heeft ook plichten. Het kabinet heeft de regels daarvoor in 2013 flink aangescherpt.
We zijn ons ervan bewust dat de boetes en maatregelen die we op basis van de wet moeten opleggen grote gevolgen
hebben voor de mensen die het betreft. We proberen daarom steeds goed uit te leggen wat we van burgers verlangen
en wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten. Dilemma van een dergelijke brede voorlichting is wel dat veel
mensen het gevoel krijgen dat wij hen als potentiële regelovertreders beschouwen, terwijl verreweg de meeste burgers
hun verplichtingen gewoon nakomen. We hebben 27.800 overtredingen van de inlichtingenplicht geconstateerd, meer
dan twee keer zo veel als in de eerste 4 maanden van 2013. Er zijn nu veel meer zaken afgehandeld onder het nieuwe
sanctiebeleid dan in 2013. Hierbij is voor € 16,8 miljoen aan boetes opgelegd – terwijl dit bedrag over heel 2013 op €19
miljoen uitkwam. We merken dat de opgelegde boetes in toenemende mate bezwaren oproepen. We zijn in gesprek
met het ministerie over de hoogte van de boetes in relatie tot de overtredingen en de complexiteit van de wet. De
minister heeft inmiddels aan de Tweede Kamer toegezegd dat hij bekijkt of de hoogte van de minimumboete van € 150
kan worden verlaagd en hoe de mate van verwijtbaarheid exacter kan worden vastgesteld.
We werken continu aan de verbetering van de stabiliteit en performance van onze websites. Dat is extra nodig vanwege
onze versnelde overstap op meer online dienstverlening. Steeds meer mensen maken daar gebruik van, inmiddels
bezoeken dagelijks zo’n 180.000 mensen onze site werk.nl. De stabiliteit van deze site laat de eerste 4 maanden van
2014 een positieve trend zien. Bij gebruikerspieken (vooral op maandagochtend) waren er bij tijd en wijle wel
problemen, maar we hebben maatregelen genomen om overlast voor gebruikers te voorkomen. De beschikbaarheid
van werk.nl is toegenomen tot 99,9%. De stabiliteit van uwv.nl was in orde, ook op piekmomenten. De site was 100%
beschikbaar. De ontwikkeling van een online dienstverleningsconcept is een immense klus die een groot beslag legt op
onze (ICT-) verandercapaciteit. Daarbij komen nog eens alle wijzigingen die moeten worden voorbereid en doorgevoerd
in verband met nieuwe wet- en regelgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Wet Werk en Zekerheid, die versneld wordt
ingevoerd. Om de beoogde invoering per medio 2015 te halen, moeten we alle zeilen bijzetten. Ook de invoering van de
Participatiewet zet druk op onze organisatie. Deze druk zal verder toenemen als de uitwerking van de lagere
regelgeving niet spoedig duidelijk is.
UWV zet vol in op samenwerking in de arbeidsmarktregio’s, we treden gemeenten met uitgestoken hand tegemoet. We
ondersteunen gemeenten op tal van gebieden, en kunnen aan hun decentrale uitvoering de sterke kanten toevoegen
van een centrale uitvoering: landelijke rechtsgelijkheid, een uniforme uitvoering en schaalvoordelen die zorgen voor
lagere kosten. Samen kunnen we bereiken dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden, samen
kunnen we ervoor zorgen dat de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënter wordt.
Raad van Bestuur
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Kerncijfers

Tabel: Prestatie-indicatoren
Resultaatgebied

Prestatie-indicatoren

Voorkomen van
uitkeringsinstroom/ Preventie
WIA-instroom uit Ziektewet

Percentage uitstroom uit Ziektewet binnen 104
weken

90,0%

90,4%

89,4%

Percentage werkende vangnetters na 13 weken
ziekte

10,0%

12,2%

13,2%

Rechtmatigheid
Juiste en tijdige
uitkeringsverstrekking

Bemiddeling en bevorderen reintegratie/uitstroom

Percentage rechtmatigheid uitkeringsverstrekking
(excl. aanbestedingen)
Tijdigheid eerste betaling voor:

98%

98%

85%

WIA binnen 4 weken na ingang recht

80%

93%

Wajong binnen 18 weken na uitkeringsaanvraag

80%

96%

93%

92%
91%
95%

200.000

92.700

241.800

Percentage cv's op werk.nl van werkzoekenden
met sollicitatieplicht WW

75%

74%

65%

Plaatsingspercentage AG

31%

*34%

**37%

Tijdigheid beslissing Wajong met participatieplan

85%

95%

93%
6.600

6.500

2.400

Kwaliteit online dienstverlening/werk.nl

6,0

6,6

n.v.t.

Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

7,0

6,9

Klanttevredenheid werkgevers

6,3

Bezwaarintensiteit

Efficiency gegevensverwerking

99,1%

90%

Arbeidsuitstroom WW

Realisatie
2013

99,2%

Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

Klachtintensiteit
Efficiency uitvoering

99,0%

Realisatie
eerste 4
maanden
2014

WW binnen 4 weken na ingang recht

Aantal geplaatste Wajongers
Klantgerichtheid

Norm
2014

0,4%

6,1
0,2%

6,2
0,3%

3,0%

2,9%

2,8%

Realisatie uitvoeringskosten binnen budget

≤100%

<100%

<100%

Realisatie Re-integratiekosten binnen budget

≤100%

<100%

<100%

Realisatie voorzieningen binnen budget

≤100%

<100%

<100%

90%

95%

98%

Percentage gegevensleveringen conform
overeenkomst

* Traject gestart in 2011.
** Traject gestart in 2010.
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Tabel: Kerncijfers
Resultaatgebied

Kerncijfers

Voorkomen van uitkeringsinstroom/
Preventie WIA-instroom uit Ziektewet

Aantal gemiddeld lopende ZW-uitkeringen

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

Aantal nieuwe WW-uitkeringen

19.100

Aantal toekenningen ZW

68.600
44.300
5,5 miljoen
1.397.000

78.100
46.500
5,2 miljoen
1.335.000

27.400

27.600

7,5 miljoen

7,1 miljoen

€ 37,1 miljoen

€ 22,9 miljoen

Gemiddeld benadelingsbedrag i.v.m. overtreding
inlichtingenplicht

€ 1.534

€ 2.055

Aantal boetes i.v.m. overtreding inlichtingenplicht

22.800

10.600

Aantal naar werk uitgestroomde werkzoekenden

92.700

85.000

Aantal betalingen
Benadelingsbedrag i.v.m. overtreding
inlichtingenplicht

Aantal in werk geplaatste mensen met een
arbeidsbeperking
Aantal werkzoekenden dat een passend werkaanbod
heeft ontvangen

4.100

4.400

2.000

1.600

16.400

23.400

2.900

3.400

Aantal opgelegde maatregelen wegens overtreding
inspanningsverplichtingen
(medewerkingverplichtingen)

34.300

34.500

Aantal sociaal medische herbeoordelingen

12.500

9.300

Aantal beoordeelde re-integratieverslagen

16.000

15.700

451.000

399.500

Aantal afgehandelde ontslagaanvragen
Aantal afgehandelde aanvragen
tewerkstellingsvergunningen

Aantal ingeschreven cv's op Werk.nl (einde periode)
Aantal ingeschreven vacatures op werk.nl
Aantal telefonische contacten
Aantal afgehandelde klachten
Aantal afgehandelde bezwaarzaken
Aantal verzonden brieven
Totaal van de uitvoeringskosten
Totaal van de uitkeringslasten
Bereikte besparingen op uitvoeringskosten (sinds
2005)
Aantal FTE's
Aantal in polisadministratie geregistreerde
inkomstenverhoudingen (maart)
Aantal gegevensleveringen naar derden
Aantal Suwinet-raadplegingen
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96.800
213.700

Aantal sociaal-medische beoordelingen

Efficiency gegevensverwerking

93.300

19.000

Aantal uitkeringsgerechtigden (einde periode)

Efficiency uitvoering

eerste 4
maanden 2013

215.800

Aantal continueringsbeslissingen

Klantgerichtheid

Realisatie

eerste 4
maanden 2014

Aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Aantal nieuwe uitkeringen Wazo

Bemiddeling en bevorderen
re-integratie/uitstroom

Realisatie

259.600

201.500

2,2 miljoen

2,6 miljoen

3.000

3.100

33.600

27.600

3.669.000

6.633.000

€ 609 miljoen

€ 577 miljoen

7,2 miljard

6,9 miljard

€ 760 miljoen

€ 900 miljoen

17.000

16.500

19,0 miljoen

18,6 miljoen

716.000
14,5 miljoen

499.000
14,0 miljoen
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1. Uitkeren

Eind april 2014 waren in totaal circa 1,4 miljoen mensen aangewezen op een uitkering van UWV. Onder hen waren
443.300 WW’ers en ongeveer 950.000 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering. Ons
uitgangspunt is dat zij iedere maand hun geld op tijd ontvangen. Dat is ook in de eerste 4 maanden van 2014 goed
gelukt, ondanks de sterke toename van het aantal uitkeringen.
Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. We controleren de naleving van de regels zorgvuldig, en intensiever dan
voorheen. We wijzen onze klanten daar nadrukkelijk op.

1.1. Volumeontwikkelingen
WW
Als gevolg van de economische crisis hebben steeds meer mensen te maken gekregen met werkloosheid en de daaruit
voortvloeiende inkomensachteruitgang. In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 247.900 aanvragen voor een
WW-uitkering af. Dit is iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2013 (251.200). We kenden in totaal 215.800
nieuwe WW-uitkeringen toe, 1% meer dan in de eerste 4 maanden van 2013. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg
tot 443.300.
WIA
In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 19.000 nieuwe WIA-aanvragen af. We verstrekten 12.800 nieuwe
WIA-uitkeringen, iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2013 (12.900).
Wajong
In de eerste 4 maanden van 2014, handelden we 8.400 Wajong-aanvragen. Het aantal nieuwe uitkeringen voor de
oude en nieuwe Wajong steeg van 5.600 in de eerste 4 maanden van 2013 naar 5.700 in de eerste 4 maanden van
2014.
Ziektewet
In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 12 procent minder Ziektewetuitkeringen toegekend dan in de eerste 4 maanden
van 2013: 68.600 tegenover 78.100 in de eerste 4 maanden van 2013.

Tijdige betaling
In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we € 7,2 miljard aan uitkeringen verstrekt (eerste 4 maanden 2013:
€ 6,9 miljard).
Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in de
eerste 4 maanden van 2014 goed gelukt, ondanks de sterke toename van het aantal uitkeringen. De termijn voor de
WW, Ziektewet en WIA is 4 weken. Dat betekent dat een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen 4
weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld een eerste betaling op zijn rekening heeft staan. Als het kan, is
dat meteen de definitieve betaling. Lukt het niet, dan geven we een voorschot.
Voor Wajonguitkeringen hebben we met het ministerie afgesproken dat we de eerste betaling in principe doen binnen
18 weken na ontvangst van de aanvraag. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke maximumbeslistermijn van 14
weken, plus 4 weken voor het opstellen van een participatieplan als de Wajonger participatiemogelijkheden heeft. In
zo’n plan staat hoe de Wajonger aan het werk kan komen.

Tabel Prestatie-indicatoren: Tijdigheid eerste betaling
Norm 2014

Resultaat eerste
4 maanden 2014

Resultaat 2013

WW < 4 weken na ingang recht

minimaal 90%

98%

98%

ZW < 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

93%

92%

WIA < 4 weken na ingang recht

minimaal 80%

93%

91%

Wajong < 18 weken na aanvraag

minimaal 80%

96%

95%
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1.2.

Meer digitaal

In 2013 is een aantal regels eenvoudiger geworden. Daardoor kunnen we die beter aan de klant uitleggen. Ook kunnen
we daardoor onze processen gemakkelijker automatiseren en onze dienstverlening beter digitaliseren. In de eerste 4
maanden van 2014 trok uwv.nl 13,3 miljoen bezoeken. Dit is al bijna de helft van het aantal bezoeken in geheel 2013
(28,5 miljoen).

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren
Om onze besparingsdoelstellingen voor 2015 en volgende jaren te halen, hebben we diverse vereenvoudigingen
gerealiseerd; een deel wordt op dit moment nog geïmplementeerd. Het gaat hierbij onder andere om een compacte
claimbeoordeling en om het vereenvoudigen, verregaand digitaliseren en automatiseren van de uitkeringsprocessen.
Over de concrete invulling van een aantal aanvullende vereenvoudigingvoorstellen voor de periode 2016-2018 zijn we in
overleg met het ministerie van SZW.

Online dienstverlening
We hebben de klantvriendelijkheid van de online WW-aanvraag verbeterd en het aantal gegevens dat aan de klant
getoond wordt uitgebreid, zodat de klant minder zelf hoeft in te vullen. We hoeven dan alleen naar de gegevens te
vragen die we nog niet kennen. Het digitaal overnemen van de gegevens uit de online aanvraag WW vervangt de
handmatige invoer van deze gegevens. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat alle documenten (digitaal en papier)
die een rol spelen in het WW-proces worden opgenomen in het digitaal archief.
De papieren verzending van betaalspecificaties schaffen we stap voor stap af. Sinds november 2012 ontvangen onze
WW-klanten hun betaalspecificaties en jaaropgaven al niet meer op papier. Sinds september 2013 ontvangen ook de
ZW- en Wazoklanten hun betaalspecificatie en jaaropgave online via MijnUWV.nl. Alleen klanten die actief aangeven dat
zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld niet-digivaardigen) krijgen nog een papieren exemplaar
toegestuurd. Op dit moment maakt ongeveer 7% van de klanten hiervan gebruik. Voor WIA-, Wajong-, WAO-, WAZ- en
Wazoklanten beginnen we in het tweede kwartaal 2014 aan de omzetting naar online. Zolang de wet SUWI niet is
aangepast, blijven we hun ook papieren specificaties toesturen.
Sinds 1 april zijn brieven voor werknemers over de uitvoering van de Ziektewet digitaal beschikbaar via MijnUWV.nl.
Zolang de wet SUWI nog niet is aangepast, worden de brieven nog wel per post verzonden. Voor werkgevers zijn
brieven over de uitvoering van de Ziektewet naar verwachting vanaf 1 oktober 2014 digitaal beschikbaar via het
werkgeversportaal.
Papieren brochures en folders voor particulieren worden niet meer standaard opgestuurd of meegegeven. In plaats
daarvan is een PDF van de desbetreffende brochure beschikbaar via uwv.nl. Daarnaast starten we in het tweede
kwartaal van 2014 met een pilot om bestaande brochures en folders te vervangen door nieuwe infofolders. Dat zijn
compacte wegwijzers naar uitgebreide informatie en producten en diensten op uwv.nl en werk.nl. In de eerste 4
maanden 2014 is 20% minder papier verstuurd door UWV dan in dezelfde periode in in 2013.
De websites uwv.nl, werk.nl en Wajongwerkt.nl en de onderliggende portalen voldoen al grotendeels aan de door de
Rijksoverheid ontwikkelde Webrichtlijnen. Die gaan over gebruikersvriendelijkheid, bouwkwaliteit, vindbaarheid,
compatibiliteit, bereik en duurzaamheid. Er zijn nog wel verbeteringen noodzakelijk, daar blijven we aan werken. Een
deel van de aanpassingen is al opgenomen in komende releases. Een ander deel is inmiddels verankerd in lopende
projecten en voor een laatste deel wordt daar nog aan gewerkt. Er is inmiddels een aanpak ontwikkeld om alle
downloads op uwv.nl toegankelijker te maken, waardoor de PDF-documenten voldoen aan de webrichtlijnen. Op dit
ogenblik optimaliseren we de navigatie en vindbaarheid op uwv.nl.

1.3.

Handhaving

Handhaving is een speerpunt in het beleid van het kabinet. Het is van groot belang dat uitkeringsgelden bij diegenen
terecht komen die daar recht op hebben en niet langer dan strikt noodzakelijk worden verstrekt. We bieden mensen
daarom – in toenemende mate online – ondersteuning bij het vinden van werk en zien er tegelijk op toe dat zij hun
afspraken met ons nakomen en zich aan de regels houden. Het komende jaar zullen we de samenwerking met externe
partijen zoals de Inspectie SZW en de Belastingdienst versterken en nog meer inzetten op risicomanagement op het
gebied van handhaving.

Preventieve handhaving
We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we goed uit
wat die regels zijn, wat we van burgers verlangen, wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten en wat het nieuwe
boetebeleid inhoudt. In onze communicatie daarover proberen we een goede balans aan te brengen tussen
duidelijkheid en vriendelijkheid. Ook in 2014 voeren we in samenwerking met het ministerie van SZW campagne om

UWV Viermaandenverslag 2014

6

mensen met recht op een uitkering erop te wijzen dat zij verplichtingen hebben en die moeten nakomen. Om klanten
van UWV te bereiken worden radiospotjes en banners op internet ingezet. De campagne is vanaf 24 maart 2 weken te
horen geweest op de radio.
Met risicoanalyses onderzoeken we welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Daarbij maken
we steeds vaker gebruik van digitale onderzoeksmethoden. Ook zetten we in toenemende mate online kanalen
(waaronder de Werkmap) in om de naleving van plichten te bevorderen.

Repressieve handhaving
Wie een uitkering ontvangt, heeft ook plichten. Bijvoorbeeld de plicht om actief te zoeken naar werk of te verschijnen op
afspraken. We zijn dat strenger gaan controleren.

Intensiveren handhavingsactiviteiten
Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we in 2013 gekeken waar het nuttig is onze
handhavingsactiviteiten verder te intensiveren. We hebben onze voorstellen ingediend in de vorm van een ‘business
case’. Deze omvat voorstellen om
 de afhandeling van fraudesignalen te intensiveren
 in de eerste 3 maanden van werkloosheid intensiever in te zetten op preventieve handhaving en activering van
WW’ers dan we normaal gesproken doen in de basisdienstverlening
 te verkennen of handhavingsgesprekken kunnen helpen om mensen met een WIA/WGA-uitkering te activeren
 uitkeringsontvangers aan te pakken die via gefingeerde dienstverbanden ten onrechte een (te hoge) uitkering
ontvangen.
De business case is in oktober 2013 is goedgekeurd door het ministerie van SZW. Dit betekent dat UWV vanaf 1 januari
2014 extra geld ontvangt voor de aanpak van uitkeringsfraude. We richten onze aandacht daarbij op mensen die de
regels bewust overtreden.
Het ministerie van SZW heeft extra geld beschikbaar gesteld om de afhandeling van fraudesignalen te kunnen
intensiveren. Hiermee hebben we ruim 90 fte’s extra ingezet en kunnen we bijvoorbeeld meer controles op het
nakomen van de inlichtingenplicht door uitkeringsgerechtigden uitvoeren en meer signalen over mogelijke
overtredingen afhandelen. De eerste resultaten van deze ‘businesscase Versterking Toezicht UWV’ zijn zichtbaar. We
voldoen nu al aan de doelstelling van de businesscase om jaarlijks € 13 miljoen aan onterecht betaalde uitkeringen te
achterhalen.
Ook het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden maakt onderdeel uit van de businesscase ‘Versterking Toezicht UWV’.
Het loket doet onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden, dit zijn dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op
basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. De eerste 4 maanden van 2014 hebben vooral in het teken
gestaan van de werving van nieuwe medewerkers. Deze worden vanaf eind mei 2014 ingezet. Vanaf 1 januari 2014
ondersteunt een risicoanalist het Loket Gefingeerde Dienstverbanden met data-analyses en het ontwikkelen van
risicoprofielen. Deze werkt samen met een analist van de Inspectie SZW. Het Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft
in de eerste 4 maanden van 2014 € 0,9 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Hiermee liggen we op
koers om het verwachte schadebedrag van € 2,3 miljoen op te sporen. Er zijn nog 20 zaken naar 110 personen in
onderzoek. Verder onderzoeken we via een pilot of we handhavingsgesprekken kunnen inzetten om WGA-klanten te
activeren.

Overtredingen inlichtingenplicht
Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. Het kan
bijvoorbeeld gaan om andere inkomsten, vrijwilligerswerk, vakantie, verhuizing, huwelijk of echtscheiding of ziekte.
UWV controleert op verschillende manieren of klanten zich wel aan de regels houden. Dat doen we door middel van
bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken.
Als onderdeel van de businesscase ‘Versterking Toezicht UWV’ gaan we aanvullende controles uitvoeren op het nakomen
van de inspanningsplicht door uitkeringsgerechtigden. Daarvoor gaan we onder andere in de eerste 3 maanden van de
WW handhavingsgesprekken voeren. Daarbij bespreekt de adviseur werk bijvoorbeeld met de klant of hij voldoende
relevante sollicitaties verricht, geeft hij aan hoe de kwaliteit van diens cv op werk.nl beter kan en wijst hij op de plicht
om wijzigingen tijdig door te geven.
Wanneer uitkeringsgerechtigden een overtreding van deze regels begaan, moeten ze op basis van de per 2013 in
werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW het te veel ontvangen bedrag volledig
terugbetalen. Daarbovenop krijgen ze maximaal hetzelfde bedrag als boete. We willen voorkomen dat mensen
onbedoeld - door onduidelijkheid - de regels overtreden en een boete opgelegd krijgen. Daarom proberen we steeds
goed uit te leggen wat we van burgers verlangen en wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten.
We zien dat het aantal geconstateerde overtredingen fors is toegenomen. De in totaal geconstateerde schadelast als
gevolg van deze overtredingen was € 37,1 miljoen, met een boetebedrag van € 22,7 miljoen. Dit is veel hoger dan in de
eerste 4 maanden van 2013 (€ 22,9 miljoen, met een boetebedrag van € 3,0 miljoen). Dit is een direct gevolg van het
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feit dat in de eerste 4 maanden van 2014 veel meer zaken zijn afgehandeld onder het nieuwe sanctiebeleid. De
gemiddelde hoogte van de boetes van zaken onder het nieuwe sanctiebeleid is iets gedaald: van € 1.072 in 2013 naar
€ 1.049 in de eerste 4 maanden van 2014. Tegen deze boetes zijn in de eerste 4 maanden 3.569 bezwaren ingediend
(16% van de zaken). In dezelfde periode zijn 1.787 bezwaarzaken afgerond. Hiervan is 14% gegrond verklaard, 57%
ongegrond, 7% niet ontvankelijk en 22% is ingetrokken. We zijn in gesprek met het ministerie over de hoogte van de
boetes in relatie tot de overtredingen en de complexiteit van de wet. De minister heeft inmiddels aan de Tweede Kamer
toegezegd dat hij bekijkt of de hoogte van de minimumboete van € 150 kan worden verlaagd en hoe de mate van
verwijtbaarheid exacter kan worden vastgesteld.

Tabel: Afdoening overtredingen inlichtingenplicht
Eerste 4 maanden 2014
Aantal
Aantal overtredingen

27.800

Opgelegde boetes

%

Eerste 4 maanden 2013
Aantal

%

12.700

22.800

82%

10.600

83%

Opgelegde waarschuwingen

2.800

10%

1.200

9%

Geen boete/waarschuwing opgelegd

2.100

7%

800

7%

100

1%

100

1%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

De landelijke Interventieteams hebben in de eerste 4 maanden van 2014 210 werkplekcontroles uitgevoerd waarbij 783
personen zijn gecontroleerd. In 200 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd vanwege mogelijke ongemelde inkomsten
naast een uitkering van UWV. In 67 gevallen is fraude vastgesteld met een totaal schadebedrag van € 0,2 miljoen. Er
zijn nog 21 gevallen in onderzoek.

Internationale controles
Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in de eerste 4 maanden van 2014 bij 175
vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 3,9 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald, waarvan het
grootste deel in Turkije (€ 2,9 miljoen), Marokko (€ 0,6 miljoen) en Suriname (€ 0,1 miljoen).
In de periode tot en met april 2014 heeft ons Interventieteam Buitenland klanten bezocht in België en de Nederlandse
Antillen (Aruba, Bonaire en Curaçao). In totaal is voor € 0,2 miljoen aan benadeling vastgesteld en voor € 0,1 miljoen
aan boetes opgelegd.

Overige onderzoeksthema’s
In 2014 hebben we in de vorm van een pilot op de kantoren Rotterdam en Zwolle onderzoeken ingesteld naar
aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen. Het doel was om ervaring op te doen met het werken met een
risicoprofiel en om verschillende soorten misbruik bij aanvragen voor een faillissementsuitkering te
onderzoeken. De pilot heeft ertoe geleid dat er meer signalen van faillissementsfraude zijn onderzocht dan vóór
de pilot en dat het risicoprofiel verder verfijnd kan worden. Na deze aanpassingen breiden we de aanpak per 1
juni verder uit naar de kantoren Groningen en Alkmaar. Na een evaluatie 3 maanden daarna zullen de kantoren
Venlo en Utrecht volgen.
Daarnaast hebben we in de eerste 4 maanden van 2014 verblijfscontroles uitgevoerd bij circa 2.500 arbeidsmigranten
om vast te stellen of zij inderdaad in Nederland verblijven. Van ruim 90% van de gecontroleerde personen is
vastgesteld dat dit het geval is. Er is in 323 gevallen een boete opgelegd, 25 keer een maatregel en 19 keer een
waarschuwing gegeven.
Ook is een kleinschalig onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van toeslagen voor alleenstaanden. Deze toeslagen
op basis van de Toeslagenwet bedragen tot 70% van het sociale minimum. Het onderzoek richtte zich op mensen die
aangeven alleen te wonen, terwijl uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) blijkt dat er meer personen op het
adres zijn ingeschreven. Er zijn 372 uitkeringsgerechtigden gecontroleerd, hierbij zijn 145 overtredingen (40%)
geconstateerd en een schadebedrag van € 0,5 miljoen.
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2. Sociaal-medisch beoordelen

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, ook als ze een arbeidsbeperking
hebben. Voor iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt beoordelen we het recht en de hoogte van de
geclaimde uitkering en stellen we vast wat de resterende arbeidsmogelijkheden zijn. We toetsen ook of werkgevers er
alles aan doen om hun zieke werknemers weer aan de slag te krijgen. In onze ZW-Arborol leggen we meer focus op
arbeidsparticipatie en op de uitstroom uit de Ziektewet.

2.1.

Volumeontwikkelingen

Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoordelen voor iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering
aanvraagt het recht en de hoogte van de geclaimde uitkering en stellen vast wat de resterende arbeidsmogelijkheden
zijn. In de eerste 4 maanden van 2014 voerden zij in totaal 27.400 claimbeoordelingen uit.
Wanneer er een verandering in de gezondheidssituatie van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering optreedt,
volgt een herbeoordeling. We hebben met SZW afgesproken om 31.000 herbeoordelingen uit te voeren in 2014. We
liggen op koers om dit doel te halen. We hebben in de eerste 4 maanden van 2014 in totaal 12.500 herbeoordelingen
uitgevoerd.

Sociaal-medische beoordeling WIA
In de eerste 4 maanden van 2014 ontvingen we 19.900 nieuwe WIA-aanvragen. We handelden 19.000 WIA-aanvragen
af, vrijwel gelijk aan de eerste 4 maanden van 2013 (19.100). We gaven 89% van de WIA-beschikkingen op tijd af
(binnen 8 weken na de aanvraag). In 2013 was dat 90%. Nadat de uitkering is toegekend, betalen we in principe
binnen 4 weken de uitkering.
Ook de afgelopen periode hebben we bijzondere aandacht besteed aan het beperken van de instroom in de WIA. In het
bijzonder hebben we meer focus gelegd op arbeidsparticipatie en op de uitstroom uit de Ziektewet.

Tabel: Sociaal medische beoordeling WIA
eerste 4 maanden 2014

eerste 4 maanden 2013

WGA deels arbeidsongeschikt

2.800

3.200

WGA volledig arbeidsongeschikt

5.300

5.400

IVA

2.700

Toegekende aanvragen

11.000

8.200

8.100

19.000

19.100

Afgewezen aanvragen
Totaal

2.400

10.800

Sociaal-medische beoordeling nieuwe Wajong
In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 8.400 aanvragen voor de nieuwe Wajong af. Dit is iets minder dan in
de eerste 4 maanden van 2013 (8.500). Van de afgehandelde beschikkingen was 96% tijdig (binnen 14 weken na de
ontvangstbevestiging), net zoals in de eerste 4 maanden van 2013.
We stellen voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de
arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In de
eerste 4 maanden van 2014 hebben we 4.300 participatieplannen voor nieuwe Wajongers opgesteld. Dat deden we in
95% van de gevallen tijdig, binnen 14 weken na de ontvangstbevestiging (2013: 93%). De met het ministerie
afgesproken norm is 85%.
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Tabel: Sociaal-medische beoordeling nWajong
eerste 4 maanden 2014

eerste 4 maanden 2013

Toegekende aanvragen
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

200

400

Werkregeling

3.000

2.600

Studieregeling

1.900

2.000

Alleen arbeidsondersteuning

0

0

5.100

5.000

Afgewezen aanvragen

3.300

3.500

Totaal

8.400

8.500

Eerstejaars Ziektewetbeoordelingen
Op basis van de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voert UWV na 44 weken
ziekte een eerstejaars Ziektewetbeoordeling uit. Als we bij deze beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan
65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de
Ziektewetuitkering. (Het maatmanloon is het loon dat een gezonde persoon met soortgelijke opleiding en ervaring met
arbeid gewoonlijk verdient.) Daarbij geldt een uitlooptermijn van 1 maand. Deze maatregel geldt voor alle klanten met
een Ziektewetuitkering die op of na 1 januari 2013 ziek zijn geworden. Zij worden vanaf de 44e week van hun ziekte
opgeroepen voor de beoordeling. De uitvoering van de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen is in november 2013
gestart, inmiddels maakt het een omvangrijk deel uit van het takenpakket.
Vanaf november 2013 hebben we er 13.700 afgerond (waarvan 700 van werkgevers die eigenrisicodrager zijn). Van
degenen die beoordeeld zijn, stroomt 59% door naar het tweede Ziektewetjaar, 35% is minder dan 35%
arbeidsongeschikt en heeft daarom geen recht meer op een Ziektewetuitkering. Dit geldt ook voor 6% die tijdens de
beoordeling alsnog hersteld is verklaard voor eigen werk. Afspraak is dat we de beoordelingen vóór de ingangsdatum
van het tweede Ziektewetjaar afhandelen. De cumulatieve tijdigheid van de beslissingen voldeed tot en met april aan de
norm van 90%.

Herbeoordelingen voor verzekeraars
In juni 2013 hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten waarin verzekeraars onder
bepaalde voorwaarden een herbeoordeling kunnen aanvragen bij UWV (maximaal 4.000 op jaarbasis). Het gaat om
werkgevers die eigenrisicodrager zijn en de kosten voor de betaling van uitkeringen aan hun werknemers hebben
verzekerd. Als er sprake is van een gewijzigde gezondheidssituatie van de werknemer, kan de verzekeraar volgens het
convenant met machtiging van de werkgever een onderbouwde aanvraag doen voor het verrichten van een
herbeoordeling. Uit onderzoek is gebleken dat de aanvraag om een herbeoordeling door een verzekeraar in ongeveer
50% van de gevallen leidt tot een andere indeling in de WIA.

Herbeoordelingen van personen in schuldhulpverleningstraject
Naar aanleiding van een verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters-commissarissen faillissementen van
de Raad van de Rechtspraak) verricht UWV beoordelingen van arbeidsvermogen in het kader van de Wet
schuldsanering natuurlijke personen. Wanneer UWV van oordeel is dat iemand die in een schuldsaneringstraject zit in
staat is om arbeid te verrichten, kan de rechtbank vervolgens een arbeids- c.q. sollicitatieplicht opleggen. UWV verricht
deze herbeoordelingen sinds eind 2013. Op jaarbasis gaat het om naar schatting 200 herbeoordelingen, die UWV tegen
een kostendekkend tarief uitvoert. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn er 32 verzoeken binnengekomen en 30
verzoeken afgehandeld.

2.2. ZW-Arborol
Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen
werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol
van arbodienst.
Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gedaald van 13,2% in 2013 naar 12,2% in de
eerste 4 maanden van 2014 (streefcijfer: 10,0%). Deze daling heeft te maken met een andere wijze van tellen. Tot en
met 2013 werd alleen gemeten of de vangnetter gestart is met werken en werd niet gekeken naar het voortduren van
dit werk. Sinds 2014 tellen we werk dat is beëindigd niet langer mee.
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In 2012 hebben de Stichting Arbo Flexbranche en UWV een convenant gesloten. Dit convenant is 1 januari 2013 van
start gegaan en heeft als doel om het langdurig verzuim onder uitzendkrachten te beperken. De reikwijdte van het
convenant is fors afgenomen doordat enkele grote uitzendondernemingen per 1 januari 2013 eigenrisicodrager zijn
geworden. In de eerste 4 maanden van 2014 stroomde 53% van de vangnetters uit binnen 13 weken na de
ziekmelding.

Tabel: Prestatie-indicatoren: voorkomen van uitkeringsinstroom
Norm 2014

Resultaat eerste
4 maanden 2014

Resultaat 2013

Uitstroom uit ZW vangnet binnen 104 weken

90,0%

90,4%*

89,4%

Aandeel werkenden na 13 weken ziekte

10,0%

12,2%*

13,2%

* Definitie is met ingang van 2014 aangepast; hierdoor is het cijfer niet vergelijkbaar met 2013.

Op de 2 vangnetcategorieën met het hoogste WIA-risico worden nog steeds goede resultaten geboekt. In de eerste 4
maanden van 2014 zijn meer (87%) zieke werklozen uitgestroomd dan in 2013 (86%). Bij de eindedienstverbanders
(mensen die ziek zijn aan het einde van hun contract en/of dienstverband) was de uitstroom met 71% ook hoger dan
2013 (67%).

Tabel: Aandeel vangnetcategorieën binnen uitstroom ZW
Tabel: Aandeel vangnetcategorieën binnen uitstroom Ziektewet

eerste 4
maanden 2014

eerste 4
maanden 2013

25.600

25.600

8.400

15.400

400

600

Ontslag (einde dienstverband)

14.000

13.200

Zieke werklozen

28.800

28.300

Zwangerschap
Uitzendkrachten
Flex overig (stagiaires, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

Vrijwillig verzekerden

2.100

2.800

Overig

12.500

17.200

Totaal

91.800

103.100

Pilot Breinwerk (verbeteren verzuimbegeleiding zieke vangnetters met psychische klachten)
In 2013 hebben we in Hengelo een pilot Breinwerk ontwikkeld. Breinwerk heeft als doel de kwaliteit van de
verzuimbegeleiding van zieke vangnetters met psychische klachten te verbeteren. De Breinwerk-werkwijze wordt
gekenmerkt door snelle activering van de vangnetters, het bieden van structuur, snelle re-integratie en waar nodig de
inzet van een werkervaringsplek en beweegprogramma’s. Hierbij is de re-integratiebegeleider of de arbeidsdeskundige
leidend en heeft de verzekeringsarts een expertrol. De zieke vangnetter ontvangt snel (binnen enkele dagen) een
oproep voor het spreekuur bij de re-integratiebegeleider, vervolgens neemt de re-integratiebegeleider of
arbeidsdeskundige iedere 3 weken telefonisch contact op. Daarnaast worden de vangnetters voor interventies
doorverwezen naar een externe zorgaanbieder en/of naar een organisatie die gespecialiseerd is in het vinden van werk.
Hiervoor zijn contracten met re-integratiebedrijven afgesloten.
Januari 2014 zijn we in Hengelo, Den Bosch en Rotterdam gestart met een pilot in combinatie met een studie naar het
effect van deze werkwijze. De studie duurt een jaar. In Den Bosch en Rotterdam is de instroom inmiddels afgerond, In
Hengelo verwachten we dat dit halverwege het jaar het geval zal zijn.

2.3. Meer digitaal
Ook sociaal-medische zaken regelen we steeds vaker online.

Digitale dienstverlening aan werkgevers
Werkgevers kunnen meer en meer gebruik maken van onze digitale dienstverlening. Zo kunnen ze hun ziek-,
zwangerschaps- en herstelmeldingen online doen. We treffen voorbereidingen om de bijbehorende beschikkingen,
ongeveer 750.000 per jaar, ook veilig online terug te kunnen sturen. Volgens planning kan dat vanaf eind 2014.
Papieren brochures en folders voor werkgevers worden niet meer standaard opgestuurd of meegegeven. In plaats
daarvan is een PDF van de desbetreffende brochure beschikbaar via uwv.nl. Daarnaast gaan we bestaande brochures
en folders doorontwikkelen naar een slanker formaat. Vorig jaar is hiervoor het concept ontwikkeld van een compacte
wegwijzer naar de uitgebreide informatie en diensten op uwv.nl en werk.nl.
In het project om de re-integratieverslagen te standaardiseren en digitaliseren is een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle
onderliggende formulieren zijn na overleg met werkgevers, arbodiensten en professionals van UWV herschreven. Ze
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worden vanaf half augustus als webformulieren op uwv.nl aangeboden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen
werkgevers vanaf 15 augustus 2014 de verschillende onderdelen van het re-integratieverslag uploaden en digitaal naar
UWV verzenden. Medische informatie kan vooralsnog niet digitaal worden verstuurd omdat de beschikbare portalen nog
niet het juiste authenticatieniveau hebben.
We hebben een Linkedin-groep voor en door werkgevers. Het aantal aangesloten werkgevers is toegenomen van 1.500
leden begin 2013 naar ruim 3.000 eind april 2014. Werkgevers kunnen er hun vragen over sociale zekerheid in den
brede stellen en de dialoog aangaan met andere werkgevers en met UWV.

2.4.

Handhaving

Ook bij sociaal-medische zaken zijn we er alert op dat burgers, werkgevers en leveranciers zich aan regels en afspraken
houden. Wanneer onze verzekeringsartsen een vermoeden van fraude hebben, bevinden zij zich in een lastig parket. De
wet staat de verzekeringsarts niet toe om bij een redelijk vermoeden van fraude de noodzakelijke gegevens te
verstrekken, ook niet aan een UWV-functionaris. Het ministerie van SZW werkt nu in overleg met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ons aan een wijziging van de wet waarmee dat wel mogelijk wordt.

Loonsancties
Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. In deze
periode moeten de werkgever en diens zieke werknemer zich inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan
het werk te laten gaan. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen op basis van het re-integratieverslag dat ze
opstellen bij het indienen van de WIA-aanvraag. Bij onvoldoende inspanningen door de werkgever legt UWV een
loonsanctie op en moet de werkgever het loon langer doorbetalen. In de eerste 4 maanden van 2014 effectueerden we
700 loonsancties en 600 administratieve loonsancties wegens een onvolledig re-integratieverslag. Wanneer een
werkgever van mening is dat hij alsnog voldoende inspanningen heeft geleverd om zijn zieke werknemer te reintegreren, kan hij een verzoek indienen om de loonsanctie te bekorten. In 300 gevallen hebben we geconstateerd dat
er opnieuw of nog steeds sprake was van tekortkomingen was in de re-integratie-inspanningen en is besloten de sanctie
te continueren.

Fraudes met medische diagnoses
Onderzoek door het Openbaar Ministerie heeft begin 2012 een zaak aan het licht gebracht rond mogelijk
georganiseerde fraude en vervalste diagnoses. In dit kader heeft UWV in 131 gevallen de toegekende
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. In de meeste gevallen hebben we psychiatrische expertise gevraagd.
Daarnaast hebben we een aantal keren een diagnostische opname van 5 werkdagen ingezet om tot een sluitende
diagnose te komen en op basis daarvan de belastbaarheid te kunnen vaststellen. In een aantal gevallen werd de
uitkering geschorst, omdat de klant weigerde mee te werken aan onderzoek.
Het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW hebben UWV gevraagd om nog een aanvullende lijst met 15 dossiers te
beoordelen. 12 van de 15 dossiers zijn afgerond. Hiervan zijn 5 uitkeringen beëindigd, 1 uitkering verlaagd en 6
uitkeringen bleven ongewijzigd.

Valse verklaringen door psychiaters
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ door het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam is in 2011 de
verdenking ontstaan dat er op basis van valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn
geclaimd bij UWV. Het OM heeft vervolgens aan UWV burgerservicenummers ter beschikking gesteld van klanten voor
wie de verdachte psychiaters mogelijk valse verklaringen hebben afgegeven. Op basis hiervan hebben we toen 196
klanten herbeoordeeld; dit leidde tot 181 nieuwe uitkeringsbeschikkingen.
De rechtbank heeft 62 van de 68 Terugwerkende kracht gevallen afgerond: 14 beroepszaken zijn gegrond verklaard, 46
ongegrond en 2 gedeeltelijk gegrond. 2 beroepszaken zijn ingetrokken door de klant. Er lopen 43 zaken bij de Centrale
Raad van Beroep, 1 zaak is tot nu toe afgerond, de zaak is ongegrond verklaard. Van de afgeronde beroepszaken naar
Toekomende Tijd zijn er 25 ongegrond verklaard, 2 gegrond, 1 keer is de zaak ingetrokken door de klant.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of er tegen de bij Marque betrokken psychiaters tuchtzaken
kunnen worden ingesteld. In verband daarmee heeft IGZ een aantal dossiers bij UWV gevorderd. IGZ heeft toegezegd
maximale privacy te zullen betrachten voor de verzekeringsartsen van UWV. Deze zaak loopt nog.

Mogelijke fraude bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Bij een lopend strafrechtelijk onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden door de Inspectie SZW is het vermoeden
gerezen dat er mogelijk fraude is gepleegd bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het Openbaar
Ministerie heeft UWV toestemming gegeven om bij ongeveer 130 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te
onderzoeken of er inderdaad sprake is van uitkeringsfraude. Na een eerste analyse zijn 40 dossiers verder onderzocht,
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vanaf half mei worden op basis hiervan 25 mensen opnieuw beoordeeld. We verwachten de eerste resultaten eind
2014.
Een vermoeden van fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontstond ook bij een onderzoek door de Inspectie
SZW naar fraude door zorgverleners bij de indicatiestelling voor een persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura.
We zijn hierop 2 onderzoeken gestart. Het eerste onderzoek is inmiddels afgerond, we hebben daarbij geen
aanwijzingen aangetroffen dat behandelaars of begeleiders van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die
gebruik maken van een PGB of zorg in natura, UWV foutief hebben voorgelicht. Een tweede onderzoek loopt nog, we
verwachten de evaluatie deze zomer af te ronden.
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3. Werk

Helaas kunnen we niet alle werkzoekenden persoonlijk adviseren en begeleiden tijdens hun zoektocht naar werk. Maar
de groep die persoonlijke aandacht echt nodig heeft, helpen we. Het gaat in het bijzonder om mensen met een
arbeidsbeperking, zoals klanten met een Wajong- of WIA-uitkering, mensen die in de WW terecht komen omdat ze
geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en mensen die tussen de 3 en 12 maanden
werkloos en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vaak gaat het dan om oudere werkzoekenden.
De ruimte voor deze persoonlijke aandacht creëren we door onze inzet op online dienstverlening. De meeste mensen
met een WW-uitkering zijn zelfredzaam en krijgen de eerste drie maanden van hun werkloosheid alleen online
ondersteuning. Na 3 maanden houden we met iedere klant een evaluatiegesprek. Dan bepalen we de verdere
dienstverlening en gaan we na of de klant zich voldoende inspant om aan het werk te komen. De beschikbare
persoonlijke dienstverlening zetten we in voor werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben.

3.1.

Volumeontwikkelingen

In de eerste 4 maanden vonden ondanks de slechte economische situatie 92.700 werkzoekenden deels mede dankzij
onze inspanningen een baan. We konden 4.100 mensen met een arbeidsbeperking in werk plaatsen, onder wie 2.400
Wajongers.

WW’ers
Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. In totaal hebben
92.700 WW’ers in de eerste 4 maanden van 2014 een baan gevonden. Doelstelling is dat dit jaar minstens 200.000
WW’ers weer werk vinden.

Tabel: Uitstroom naar werk van WW’ers*
1e vier maanden
2014*

1e vier maanden
2013*

96.800

89.400

92.700

83.900

-

1.100

Werkzoekenden jonger dan 27 jaar

15.400

16.300

Werkzoekenden van 27 tot 45 jaar

47.700

43.500

Werkzoekenden van 45 tot 55 jaar

21.100

18.400

8.500

6.800

4.900

4.000

Totaal aantal naar werk uitgestroomde werkzoekenden
Werkzoekenden met WW-uitkering
Andere werkzoekenden

Naar werk uitgestroomde werkzoekenden naar leeftijd

Werkzoekenden van 55 jaar en ouder
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige

* UWV is in 2014 overgegaan op een nieuwe definiëring en telwijze van de uitstroom naar werk. Hierdoor zijn de cijfers over 2014 en
2013 niet volledig vergelijkbaar.

De beschikbare persoonlijke dienstverlening zetten we in voor werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben.
Het gaat om WW’ers om mensen die in de WW terecht komen omdat ze geen recht (meer) hebben op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en mensen die tussen de 3 en 12 maanden werkloos zijn. Vaak zijn dat oudere
werkzoekenden. Mensen die langer dan 12 maanden werkloos zijn én minimaal 12 uur per week beschikbaar zijn voor
de arbeidsmarkt, doen wij een passend werkaanbod.

Mensen met een arbeidsbeperking
De economische crisis maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking extra moeilijk om een baan te vinden. In de
eerste 4 maanden van 2014 vonden 4.100 van hen, mede dankzij onze dienstverlening, een baan. Onder hen waren
2.400 Wajonger die we in werk konden plaatsen. We liggen hiermee nog steeds op schema om onze doelstelling te
halen om in 2014 6.500 Wajongers te plaatsen. Voor 3.700 Wajongers van de 54.000 werkende Wajongers is
loondispensatie ingezet.
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Voor de WGA-klanten met arbeidsmogelijkheden staat werken in reguliere arbeid voorop. In de eerste 4 maanden van
2014 hebben we 3.600 werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om dit doel te bereiken.

Tabel: Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking
1e vier maanden
2014

1e vier maanden
2013

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

4.100

4.400

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met
behoud van arbeid)

2.400

*2.600

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

1.700

1.800

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

200

300

Mensen met recht op WIA-uitkering

800

1.100

**700

**400

Mensen met recht op ZW-uitkering

* De cijfers over het aantal Wajongplaatsingen in 2013 zijn gecorrigeerd. Het betreft een rekenkundige aanpassing.
** Voor de Ziektewet telden we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

Plaatsingspercentage AG
Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte reintegratietrajecten in een kalenderjaar. Het percentage geeft aan hoeveel klanten met een arbeidsbeperking een
betaalde baan hebben gevonden na afronding van een re-integratietraject. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant
gedurende ten minste 2 maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste 6
maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.
Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar.
Van de klanten met een arbeidsbeperking die in 2011 aan een re-integratietraject zijn begonnen, heeft 34% een
betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject. Voor de jaren daarna is dat 21% (2012) en 8%
(2013). Voor de in 2012 en met name de in 2013 gestarte trajecten zal het percentage nog stijgen, omdat veel van
deze trajecten nog niet zijn afgerond. De met het ministerie afgesproken norm is 31%.

Minder ontslagaanvragen
Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen
een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. In de eerste 4 maanden van 2014 werden 15.500 ontslagaanvragen
ingediend bij UWV, 33% minder dan in de eerste 4 maanden van 2013. We verwachten dat het aantal
ontslagaanvragen, gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector, de komende periode toeneemt. We hebben 16.400
ontslagaanvragen afgewikkeld, 30% minder dan in de eerste 4 maanden van 2013. Het overgrote deel (85%) van de
aanvragen was van bedrijfseconomische aard.
De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is, of dat de
verkeerde mensen worden ontslagen. 54% van de afgehandelde aanvragen heeft geleid tot een ontslagvergunning
(8.800), 27% is door de werkgever tijdens de behandeling ingetrokken, 8% werd afgewezen en 11% werd vanwege
onvoldoende informatie niet in behandeling genomen. We hebben 81% van de ontslagvergunningen binnen de norm
van 6 weken afgegeven.

Minder tewerkstellingsvergunningen
Werkgevers die personeel willen aannemen uit Kroatië of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER),
moeten bij UWV een tewerkstellingsvergunning aanvragen. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn er 2.700 aanvragen
ingediend en hebben we 2.900 van deze aanvragen getoetst. Van de afgehandelde aanvragen is 78% gehonoreerd
(2.200). In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we 90% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken
afgegeven.
Sinds 1 april 2014 handelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de aanvragen af voor
tewerkstellingsvergunningen waarbij ook een verblijfsvergunning nodig is. Voor deze gecombineerde vergunning voor
verblijf en arbeid (GVVA) verstrekt UWV een advies aan de IND, die vervolgens op de aanvraag beslist. UWV blijft wel
beslissingen afgeven op aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning waarbij geen verblijfsvergunning nodig is. Dit
geldt voor mensen die maximaal 3 maanden in Nederland blijven, voor mensen die al in Nederland verblijven zoals
asielzoekers of werkstudenten, en voor alle concernoverplaatsingen. UWV toetst de adviezen voor de IND en de
aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde gronden. In april is door de opstart van deze procedure een
beperkt aantal adviezen afgegeven (30 stuks).
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3.2. Doelgroep jonggehandicapten
We zetten ons in voor zoveel mogelijk plaatsingen en verlengingen van dienstverbanden van Wajongers. Daarvoor
hebben we, samen met andere partijen, diverse initiatieven ontwikkeld. Hieronder rapporteren we over een aantal
ervan.

Taskforce Wajong Werkt
UWV zet stevig in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. Dit doen we door
middel van het in maart gestarte initiatief Wajong Werkt, dat ondersteund wordt door prominenten uit bedrijfsleven,
overheid, vakbonden en belangenverenigingen. Ondanks de slechte economische situatie vonden in de eerste 4
maanden van 2014 mede dankzij onze inspanningen 2.400 Wajongers een baan.
Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in
dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te
overwegen.
Om het aantal Wajongers bij reguliere werkgevers te verhogen, onderneemt UWV de volgende activiteiten:
 Wij maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen.
We verbeteren de opgestelde profielen en checken de categorisering van Wajongers zorgvuldig, zodat Wajongers
nauwkeuriger kunnen worden gematcht met de werkgeversvraag. Voor Wajongers die al gedeeltelijk werken, stellen
we geen nieuw profiel op. Op basis van de schoningsactie zijn nu in totaal 9.050 Wajongers direct beschikbaar voor
werk. Ongeveer 1.400 van hen hebben een Wsw-indicatie.
 Om beter inzicht in de beschikbare Wajongers te krijgen, worden in de regio’s workshops en andere
groepsactiviteiten georganiseerd. De Wajongers krijgen daar beter inzicht in hun eigen kwaliteiten en leren hoe ze
zich beter kunnen presenteren.
 Wajongers kunnen sinds juli 2013 in hun cv op werk.nl aangeven dat ze Wajonger zijn en dat ze op zoek zijn naar
Wajongvacatures. 2.600 Wajongers hebben dat inmiddels gedaan. Werkgevers kunnen nu alle cv’s van voor werk
beschikbare Wajongers op werk.nl bekijken.
Een belangrijk instrument voor de taskforce om Wajongers naar werk te begeleiden is de website Wajongwerkt.nl. Hier
kunnen werkgevers hun vacatures specifiek voor Wajongers aanleveren en kunnen Wajongers vacatures zoeken. Onder
regie van ons Werkgeversservicepunt Wajong zoeken re-integratiebureaus kandidaten bij de vacatures. In de eerste 4
maanden van 2014 werden via de website gemiddeld 109 vacatures aangeboden.

Partnership UWV en Feyenoord in Jobscorer
UWV en de Stichting Feyenoord Foundation, waarin alle maatschappelijke projecten van voetbalclub Feyenoord zijn
ondergebracht, werken sinds 2012 samen in het innovatieve project Jobscorer. Doelstelling van dit project is om een
doorlopende groep van 11 Wajongers (zowel jongens als meisjes) te motiveren en hen vervolgens duurzaam te
plaatsen op de arbeidsmarkt. De Feyenoord Foundation biedt daarbij re-integratiebegeleiding. De resultaten tot nu toe
wijzen op een significant hogere uitstroom van Wajongers dan bij reguliere dienstverlening. De samenwerking is
verlengd tot 1 april 2015. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn weer 6 nieuwe kandidaten gestart. Met het oog op de
komst van de Participatiewet starten de Stichting Feyenoord Foundation en UWV dit jaar gesprekken met de gemeente
Rotterdam.

Top600 project
UWV werkt sinds 2013 intensief samen met de gemeente Amsterdam bij de aanpak van criminele jongeren in het
project 'TOP 600'. Amsterdam heeft hiertoe een lijst van de 600 meest risicovolle jongeren samengesteld. Gebleken is
dat ongeveer 10 procent van deze jongeren een Wajonguitkering van UWV ontvangt. De gemeente heeft de
samenwerking met UWV gezocht om deze groep Wajongers gezamenlijk en intensiever te begeleiden en te monitoren.
Reguliere dienstverlening bleek niet toereikend.
UWV heeft voor elke Wajonger uit deze doelgroep de samenwerking opgezocht met de regiehouder van de TOP 600 en
is gesprekken aangegaan met de gehele groep Wajongers. Met de jongeren worden afspraken gemaakt over reintegratie en wordt een intensief traject richting werk aangegaan. Van succes in de vorm van concreet werk is nog niet
echt sprake, daarvoor is het nog te vroeg. Inmiddels zijn wel ongeveer 30 Wajongers bezig met een traject richting
werk, in de vorm van sociale activering of een re-integratietraject.
Alle betrokken partijen vinden de aanpak succesvol. De Wajongers zijn in beeld en worden actief begeleid en vooral ook
gemonitord door 2 speciaal hiermee belaste arbeidsdeskundigen van UWV. De hechte samenwerking en de doorlopende
afstemming met de regiehouders van het project zijn van wezenlijk belang. UWV geldt inmiddels als volwaardige
samenwerkingspartner binnen het project.
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Ook andere gemeenten hebben belangstelling getoond voor de in Amsterdam ontwikkelde werkwijze. Zo start
binnenkort een vergelijkbare samenwerking in Rotterdam en Gouda en worden er gesprekken gevoerd met Den Haag
en Ede.

Interne jobcoach
Sinds 1 januari 2014 zijn de nieuwe Beleidsregels onderzoek interne jobcoach van kracht. Het betreft een tijdelijke
voortzetting van het onderzoek interne jobcoach tot 1 januari 2015. In het kader van dit onderzoek kan een werkgever,
wanneer een werknemer met een ziekte of gebrek begeleiding nodig heeft op zijn werk, subsidie krijgen om zelf de
voorziening interne jobcoach te regelen. Hierbij bepaalt de werkgever of hij jobcoaching in eigen beheer uitvoert, de
begeleiding uitbesteedt aan een externe jobcoachorganisatie of kiest voor een combinatie van beide mogelijkheden. De
subsidiebedragen die met de interne jobcoaching zijn gemoeid, liggen lager dan bij een externe jobcoach.
Voor werkgevers die al aan het onderzoek deelnamen, geldt dat zij ook in 2014 nieuwe aanvragen kunnen indienen.
Werkgevers die nog niet aan het onderzoek deelnemen, kunnen uiterlijk op 31 december 2014 een aanvraag indienen.
UWV verstrekt tot uiterlijk 31 december 2014 subsidie. Indien het subsidieplafond van € 4,3 miljoen eerder dan 31
december 2014 is bereikt, stopt de subsidieverlening op dat moment. Met SZW zijn intussen gesprekken gestart over
een definitieve regeling per 1 januari 2015. In de eerste 4 maanden van 2014 dienden 48 nieuwe werkgevers een
subsidieaanvraag in voor in totaal 108 werknemers, van 32 werkgevers is de aanvraag gehonoreerd.

3.3.

Andere specifieke doelgroepen

UWV heeft zich in de eerste 4 maanden van 2014 ook ingespannen om andere groepen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt te ondersteunen. Het ging daarbij onder meer om 55-plussers, jongeren en langdurig werklozen.

55-plussers aan de slag
Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Zij komen
extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In de eerste 4 maanden van 2014 hebben 8.500
WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk gevonden.
Het ministerie heeft eind 2012, in overleg met de sociale partners, besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de
re-integratie van 55-plussers. Voor de periode van begin 2013 tot medio 2015 heeft het kabinet in totaal € 67 miljoen voor
dat doel vrijgemaakt. Het programma 55pluswerkt is op 1 juli 2013 van start gegaan. Doel is in een periode van
tweeënhalf jaar ruim 60.000 55-plussers met een WW-uitkering uit te laten stromen naar werk. Zonder de extra middelen
zouden naar verwachting ongeveer 45.000 55-plussers aan het werk komen. Om de extra uitstroom te realiseren
organiseren we netwerktrainingen, houden we inspiratiedagen, zetten we extra adviseurs werkgeversdiensten in en stellen
we scholingsvouchers en plaatsingsfees voor intermediairs beschikbaar.
Tijdens de netwerktraining ‘Succesvol naar werk’ leren de deelnemers alles over netwerken, solliciteren, social media en
profileren. Op basis van de reguliere middelen kunnen we jaarlijks 15.000 55-plussers na 3 maanden werkloosheid een
netwerktraining aanbieden, met de extra middelen kan dat voor jaarlijks nog eens 28.000. Daarmee kunnen we de
training aanbieden aan alle WW’ers van 55 jaar en ouder. De netwerktrainingen zijn op 1 juli 2013 van start gegaan. In
de eerste maanden was er sprake van een geleidelijke opbouw. Inmiddels is de bezetting op sterkte en zijn in totaal
ruim 25.000 55-plussers aan een netwerktraining begonnen, van wie 10.600 in de eerste 4 maanden van 2014. Het
ministerie van SZW zal na afloop van het actieplan mogelijk structureel middelen vrijmaken voor de dienstverlening aan
55-plussers. Om de effectiviteit inzichtelijk te maken, zijn we najaar 2013 een effectmeting van de netwerktraining
gestart, in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit. De resultaten verwachten we begin 2015.
Tijdens inspiratiedagen inspireren we 55-plussers met een WW-uitkering bij hun zoektocht naar werk en stimuleren we
werkgevers om 55-plussers aan te nemen. Voor 2014 staan nog eens 5 inspiratiedagen gepland, waarvoor we in totaal,
net als vorig jaar, 3.500 deelnemers verwachten.
In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 55-plussers hun
kans op werk kunnen vergroten. Werkzoekenden en werkgevers konden sinds 1 oktober 2013 bij UWV een
scholingsvoucher van maximaal € 750 aanvragen als er concreet uitzicht is op een baan. Met de voucher kunnen zij
(deels) een opleiding bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Als er geen
sprake is van een dienstverband, kan een werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op
een kansrijk beroep in zijn/haar regio. Ook kan de werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de beoogde
opleiding de kans op werk aantoonbaar groter maakt. De aanvragen worden getoetst aan het scholingsprotocol van
UWV. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 576 scholingsvouchers toegekend. In april was een gestage toename in het
aantal goedgekeurde aanvragen zichtbaar naar gemiddeld 55 per week. Om de bekendheid met de scholingsvoucher te
vergroten, hebben we in januari van dit jaar 2 mailings naar in totaal 70.000 werkzoekenden gestuurd en wordt de
voucher nu meer specifiek onder de aandacht gebracht tijdens de netwerktraining. Op uwv.nl en werk.nl worden meer
voorbeelden genoemd wanneer de voucher kan worden ingezet.
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De plaatsingfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 55-plussers
aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 55-plus WW’er langer
duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 55-plusser 3 maanden heeft
gewerkt. Deze subsidieregeling is sinds 1 oktober 2013 van kracht. Sinds januari zijn de eerste aanvragen voor een fee
ontvangen; tot en met april 2014 zijn 75 plaatsingsfees verstrekt. Dit aantal blijft ver achter bij de ambitie van 11.500
ingezette fees op jaarbasis waaraan de intermediairs zich verbonden hebben. De contractpartners zijn gevraagd naar
hun acties om de inzet van de fees te verhogen. De ABU en NBBU zullen in de begeleidingscommissie van 3 juli as. een
notitie inbrengen met de (aangepaste) ambitie en deze verder toelichten.
We zijn in overleg met het ministerie van SZW over manieren om de aantrekkelijkheid van de scholingsvoucher en de
plaatsingsfee te vergroten en over alternatieve mogelijkheden om het beschikbare budget in te zetten.

Aanpak jeugdwerkloosheid
In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid heeft het kabinet in 2013 alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om
plannen te maken voor een regionale aanpak. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn trekker en
hebben met partners in alle regio’s plannen opgesteld. UWV levert arbeidsmarktanalyses.
UWV stelt maandelijks een rapportage over jongeren op. Deze rapportage geeft de ontwikkelingen weer van het aantal
WW-uitkeringen en het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar. Daarnaast
publiceert UWV 3 keer per jaar samen met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de
‘Basiscijfers Jeugd’. Deze publicatie geeft een gedetailleerd overzicht van de leerbanen en stagemogelijkheden (input
van SBB), gekoppeld aan de laatste arbeidsmarktinformatie van UWV over jongeren. Hiermee krijgen
opleidingsinstituten en gemeenten een beeld waar in hun regio kansen en knelpunten liggen. In februari 2014 zijn de
nieuwe basiscijfers jeugd per regio gepubliceerd.
Iedere werkzoekende, ook een jongere, kan op werk.nl terecht voor informatie en advies. De jongere kan er zijn cv
plaatsen en vacatures zoeken, en vindt er interactieve online leeractiviteiten (e-learnings), filmpjes, webinars en testen
die helpen bij het bepalen van interesses, kwaliteiten, competenties en motivatie. Speciaal op jongeren gericht is de
game Expeditie Work, een online sollicitatiegame die werkloze jongeren moet motiveren om actief naar werk te gaan
zoeken. In de eerste 4 maanden van 2014 trok Expeditie Work 21.500 bezoekers.
Werkgevers mogen tijdelijk, van januari 2014 tot januari 2016, in hun vacatures specifiek vragen naar jongeren van 18
tot 27 jaar. Het ministerie van SZW heeft deze regel ingesteld in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Daarnaast
kunnen werkgevers die een werkloze jongere in dienst nemen, gedurende maximaal 2 jaar premiekorting krijgen.
Via het landelijk werkgeversservicepunt sluit UWV convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling
van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken
gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via de uitbreiding van het convenant van UWV en Defensie met 5 arbeidsmarktregio’s. Doel is hiermee 500
extra jonge sollicitanten op reguliere vacatures te krijgen, 100 jongeren een zogenoemde train-them-in opleiding te
laten volgen en 100 jongeren een werkfitstage. Ook de convenanten met een fastfood keten, een drogisterijketen en
een kledingketen worden uitgebreid met afspraken over het realiseren van (leerwerk)banen voor jongeren. UWV en
gemeenten trekken bij de vervulling van de vacatures samen op.
UWV levert in zijn rol als werkgever zelf ook een bijdrage aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid. Eind 2013
hebben we 130 net afgestudeerde hbo’ers voor de duur van een jaar gedurende 32 uur per week in dienst genomen.
Zij kunnen zo ervaring opdoen, om daarna een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. De meesten worden 4 dagen per
week ingezet op de 30 regiovestigingen, een deel wordt landelijk ingezet voor het (support)team/community werk.nl.
Op de vijfde dag werken de trainees aan hun eigen mobiliteit en ontwikkeling.

Passend Werkaanbod
Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze
groep werkzoekenden is in principe alle gangbare arbeid passend. De werkzoekende moet dan op straffe van een
sanctie werk aanvaarden dat hem wordt aangeboden. In de praktijk komt slechts een klein deel van de circa 130.000
langdurig werklozen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van
hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.
Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken dat we jaarlijks aan ten minste 5.000 langdurig WW-gerechtigden
die minimaal 12 uur voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn een passend werkaanbod doen. Bij deze intensieve aanpak
bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen,
arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever
na hoe het gesprek is verlopen.
In de eerste 4 maanden van 2014 heeft de intensieve aanpak geleid tot 2.048 PaWa’s. Dat is boven de doelstelling.
71% van de klanten is aangenomen op een uitgezochte vacature. Dit is een beter resultaat dan in 2013 (66%), dankzij
de verbeterde registratie van vacatures in onze systemen.
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We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben
in de eerste 4 maanden van 2014 in 19 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet.

Tabel: Afgeronde PaWa’s met intensieve dienstverlening

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures
Klant heeft afgezien van uitkering
Klant heeft zelf andere baan gevonden

eerste 4 maanden 2014

eerste 4 maanden 2013

1.468

1.111

523

457

3

6

54

64

Werk vinden na de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling
Mensen die een Ziektewetuitkering ontvangen, worden na 44 weken ziekte opnieuw beoordeeld via een Eerstejaars
Ziektewetbeoordeling. Ook mensen bij wie de gezondheidsituatie tijdens het tweede ziektejaar mogelijk verbeterd is,
worden opnieuw beoordeeld (dit is de zogeheten Toetsing Verbetering Belastbaarheid 2e Ziektejaar). Deze
beoordelingen worden verricht door onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Mensen van wie de
Ziektewetuitkering na de beoordeling beëindigd wordt en die mogelijk in aanmerking komen voor een WW-uitkering
worden vanaf februari 2014 'herkenbaar' overgedragen aan onze adviseurs werk. Deze klanten zitten al minimaal een
jaar in de Ziektewet en de standaard online dienstverlening is mogelijk niet voldoende voor deze klanten. Zij krijgen
daarom standaard een startgesprek met een adviseur werk. De adviseur werk informeert de klant tijdens dit gesprek
over de rechten en plichten die horen bij de WW-dienstverlening. Hij bepaalt ook of de klant in aanmerking komt voor
intensieve dienstverlening of dat de basisdienstverlening voldoende is.

Fit 4 Work
Fit 4 Work is een experiment van UWV, de sociale diensten van de 4 grote gemeenten Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht (de G4) en Capelle a/d IJssel, en de Geneeskundige en Gezondheidsdiensten (GGD’en) van de
G4. Dit experiment heeft als doel een vernieuwde re-integratieaanpak te ontwikkelen voor werkzoekenden met
belemmeringen op (psycho-)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Zij leren zo goed mogelijk
hun leven op te bouwen, hun gezondheid te verbeteren en werk te vinden. De hulp bestaat uit intensieve
multidisciplinaire begeleiding door onder meer psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk
werkers en een acquisiteur voor het vinden van geschikte banen. Werken wordt ingezet als medicijn: de begeleiding is
in eerste instantie gericht op snelle plaatsing van de deelnemer op een werkplek. Parallel aan deze plaatsing wordt
gewerkt aan het hanteerbaar maken van de belemmeringen. Het Erasmus Medisch Centrum zal het experiment van
begin tot eind via wetenschappelijk onderzoek toetsen. Doelstelling is dat na afloop van het project meer dan de helft
van de deelnemers duurzaam regulier werk heeft en dat de deelnemers zich aantoonbaar gezonder voelen.
In de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 zijn ruim 1.300 deelnemers door UWV en Gemeenten geselecteerd en
aangemeld voor het wetenschappelijk onderzoek. De helft van deze groep krijgt het traject Fit 4 Work aangeboden. De
andere helft krijgt reguliere dienstverlening. Het Erasmus Medisch Centrum heeft alle deelnemers benaderd om deel te
nemen aan het wetenschappelijk onderzoek, zij vullen een vragenlijst in.
Voor het onderzoek worden alle deelnemers voor een periode van 3 jaar gevolgd en nog 2 vragenlijsten afgenomen. Na
3 jaar kan het effect op de gezondheidsbeleving van het volgen van een traject Fit 4 Work worden gemeten. Met het
onderzoek wordt onderzocht of bij mensen met psychische problemen, waar werk als medicijn ingezet wordt, een
verbetering plaatsvindt in hun gezondheidsbeleving gevoel. Daarnaast wordt gekeken of de maatschappelijke kosten
ook lager uitvallen.

Ondersteunen over de grens
Sinds 1993 ondersteunt EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese
arbeidsvoorzieningsdiensten, dat streven naar één grote Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van
werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus
Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen.
Zwitserland heeft zich hierbij door middel van verdragen ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de
dienstverlening van dit internationale netwerk.
‘Ondersteunen over de grens’ houdt in dat mensen en vacatures niet alleen online en projectmatig bij elkaar worden
gebracht maar ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen in staat te zijn om een weloverwogen
keuze te maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken. UWV was in dat kader in
februari aanwezig op de 18de editie van de Emigratiebeurs in Houten, die in 2 dagen zo’n 12.000 bezoekers trok. De
UWV stand, met Nederlandse en buitenlandse EURES-adviseurs en vertegenwoordigers van UWV Internationaal, trok
veel bezoekers. Online kun je tegenwoordig als werkzoekende al veel zelf doen en uitzoeken via werk.nl/eures. De
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bezoekers waren over het algemeen dan ook goed voorbereid en hun vragen vereisten in de meeste gevallen een
maatwerkadvies.
Voor de vierde keer is de EURES vacaturekrant ‘Summerjobs’ gepubliceerd op werk.nl. In deze vacaturekrant staan
seizoensbanen voor het zomerseizoen 2014. Er zijn functies beschikbaar als entertainer, in de horeca en in het toerisme.
Tijdens een van de castingdagen voor entertainers zijn 15 seizoensmedewerkers aangenomen voor Italië. Seizoenswerk
is een uitstekende mogelijkheid om zich te oriënteren op het werken in Europa.
Er is sprake van een toegenomen werkloosheid in de kinderopvangsector in Nederland. terwijl er in het grensgebied met
Duitsland zijn juist veel onvervulde vacatures in de kinderopvang zijn. Hierdoor is de belangstelling voor het werken
daar toegenomen onder de Nederlandse werkzoekenden. EURES heeft op diverse plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten
voor deze doelgroep gehouden. Zo hebben zich in de regio Enschede na de voorlichting 16 werkzoekenden aangemeld
voor een meeloopdag in het Duitse Munster.
EURES richt zich met name op het vervullen van knelpuntvacatures. Dit zijn vacatures waar de Nederlandse en/of
Europese werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten voor kan aanwerven. In de eerste 4 maanden van 2014
werden in totaal 77 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 18 buitenlandse
werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 59 werkzoekenden uit Nederland in Europa.
In de eerste 4 maanden van 2014 is het EURES Handvest vastgesteld; het ministerie van SZW heeft UWV verzocht om
een National Coordination Office in te richten en zich voor te bereiden op de vernieuwde rol als EURES-partner. Beide
verzoeken zijn gebaseerd op het Handvest en het eerder genomen Commissie Besluit met betrekking tot hervorming
van EURES.

Servicepunt Kunst & Cultuur
In de sector Kunst & Cultuur zijn na de recente grote reorganisaties veel mensen werkloos geworden. UWV heeft in
samenwerking met de Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap een aantal Servicepunten Kunst & Cultuur opgericht. Deze servicepunten zijn vanaf eind mei 2013
operationeel. Doel is om mensen die in de sector werkzaam waren en werkloos zijn geworden, te helpen bij het vinden
van nieuw werk. UWV probeert mensen die onder de doelgroep vallen, op te sporen met behulp van
bestandsvergelijkingen.
Tot medio mei 2014 zijn op deze manier 566 mensen in beeld gebracht. Hiervan zijn 160 klanten weer aan het werk.
404 van hen hebben gebruik gemaakt van korte of langdurige begeleiding vanuit het Servicepunt Kunst & Cultuur.
Momenteel worden 181 mensen begeleid. Van 51 klanten is een verzoek tot scholing gehonoreerd. De mensen die
gebruik maakten van het Servicepunt Kunst & Cultuur waardeerden de dienstverlening met een 7,6. Het project is met
een jaar verlengd en loopt door tot eind 2014.

3.4.

Besteding re-integratiebudgetten

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij reintegratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in de eerste 4 maanden van 2014 uitgekomen op € 31,7 miljoen. We
verwachten in 2014 binnen het budget van € 100 miljoen te blijven, en uit te komen op € 98,4 miljoen. Dat kan doordat
de re-integratietrajecten goedkoper bleken dan verwacht. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 11.282 reintegratiediensten zoals trajecten, jobhunting en scholing ingekocht. De tabel laat zien dat het aantal ingekochte reintegratiediensten de laatste jaren bij alle wetten (de WAO uitgezonderd) is gestegen.

Tabel: Ingekochte re-integratietrajecten
2014
(prognose)

WAO

2013

2012

2011

600

605

735

929

Ziektewet

14.600

10.791

9.267

4.743

oWajong / nWajong

11.400

10.594

8.977

8.654

6.000

4.790

4.219

2.041

32.600

26.780

23.198

16.367

WIA
Totaal

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de eerste 4 maanden
van 2014 bedragen € 22,7 miljoen. Dat is minder dan we hadden verwacht. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal
aanvragen voor jobcoaching sinds de zomer van 2013 is gedaald. Deze daling wordt voor circa 70% veroorzaakt door
de economische crisis: klanten die een jobcoachtraject volgden verliezen met hun werk ook het recht op jobcoaching.
De overige 30% kan worden verklaard door de maatregelen die we hebben getroffen om de transparantie rond
jobcoaching te vergroten en het risico van fraude te verkleinen,
De daling van het aantal aanvragen jobcoaching is gedurende de eerste maanden van 2014 tot stilstand gekomen, dit
geldt ook voor de prijs van jobcoaching. Doordat nu na 3 jaar jobcoaching verlenging van het contract is toegestaan, is
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er een voorzichtige stijging in het aantal toekenningen zichtbaar. Daarnaast zou het aantal jobcoachaanvragen kunnen
stijgen als gevolg van de baangarantie (onderdeel van de Quotumwet), het activeren van Wajongers die onder de oude
Wajongwet vallen en het economisch herstel. Desondanks verwachten we over geheel 2014 € 88 miljoen te besteden
aan werkvoorzieningen (2013: € 92,7 miljoen), minder dan het taakstellend budget van € 110 miljoen.

Onderwijsvoorzieningen
In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we 1.130 onderwijsvoorzieningen toegekend (eerste 4 maanden 2013:
1.156). Deze voorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het
Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. We hebben in deze periode € 9 miljoen aan onderwijsvoorzieningen
uitgegeven: € 8 miljoen voor de klant en € 1 miljoen uitvoeringskosten (in de eerste 4 maanden 2013 ook € 8 miljoen
respectievelijk € 1 miljoen). Het bedrag van € 8 miljoen voor de klant bestaat uit € 3,9 miljoen intermediaire
voorzieningen (zoals een doventolk), € 0,8 miljoen meeneembare voorzieningen en € 2,8 miljoen
vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

3.5.

Meer digitaal

UWV stapt in versneld tempo voor een groot deel over op online dienstverlening. Met name de dienstverlening voor
werkzoekenden zullen we de komende jaren verregaand automatiseren. Daarbij houden we er rekening mee dat niet
iedereen goed kan omgaan met de online dienstverlening en dat sommige groepen mensen extra ondersteuning nodig
hebben bij het zoeken naar werk. De ontwikkeling van een online dienstverleningsconcept is complex en gaat zeker tot
in 2015 duren. Tijdens deze ontwikkelingsfase stuiten we helaas met enige regelmaat op technische problemen. Onze
eerste prioriteit is zorgen voor een stabiel functionerend werk.nl. We willen dat onze klanten ongehinderd van onze
online dienstverlening gebruik kunnen maken. De stabiliteit van werk.nl laat de eerste 4 maanden van 2014 een
positieve trend zien. Bij gebruikerspieken (vooral op maandagochtend) waren er bij tijd en wijle wel problemen, maar
we hebben maatregelen genomen om overlast voor gebruikers te voorkomen. De beschikbaarheid van werk.nl was eind
april 99,9%. De stabiliteit van uwv.nl was in orde, ook op piekmomenten. De site was 100% beschikbaar. Daarnaast
blijven we werken aan een betere functionaliteit en een hoger gebruiksgemak van de sites. Dit is ook de insteek van de
wijzigingen die we in 2013 hebben aangebracht in het programmaplan voor de aanpassing van onze dienstverlening.

Online dienstverlening aan werkzoekenden
Op werkdagen zijn circa 180.000 bezoekers actief op werk.nl. De site wordt iedere maand rond de 3,5 miljoen keer
bezocht. Daarmee is werk.nl een van de meest bezochte sites in Nederland. Alle werkzoekenden krijgen sinds de
tweede helft van 2013 in hun Werkmap het advies om van de online sollicitatietraining gebruik te maken.
Werkzoekenden geven aan het prettig te vinden dat de training praktische handvatten biedt en vernieuwende inzichten
geeft. Ze waardeerden de online training gemiddeld met 4 sterren (5 sterren is de maximumscore). Er wordt goed
gebruik gemaakt van de online trainingen.
De in 2013 ontwikkelde online training 'Vind een baan met Social Media' maakt na een succesvolle pilot nu onderdeel uit
van de standaard dienstverlening voor alle werkzoekenden, met of zonder uitkering. De training helpt werkzoekenden
zich bewust te worden van de kracht van sociale media bij het vinden van werk. Zij krijgen daarbij praktische informatie
en opdrachten om sociale media te gebruiken bij het vinden van werk. Na de training hebben de deelnemers via sociale
media hun netwerk in kaart gebracht en geactiveerd, hun online profielen verbeterd, naar banen gezocht op social
media en contact gelegd met recruiters en werkgevers.
Voor de doelgroep 45-plus is in 2013 een webinar ‘Solliciteren met 20 jaar werkervaring!’ ontwikkeld. Het webinar
“Solliciteren met 20 jaar werkervaring” is na een testperiode tot en met begin 2014 sinds medio april een vast
onderdeel geworden van de basisdienstverlening. Tot nu toe heeft dat binnen een maand tot 902 deelnemers geleid.
Werkzoekenden krijgen na 8 weken werkloosheid via hun werkmap een uitnodiging om mee te doen aan dit webinar. Er
zijn iedere week meerdere webinars waarvoor werkzoekenden zich kunnen aanmelden zodat zij dit kunnen volgen op
een plaats en moment dat hun dit het beste uitkomt. Het webinar “Netwerken met Twitter” kende 511 deelnemers in de
afgelopen 4 maanden en ‘Hoe val ik op met mijn cv?’ al 1173 deelnemers.
Met een webinar kan goed ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en specifieke behoeftes en
wensen van werkzoekenden. Werkzoekenden wordt aan het begin van het webinar gevraagd waarin zij het meest
geïnteresseerd zijn als het gaat om het vinden van werk. Aan de hand van de antwoorden wordt de inhoud van het
webinar bepaald. Bij een webinar helpen 2 trainers in één keer maximaal 140 werkzoekenden. Werkzoekenden
inspireren ook elkaar met eigen voorbeelden en situaties tijdens de chatsessie. Na afloop van het webinar ontvangen
werkzoekenden een document met daarin alle gedeelde tips en informatie, zodat zij alles nog eens na kunnen lezen.
Aan het webinar is tot en met april in totaal 518 maal deelgenomen.
We werken continu aan de verbetering van de stabiliteit en performance van de online dienstverlening van UWV.
Periodiek voeren wij daarvoor onderhoudswerkzaamheden uit. We doen dat vooral in weekenden en ’s nachts en we
kondigen het altijd vooraf aan, zodat klanten (werkzoekenden en werkgevers) er rekening mee kunnen houden. Bij
calamiteiten kunnen klanten UWV Telefonie bellen. Wanneer onze sites langdurig uit de lucht zijn, bieden we

UWV Viermaandenverslag 2014

21

alternatieven en krijgen onze klanten meer tijd om bijvoorbeeld hun sollicitatieactiviteiten en andere taken door te
geven.
Daarnaast blijven we – waar mogelijk – werken aan het verbeteren van de functionaliteit en het gebruiksgemak van de
site. We voeren continu onderzoek uit naar de ervaringen van klanten met werk.nl. We doen dat op verschillende
manieren: via klanttevredenheidsonderzoeken, bulletin boards (een online interactief klantenpanel) en usabilityonderzoeken.
Eind 2013 zijn we gestart met de ontwikkeling van een community. Door bezuinigingen en digitalisering van onze
dienstverlening is er minder ruimte voor persoonlijke gesprekken met werkzoekenden. Het doel van de community is
om ruimte te bieden voor dialoog. De community is een onlineplatform waarop werkzoekenden vragen kunnen stellen
en met elkaar ervaringen, verhalen en tips kunnen uitwisselen in hun zoektocht naar werk. Met name uit onderzoeken
blijkt dat klanten hier behoefte aan hebben. In de afgelopen jaren heeft UWV ervaring opgedaan met diverse fora. De
lessons learned zijn meegenomen in de ontwikkeling van de community. De community wordt gefaseerd uitgerold. De
proeftuin (een test- en pilotfase) start medio juni en de landelijke lancering wordt medio oktober 2014 verwacht.

Meer gebruikersgemak op werk.nl
Eind februari 2014 hebben we 60 grote en kleine wijzigingen in onze dienstverlening via werk.nl doorgevoerd. De focus
lag op de Top 25 issues, die mede zijn bepaald aan de hand van diverse klantonderzoeken, waaronder het onderzoek
dat de FNV in 2013 uitvoerde.
De belangrijkste wijzigingen uit deze top 25 voor onze klanten zijn:
 De actualiteit van vacatures is verbeterd: vacatures die zijn verlopen, worden automatisch verwijderd.
 Er is een e-mailservice ingericht: werkzoekenden krijgen een bericht wanneer er vacatures zijn die matchen met
hun zoekopdracht.
 Voor iedere doelgroep is een specifiek voor die doelgroep samengestelde startpagina ingericht.
 Sollicitatietaken die uitgevoerd zijn, worden nu automatisch afgevinkt.
 Werkzoekenden worden bij vragen nu eerst langs de FAQ (frequent asked questions) geleid, waardoor de
werkbelasting voor de adviseur vermindert.
De resultaten van deze winterrelease zijn gedeeld met de FNV. Tijdens dit gesprek gaf de FNV aan waardering te
hebben voor de adequate wijze waarop UWV de gevraagde verbeteringen heeft uitgevoerd.
Om de storingsgevoeligheid van werk.nl te verminderen wordt in augustus een nieuw ICT-platform in gebruik genomen.
Tot augustus is een freeze ingelast op functionele aanpassingen van werk.nl.

Hulp bij gewennen aan digitale dienstverlening
Bij de ontwikkeling van online dienstverlening hebben we oog voor mensen die niet goed met computers kunnen omgaan. Zij
moeten eraan wennen dat de communicatie met ons meer en meer online plaatsvindt en daar willen we ze graag bij helpen. In
ieder geval op dinsdagmiddag bieden we persoonlijke ondersteuning op onze vestigingen, klanten kunnen daar met al hun
vragen terecht. We wijzen onze klanten op deze vorm van extra dienstverlening via werk.nl en uwv.nl en via de websites van
partners. Ook in de Werkmap verwijzen we naar de inloopmiddagen.

Vanaf 15 november hebben we deze dienstverlening verder uitgebreid. We hebben daarvoor voor de duur van 1 jaar
130 trainees aangenomen. Deze hbo-afgestudeerden nemen, samen met de collega's die al actief zijn op de
dinsdagmiddag, naast de klant achter een computer plaats om samen alle stappen in de dienstverlening op werk.nl te
doorlopen. Dit doen zij niet alleen op verzoek van de klant. Ook klanten die nog geen gebruik maken van de Werkmap
of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet, nodigen we uit om van deze extra dienstverlening gebruik te
maken. Klanten worden zowel individueel als in groepen ondersteund. Inmiddels hebben circa 30.000 klanten, vaak
meerdere keren, van deze dienstverlening gebruik gemaakt. In samenspel met collega's van gemeenten bieden wij op
soortgelijke wijze ondersteuning aan hun klanten. In de eerste 4 maanden van 2014 hielpen we ruim 2.000 WWB’ers
en 5.000 mensen die op dat moment (nog) geen uitkering ontvingen. Bij de die laatste groep zaten veel mensen die
geholpen wilden worden bij het online aanvragen van een WWB-uitkering.

Gebruik Werkmap
Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl.
Daarin kan de werkzoekende documenten zoals een persoonlijk cv delen met de adviseur Werk en de resultaten van
zijn sollicitatieactiviteiten bijhouden. Daarnaast kan de werkzoekende via de Werkmap op elk moment van de dag
contact leggen met een adviseur Werk. De adviseur Werk kan op zijn beurt via de Werkmap de sollicitatieactiviteiten
van de klant controleren.
UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW’ers. 73,6% van de WW’ers bezoekt de Werkmap
regelmatig; 91,5% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.
In 2 regio’s is een pilot gehouden om alle Werkmapberichten van werkzoekenden gedurende de eerste 3 maanden van
werkloosheid binnen 24 uur uniform en volledig af te handelen. Klantadviseurs van UWV Telefonie deden dit samen met
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adviseurs werk. Veel werkzoekenden waren tevreden, vooral over de snelheid (85%) en de mate waarin de vraag van
de klant was beantwoord (84%). De pilot is per 1 mei geëindigd. Op dit moment wordt een plan van aanpak gemaakt
voor een landelijke uitrol. Vooruitlopend op deze beslissing zijn de 2 pilotregio’s doorgegaan met de snelle afhandeling
van de Werkmapberichten.

Cv’s op werk.nl
Klanten worden door werkgevers beter gevonden als zij een volledig cv online gezet hebben. Eind april 2014 hadden
282.200 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 74% van het totaal aantal WW’ers (de met
SZW afgesproken norm is 75%). UWV zet in op kwalitatief goede cv’s op werk.nl. We stimuleren en ondersteunen
WW’ers daarom om zo snel mogelijk een goed cv op werk.nl te plaatsen. Cv’s die niet meer actueel zijn, worden van de
site verwijderd.
Vanaf het tweede half jaar 2013 hebben we gerichte e-mails gestuurd aan WW’ers met een cv op werk.nl waar nog iets
aan verbeterd kon worden. In deze e-mails staan adviezen om het cv aan te vullen met bijvoorbeeld opleidingen,
cursussen of een persoonlijke presentatie. Na een eerste mailing hebben 17.000 klanten hun cv aangepast, na een
tweede mailing deden nog eens ruim 8.100 klanten dat. Klanten die minder digivaardig zijn ondersteunen we sinds eind
2013 waar nodig ook bij het aanmaken van hun cv op werk.nl. In 2014 treffen we aanvullende maatregelen om de
kwaliteit en kwantiteit van de cv’s verder te verbeteren. Dat doen we onder andere door online cv-diensten te
ontwikkelen, bij data-analyses in te zoomen op onvolledigheden en door klanten actiever te benaderen. Landelijk is
inmiddels een team actief dat werkzoekenden die geen volledig cv online hebben, erop attendeert om hun cv alsnog
compleet te maken. Ook wordt aan de klant verduidelijkt wat er van hem ten aanzien van het plaatsen van een cv op
internet wordt verwacht. Als klanten nog helemaal geen cv online hebben, worden ze daar nu nog op geattendeerd door
het team werk.nl op het werkplein. Binnenkort wordt ook dit proces gecentraliseerd. In beide gevallen geldt dat klanten
die daar hulp bij nodig hebben, terecht kunnen op het werkplein. De teams werk.nl gaan ook Wajongers ondersteunen
met het plaatsen van hun cv.

3.6. Handhaving
We bieden werkzoekenden op allerlei manieren ondersteuning bij het vinden van werk. We rekenen erop dat zij zich
daarbij aan de regels houden en hun verplichtingen nakomen. Daar zien we op toe. Ook van onze leveranciers
verwachten wij dat ze zich aan de regels houden.

Overtredingen inspanningsplicht
Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden.

Tabel: Afdoening overtredingen inspanningsplicht
eerste 4 maanden 2014
Aantal

%

eerste 4 maanden 2013
Aantal

Aantal overtredingen

49.500

Opgelegde maatregelen

34.300

waarvan maatregelen WW

32.100

32.300

WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun
inschrijving niet tijdig verlengden

9.800

10.100

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

3.600

3.900

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

3.800

3.100

WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende
arbeid te verkrijgen

6.600

3.500

Overtredingen van de controlevoorschriften

4.900

5.300

Overige

3.400

Opgelegde waarschuwingen
Geen maatregel/waarschuwing opgelegd

%

45.600
69%

34.500

76%

6.400

14.000

28%

9.900

22%

1.200

3%

1.200

2%

WW’ers moeten zich verantwoorden over hun sollicitatieactiviteiten. Bij voorkeur via de Werkmap, als ze daar nog geen
gebruik van maken via de traditionele kanalen. Als we constateren dat WW’ers aantoonbaar verzaken bij het zoeken
van werk, kunnen ze worden gekort op hun uitkering. Als zij niet verschijnen op afspraken hebben we de mogelijkheid
om de uitkering op te schorten. In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we minder maatregelen opgelegd dan in
dezelfde periode in 2013. Dit verschil is toe te schrijven aan het stoppen van de pilot automatische handhaving.
De steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen biedt mogelijkheden om de
handhaving aan te scherpen. We vragen WW’ers om 1 keer per 4 weken 4 sollicitatie-activiteiten via de digitale
Werkmap door te geven. In het evaluatiegesprek in de vierde maand van werkloosheid kijkt de adviseur of dat
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daadwerkelijk is gebeurd. We doen sinds kort een pilot waarin we nog een stap verder gaan en direct reageren als een
klant niet op tijd zijn sollicitatieactiviteiten doorgeeft. Op 3 vestigingen van het Werkbedrijf wordt dan automatisch een
verantwoordingsbericht naar de klant gestuurd met het verzoek daar binnen een bepaalde termijn op te reageren. Bij
de digitalisering blijven we dus gelegenheid bieden voor verweer en beoordeelt een adviseur of er een maatregel moet
worden opgelegd. Wanneer een werkzoekende die onder de pilot valt voor de eerste keer zijn sollicitatietaak verwijtbaar
niet is nagekomen, krijgt hij een waarschuwing. Bij een tweede keer leggen we een maatregel op. (Normaal gesproken
moeten we dat al bij de eerste keer doen.)
Op basis van ervaringen uit eerdere pilots is het werkproces aangepast. Werkzoekenden die niet reageren op het
verantwoordingsbericht, worden nu proactief benaderd. Enerzijds om hoor-wederhoor uit te voeren, anderzijds om te
achterhalen wat de reden is dat ze niet reageren. Klanten die onwennig zijn met de digitale dienstverlening worden door
het team werk.nl op de vestiging op weg geholpen. Als blijkt dat de werkzoekende ook na ondersteuning geen gebruik
kan maken van de online dienstverlening, dan komt hij in aanmerking voor basisdienstverlening op de vestiging. Verder
zijn de systemen aangepast om het versturen van onterechte verantwoordingsberichten te voorkomen.

Fraudeonderzoeken bij jobcoachbedrijven
UWV werkt samen met enkele honderden erkende jobcoachbedrijven. Op basis van ontvangen meldingen zijn ook dit
jaar weer onderzoeken ingesteld naar mogelijk frauderende jobcoachbedrijven. In de eerste 4 maanden van 2014
hebben we 13 van deze onderzoeken afgesloten, 5 lopen nog. In de komende maanden zullen we 6 nieuwe
onderzoeken starten, en in de tweede helft van het jaar nog eens 4.
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4. Samenwerken

We werken veel samen met andere partijen. Met de gemeenten bundelen we onze krachten om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. We werken daarbij samen met sociale partners, het MKB, grote
werkgevers en de uitzendbranche (zie hoofdstuk 3). Met de Belastingdienst werken we nauw samen in de
loonaangifteketen. Met partijen als de Nationale Ombudsman, de FNV en onze cliëntenraden zoeken we actief de
samenwerking om onze dienstverlening te verbeteren,

4.1. Samenwerken met gemeenten
UWV richt zich in steeds meer projecten en activiteiten op de samenwerking met gemeenten, op het gebied van zowel
wettelijke taken als aanvullende diensten, en op onderdelen van ICT. Voor UWV-brede regie, verbinding en samenhang
op deze onderdelen is per 1 januari 2013 een landelijke manager aangesteld.

Werkbedrijven
In de Participatiewet is vastgelegd dat per arbeidsmarktregio een regionaal werkbedrijf wordt opgericht. De gemeenten
hebben hierin de lead en werken samen met sociale partners en UWV. Werkbedrijven moeten de schakel vormen om
mensen te verbinden met de banen waarvoor werkgevers een baangarantie hebben afgegeven. UWV is in de
arbeidsmarktregio’s betrokken bij de oprichting van de regionale werkbedrijven.

Dienstverlening aan werkgevers
Werkgevers zijn voor zowel UWV als gemeenten een belangrijke partner. Zij zorgen immers voor de nodige banen. We
geven samen met het merendeel van de centrumgemeenten invulling aan de dienstverlening voor werkgevers. Hierbij
zijn niet in ieder regio alle gemeenten aangesloten – er is dan gekozen voor een subregionale benadering waarbij de
subregio’s wel zaken afstemmen met het regionale Werkgeversservicepunt.
In bijna alle regio’s wordt nog gebouwd aan het Werkgeversservicepunt. Met name op tactisch en strategisch niveau is
dit vaak een langdurig proces. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de behoefte van gemeenten aan autonomie, de
herkenbaarheid van de arbeidsmarktregio (werken gemeenten ook op andere terreinen al met elkaar samen), het
draagvlak van de centrumgemeente en de prioritering van werkgeversdienstverlening.

Werkgeversservicepunten
Op de Werkgeversservicepunten kunnen werkgevers terecht voor informatie, advies en expertise. Om werkgevers en
branches professioneel te kunnen ondersteunen en landelijke brancheafspraken goed te kunnen vertalen naar de regio’s
hebben we onze dienstverlening in alle Werkgeverservicepunten branchegericht ingedeeld.
De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van baanopeningen bij
werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die bijvoorbeeld langdurig
werklozen en Wajongers een kans willen geven.
Het Landelijk Werkgeversservicepunt heeft in de eerste 4 maanden van 2014 5 nieuwe landelijke convenanten
afgesloten: 2 voor Wajongers, 1 voor 45-plussers en 2 voor meerdere doelgroepen. In de regio zijn 30 nieuwe
convenanten afgesloten: 5 voor Wajongers, 4 voor 45-plussers, 2 voor jongeren, 1 voor mensen die tussen de 3 en 12
maanden werkloos zijn en 18 voor meerdere doelgroepen.
Albert Heijn wil de komende jaren groeien naar 2.000 Wajongers in dienst in 2016. Dit houdt in, dat er in 2014 zo'n 800
Wajongers aangenomen moeten worden en in 2015 nog eens 500. In eerste instantie wordt een pilot gedraaid in
Apeldoorn. Het project Albert Heijn richt zich naast het daadwerkelijk invullen van de arbeidsplaatsen met Wajongers op
het ontwikkelen van een dienstverleningspakket met betrekking tot Wajongers voor grote landelijke werkgevers. Dit
dienstverleningspakket volgt 5 sporen:
 werving en selectie
 inzet van arbeidsdeskundigen
 subsidiering van interne jobcoaching bij de opdrachtgever
 loondispensatie (vooraf de loonwaarde van een Wajonger vaststellen)
 regelen van de centrale afhandeling van aanvragen voor voorzieningen en regelingen.
Als dit dienstverleningspakket voldoende is uitgekristalliseerd, kan het ook aan andere partijen worden aangeboden.
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Gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties
In toenemende mate zien we binnen UWV projecten en activiteiten gericht op de samenwerking met gemeenten als het
gaat om een gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties en wettelijke taken zoals de dienstverlening aan werkgevers en
werkzoekenden.
UWV en gemeenten hebben de gezamenlijke opdracht om te komen tot de registratie van werkzoekenden en vacatures
in één systeem. Doel is om de transparantie op de arbeidsmarkt te vergroten en daarmee de slagingskansen voor
werkzoekenden bij het vinden van een baan te verhogen.
UWV stelt voor deze registratie zijn systemen SONAR, WBS en Werkmap ter beschikking aan gemeenten. In
samenspraak met de Programmaraad ligt de focus de laatste tijd en zeker ook de komende maanden vooral op het
gebruik van onze applicaties. We willen hiermee enerzijds bereiken dat gemeenten zich meer bewust worden van de
mogelijkheden van de systemen, en anderzijds de kwaliteit van de registraties en daarmee verhoging van de
transparantie bevorderen. Gemeenten kunnen hun gebruikerswensen kenbaar maken en gezamenlijk met UWV
prioriteiten stellen via het Inter Gemeentelijk Prioriteitenoverleg (IGP). Mede dankzij dit overleg zijn in de afgelopen
maanden veel wijzigingen in de UWV-applicaties doorgevoerd ten behoeve van de gemeenten.
Omdat we werken aan de stabiliteit van onze systemen, hebben we tot en met begin augustus 2014 een ‘freezeperiode’
ingesteld. In die periode voeren we geen wijzigingen door in onze systemen. We hebben de betrokken gemeenten
hierover tijdig geïnformeerd.
Eind april 2014 waren 275 gemeenten aangesloten op de UWV systemen. Andere gemeenten die aangegeven hebben
ook gebruik te willen maken van de UWV systemen, worden in de loop van dit jaar nog aangesloten.

Ontsluiting werkzoekendenbestand
Om de publiekprivate samenwerking op regionaal niveau te bevorderen, is in 2013 het project ‘Ontsluiting
werkzoekendenbestand’ gestart. Dit gezamenlijke project van de Programmaraad – een samenwerkingsverband van
UWV, Cedris, VNG en Divosa – en uitzendkoepel ABU heeft tot doel meer werkzoekenden aan werk te helpen. Het
ministerie van SZW heeft dit project omarmd. Elke arbeidsmarktregio heeft in september 2013 van het ministerie van
SZW € 130.000 ontvangen als stimuleringsbudget om de publiekprivate samenwerking vorm te geven, het
werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk te maken en de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren. De
registratie van WWB’ers in het UWV-systeem Sonar en het plaatsen van een goed cv van WWB’ers op werk.nl moeten
verder bijdragen aan de transparantie op de arbeidsmarkt. Alle 35 arbeidsmarktregio’s hebben deelgenomen aan deze
publiekprivate samenwerking.
Het project heeft een stevige impuls gegeven aan de samenwerking met uitzendbureaus. Deze hebben in alle regio’s
gemeenten geholpen de omslag te maken van een maatschappelijke insteek naar een focus op de behoeftes van
werkgevers. Dit heeft er ook voor gezorgd dat vanuit werkgeversoptiek is gekeken naar de competenties en de selectie
van werkzoekenden. Tijdens de looptijd van het project zijn 35 verschillende werkwijzen en samenwerkingsvormen
ontwikkeld en toegepast, al naar gelang de regionale mogelijkheden. Deze verschillende regionale aanpakken zijn
verwerkt in de interactieve PDF Het echte werk. Publiekprivate samenwerking in 35 regio’s, die te vinden is op de site
samenvoordeklant.nl van de Programmaraad. Het project is in maart 2014 afgerond. Ondanks de verslechterde
economische situatie zijn gedurende de effectieve uitvoeringsperiode van 5 maanden ruim 2.700 kandidaten geplaatst
en hebben ruim 13.000 kandidaten hun cv op werk.nl gepubliceerd. Medio juni levert de landelijke projectleider de
eindrapportage op aan de staatssecretaris van SZW. Gebleken is dat 50% van de WWB’ers zich niet bij UWV inschrijft
als werkzoekende.
Sinds eind maart is via werk.nl een selfserviceportaal met gegevens over WWB -gerechtigden beschikbaar. De VNG
heeft de gemeenten geïnformeerd over deze dienstverlening. Alle 403 gemeenten hebben in de beveiligde omgeving via
hun account continu toegang op BSN niveau tot in hun gemeente woonachtige WWB’ers die niet geregistreerd staan als
werkzoekende. Hiermee kunnen gemeenten hun registratie op orde brengen. De gegevens zijn afkomstig uit de
polisadministratie en getoetst aan de inschrijvingsgegevens in SONAR. De informatie wordt sinds eind maart
tweemaandelijks geactualiseerd. UWV heeft een aparte servicedesk ingericht om vragen van gemeenten over het
selfserviceportaal te beantwoorden. Momenteel hebben 50 gemeenten zich aangesloten op dit portaal.

Levering Wajong gegevens
Om gemeenten te ondersteunen in de voorbereiding op de uitvoering van de Participatiewet hebben we per gemeente
een gegevensset ontwikkeld met gedetailleerde informatie over mensen met een Wajonguitkering.
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Via uwv.nl hebben alle gemeenten toegang tot:
 het aantal Wajongers, hun kenmerken en de mate van arbeidsparticipatie
 de inzet en de kosten van de re-integratiedienstverlening aan Wajongers.
 de Atlas Sociale Verzekeringen, met informatie over geslacht, leeftijdsgroepen, mate van arbeidsongeschiktheid en
uitkeringsduur van Wajongers
 de Monitor arbeidsparticipatie, die de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met een ziekte of handicap
schetst van 2008 tot en met 2012
 een Selfserviceportaal dat gemeenten die zich voorbereiden op de instroom van jonggehandicapten met
arbeidsvermogen, de mogelijkheid biedt gegevens over 2013 in te zien. In een beveiligde omgeving is per gemeente
een Excel –bestand beschikbaar met informatie over lopende Wajonguitkeringen. Daarnaast worden cijfers verstrekt
over toegekende uitkeringsrechten. Deze informatie is gebaseerd op de stand van zaken van eind december 2013.

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet
Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken ten behoeve van de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA). Het gaat hierbij vooral om de adresgegevens in het bezit van UWV, die niet geverifieerd zijn
bij de GBA. Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de gemeentelijke
uitvoeringsprocessen.
Voor het beschikbaar stellen van individuele gegevens op BSN-niveau hebben we een Suwinet-inkijkvoorziening
gerealiseerd. Van februari tot en met juni 2013 is de geboden functionaliteit in een pilot getoetst op bruikbaarheid bij de
afdeling Burgerzaken en op het mogelijke ontstaan van performanceproblemen bij UWV en BKWI (Bureau
Keteninformatisering Werk en Inkomen). De conclusie is dat de Suwinet-Inkijk bijdraagt aan betere adresgegevens in
de GBA.
Vanaf 1 juli 2013 zijn we gestart met het op Suwinet-inkijk aansluiten van de afdelingen Burgerzaken van 250
gemeenten die zich daarvoor hadden aangemeld. De afdelingen kunnen dan loonaangifte-adresgegevens van burgers
opvragen bij UWV. Deze gegevens helpen gemeenten om de actuele verblijfplaats van hun inwoners te achterhalen.
Gemeenten kunnen alleen de gegevens inzien die nodig zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Als eerste zijn
de aanvragen afgehandeld van de afdelingen Burgerzaken die bij de pilot betrokken waren. Sinds 1 november 2013
kunnen de afdelingen Burgerzaken van gemeenten adresgegevens uit de loonaangifte uitsluitend nog via Suwinet-Inkijk
inzien. Alle gemeenten die een aanvraag hebben ingediend tot en met 30 april 2014, zijn aangesloten op SuwinetInkijk. Over de eerste 4 maanden zijn door 202 afdelingen Burgerzaken 25.713 unieke burgerservicenummers
geraadpleegd. De bescherming van de privacy van burgers maakt onderdeel uit van de contracten die we met
gemeenten aangaan over de aansluiting van Burgerzaken op Suwinet-inkijk.
Naast aanvragen Suwinet-Inkijk Burgerzaken in het kader van Samenwerken met gemeenten, behandelen we ook
aanvragen van gemeenten met betrekking tot WWB- gerechtigden en de Participatiewet Wajong. De levering
Participatiewet Wajong betreft een eenmalige levering die alleen op verzoek op het UWV Portal is te benaderen. Elke
gemeente moet daarvoor een aanvraagformulier indienen. Dit moet worden ondertekend door B&W of een
gemandateerde van die gemeente. Daarna volgt een juridische toets door UWV. Na het regelen van een
gebruikersaccount heeft de desbetreffende persoon inkijk in de levering Wajong. In deze levering worden alle
gemeenten uit Nederland in één overzicht weergegeven. Deze cijfers geven gemeenten een beeld van de aantallen die
van belang zijn voor de taken die men van het Rijk gaat overnemen. In april is hiermee gestart en er zijn 85 aanvragen
binnengekomen.
De levering WWB volgt feitelijk hetzelfde administratieve traject als de Wajong- levering. Deze levering komt 2maandelijks. De eerste was eind maart beschikbaar. Over de maand april gaat het om totaal 48 aanvragen voor de
WWB-gerechtigden.

Overige ontwikkelingen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en UWV hebben een aantal
scenario’s verkend voor besparingsmogelijkheden van een landelijke backoffice voor de Wet werk en bijstand (WWB).
Momenteel worden de mogelijkheden verder uitgewerkt, de gemeentelijke belangstelling gepolst en de voorwaarden
geïnventariseerd. Op basis van het verkregen beeld kunnen vervolgstappen worden genomen.
We kunnen gemeenten ook adviseren over de participatiemogelijkheden van hun klanten. Deze diensten worden tegen
kostprijs afgenomen door circa 30 gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. We merken dat
gemeenten steeds vaker de samenwerking met ons zoeken om een goede uitvoering van de Participatiewet te kunnen
garanderen. We verbeteren in dat kader de interne registratie van de vormen van sociaal-medische dienstverlening die
we aan gemeenten beschikbaar stellen. UWV bekijkt steeds op regionaal niveau of het mogelijk is om aan deze vraag te
voldoen; de uitvoering van onze wettelijke taken mag niet in het gedrang komen. Verder werkt UWV samen met
gemeenten bij de voorbereidingen op de Participatiewet. Met de te verwachten toename van samenwerkingsverbanden
met gemeenten werken we aan correcte en eenduidige registratie en producttelling. Deze registratie moet uiterlijk per 1
september gereed zijn.
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4.2. Samenwerking met Belastingdienst
De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van
belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van
werknemers, uitkeringsgerechtigden en pensioenontvangers. Ongeveer € 130 miljard belasting- en premieopbrengsten,
meer dan 60% van alle ontvangsten van de Belastingdienst, komt binnen via de loonaangiften die werkgevers,
uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen. UWV verstrekt op basis van de loonaangiftegegevens
maandelijks tussen de 1,2 en 1,5 miljoen uitkeringen in het kader van de WW en arbeids(on)geschiktheidswetten.
Jaarlijks vinden meer dan 20 miljard gegevens hun weg naar een grote schare afnemers.
De gegevens die de keten voortbrengt, worden onder meer gebruikt om het voor burgers gemakkelijker te maken om
aan verplichtingen te voldoen en rechten te claimen. Voorbeelden zijn de vooringevulde aangifte en de
geautomatiseerde dagloonvaststelling op basis van gegevens uit de polisadministratie.

Robuustere loonaangifteketen
Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 wordt gewerkt aan een robuustere keten. De
belangrijkste kenmerken zijn dat de loonaangifteketen daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger wordt.
Om te komen tot verdere vereenvoudiging is de Wet Uniformering Loonbegrip per 1 januari 2013 ingevoerd. Deze wet
neemt de belangrijkste verschillen weg tussen het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de sociale verzekeringen en het
loonbegrip voor de Loonbelasting.
Op het gebied van gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen hebben UWV en de Belastingdienst hun aandacht nog
meer gericht op de voorkant (de aanleveraars zoals inhoudingsplichtige/werkgever, salarisadministrateur, fiscaal
dienstverlener, softwareontwikkelaar) en de achterkant (de afnemers en de burger) en op het verbinden van die vooren achterkant.
In 2013 is onderzocht of het mogelijk is om meer pensioenfondsen aan te sluiten op de loonaangifteketen. In 2014
wordt daarom gewerkt aan het opstellen van een business case waarmee pensioenfondsen kunnen beoordelen of het
aanpassen van de pensioenregelingen ten behoeve van aansluiting op de loonaangifteketen gewenst is.
We onderzoeken of we de polisadministratie kunnen doorontwikkelen naar de Basisregistratie Lonen, Arbeids- en
Uitkeringsverhoudingen (BLAU), waarmee het voor gegevensafnemers mogelijk wordt authentieke gegevens zonder
verdere controle of afleiding te gebruiken in hun primaire processen. UWV en de Belastingdienst onderzoeken in welke
situaties dienstverbanden niet overeenkomen met inkomstenverhoudingen. We zullen de resultaten van dit onderzoek
gebruiken om de kwaliteit van het handboek loonheffingen te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we hoe een aantal
afnemers de huidige polisgegevens gebruikt en wat hun wensen zijn, en welke verschillende interpretaties aanleveraars
van dienstbetrekkingen hanteren.
Hoewel we in de fase zitten van het robuuster maken van de loonaangifteketen, is de stabiliteit van de keten niet
vanzelfsprekend. Deze blijft voortdurend aandacht vragen.

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie
In onze polisadministratie zijn 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen mensen. UWV levert
uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen,
zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de
polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (BSN). We leveren ook gegevens uit andere
UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie. In de eerste 4 maanden van 2014 ging het in
totaal om 700.000 van zulke individuele leveringen op BSN-niveau.
Sinds 2008 kunnen burgers bij het doen van aangifte voor de Inkomstenbelasting gebruik maken van de vooringevulde
aangifte (de VIA). De Belastingdienst vult bedragen zoals het loon, de WOZ-waarde van woningen en spaarsaldi alvast
in op de aangifte. Hierdoor is het voor burgers een stuk gemakkelijker om aangifte te doen. Burgers maken ook steeds
vaker gebruik van de VIA. Sinds 1 maart 2014 (toen de VIA Loonaangifte 2013 beschikbaar kwam) tot en met eind april
2014 zijn bijna 4,5 miljoen keer gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2013 gedownload. Dit is 19,4% meer
dan vorig jaar.
De gegevens met betrekking tot loon- en arbeidsverhoudingen worden door UWV verstrekt vanuit de polisadministratie.
Om één en ander goed te laten verlopen hebben er in februari 3 gegevensleveringen plaatsgevonden aan de
Belastingdienst. Deze VIA-leveringen kunnen nu als een standaardlevering worden betiteld. De levering is door middel
van een goede samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst succesvol verlopen en draagt bij aan de verbetering
van de dienstverlening van de Belastingdienst. Van alle inkomstenverhoudingen die we in 2013 voor de VIA’s 2012
hebben aangeleverd, is 93% bruikbaar gebleken, iets minder dan het jaar daarvoor (2012: 94,1%). De Belastingdienst
doet op dit moment onderzoek naar mogelijke maatregelen om dit percentage te verbeteren.
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Ondanks enkele verstoringen en performance problemen in de Polis+ aan het begin van het jaar hebben we in totaal
95% van de gegevensleveringen tijdig uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met SZW afgesproken
norm van 90%.

Eindadvies programma verbetering
Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken, zijn eind 2013 via het
Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen gerealiseerd: een besturingsmodel is
ingeregeld, een ketenregisseur voor zowel de loonaangifteketen als de Premievaststellingsketen is aangesteld en een
rapportagecyclus is ingericht. Het voornemen om de premievaststelling volledig te automatiseren zal gezien de
verhouding tussen opbrengsten en inspanningen niet worden uitgevoerd. Wel is een uniform mechanisme voor
eenduidige correcties achteraf maximaal ingeregeld. (UWV zal maandelijks in kaart brengen welke uitkeringen niet te
herleiden zijn naar een werkgever in de polisadministratie). In april van dit jaar is besloten hoe UWV correcties zal
uitvoeren en hoe de ‘beslissingsboom’ er uit komt te zien.

4.3.

Overige samenwerking

UWV werkt ook samen met andere partijen. Een aantal voorbeelden.

Cliëntenraden
We betrekken onze cliëntenraden consequent bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering
van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad;
uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.
De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie, zodat de
leden van de raden hun rol als belangenbehartiger van onze klanten optimaal kunnen uitvoeren. In overleg met de
cliëntenraden wordt dit proces steeds meer geprofessionaliseerd. De cliëntenraden staan in nauw contact met onze
klanten en zijn voor ons daarom belangrijke ‘ogen en oren’. De samenwerking met de cliëntenraden stellen wij dan ook
zeer op prijs.
In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we één advies voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad. Dit betreft het
reglement behandeling bezwaarschriften. Vanuit de Centrale Cliëntenraad is één ongevraagd advies bij ons ingediend.
Dit betreft de privacy op de werkpleinen van UWV.
De cliëntenraden worden betrokken bij de ontwikkelingen rond de online dienstverlening van UWV. In landelijke
bijeenkomsten worden de cliëntenraden geïnformeerd over bijvoorbeeld de releases van werk.nl die hebben
plaatsgevonden (wat zat er in de releases en wat merkten onze klanten hiervan), over de ervaringen van klanten met
de invoering van online dienstverlening en over de performance van werk.nl.
Het congres cliëntenparticipatie wordt dit jaar gehouden op 22 mei 2014. In 2013 hebben we voor de eerste keer,
overigens op verzoek van de cliëntenraden zelf, het congres laten organiseren door de cliëntenraden. Cliëntenraden
wilden meer betrokken worden bij de organisatie en die wens hebben we ingevuld. Voor het congres 2014 zijn
betrokken bij het vaststellen van het thema van het congres, het vaststellen en invullen van de workshops. Om het op
deze manier te organiseren wordt het congres echt voor en door de cliëntenraden georganiseerd.
We informeren de raden over nieuwe wet en regelgeving. Dat doen we via de website van de cliëntenraden maar ook in
de diverse overleggen die plaatsvinden tussen de cliëntenraden en UWV. Zaken die besproken worden met de
cliëntenraden zijn onder andere de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid. Naast de informatie die we hierover
verstrekken betrekken we de cliëntenraden ook bij de diverse pilots die in dit kader worden gestart. Hierdoor wordt de
betrokkenheid van de cliëntenraden gewaarborgd.
De cliëntenraden hebben een eigen website. Deze website bevat alle informatie die de cliëntenraden nodig hebben. Dit
gaat dan over vergaderstukken en diverse artikelen vanuit de cliëntenraden. Daarnaast publiceren wij vanuit UWV
allerlei zaken die voor de cliëntenraden van belang zijn. Samen met de vertegenwoordigers van de cliëntenraden zijn
we steeds bezig de website verder te ontwikkelen. De website moet steeds meer het communicatiemiddel worden
binnen cliëntenparticipatie. Op die manier doen de cliëntenparticipatie ook mee aan de digitalisering.

Gegevensleveringen uit de polisadministratie
UWV levert uit de polisadministratie ook gegevens aan derden zoals gemeenten, gerechtelijke deurwaarders,
pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verreweg
de meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd: nog geen 3% wordt handmatig uitgevoerd.
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In 2014 wordt onderzocht of de handmatige koppelvlakken (en daarmee ook de koeriersdiensten) op andere wijze
ingevuld kunnen worden, door bijvoorbeeld de handmatige koppelvlak om te zetten in een geautomatiseerd koppelvlak.
Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (BSN).
We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

DUO aangesloten
Sinds eind maart is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangesloten op SUWI-net om gegevens te kunnen
raadplegen die door UWV beschikbaar worden gesteld. DUO voert taken uit in het kader van de wet op de
Studiefinanciering en vraagt inkomensgegevens op bij de (ex) student, de ouders en/of de Belastingdienst. Er zijn
echter situaties waarin het niet mogelijk of wenselijk is om op deze wijze gegevens op te vragen. In dat geval zal DUO
een beroep doen op de gegevens in de polisadministratie. In eerste instantie krijgt de afdeling Bezwaar en Beroep van
DUO inzage in de gegevens met een historie van 5 jaar. Later dit jaar kan ook de afdeling Onderwijsvolger gegevens
opvragen, met een historie van 2 jaar. Voor het reguliere proces wil DUO in de nabije toekomst waarschijnlijk ook
gegevens uit de polisadministratie gaan gebruiken.

Sectorplannen
Het kabinet stelt € 600 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van sectorplannen om de werkloosheid terug te dringen.
Een deel van de middelen is in 2013 ter beschikking gekomen, de rest volgt in 2014 en 2015. Het ministerie van SZW
financiert 50% van de sectorplannen. Sectoren leggen zelf ook 50% bij. In 2013 zijn in totaal 36 sectorplannen
ingediend bij het ministerie van SZW, in de eerste 4 maanden van 2014 zijn 10 ervan goedgekeurd. Tot eind mei
kunnen er nog sectorplannen worden ingediend voor de tweede tranche.
Bij de voorbereiding van diverse sectorplannen hebben we informatie op maat geleverd over de arbeidsmarktsituatie in
de desbetreffende sector. Het kon gaan om een overzicht van het beschikbare aanbod in de sector op landelijk of
regionaal niveau tot aan transparantie over kansrijke beroepen. Bij de uitvoering van de sectorplannen zit UWV aan
tafel om concrete afspraken te maken over het leveren van kandidaten, het faciliteren van scholing en het inzetten van
een aantal ondersteunende regelingen en services. UWV richten zich daarbij vooral op jongeren, ouderen en
werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Vooral bij het sectorplan van de Uitzendsector zijn in de samenwerking grote stappen gezet. In de maand april zijn er in
samenwerking met de uitzendsector 6 speedmeets georganiseerd. Er konden voldoende kandidaten worden
uitgenodigd, maar de opkomst viel enigszins tegen. De uitzendorganisaties hebben in deze opstartfase in totaal 94
kandidaten meegenomen.

Sectorale arbeidsmarktinformatie
In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten waar tekorten en overschotten te verwachten
zijn. De afgelopen periode zijn de volgende rapportages gepubliceerd:
 sectorbeschrijvingen over de Procesindustrie en Vervoer en opslag
 ‘Basiscijfers Jeugd’ (over regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en stagemarkt voor jongeren, een
coproductie met SBB)
 een update van de ‘Arbeidsmarktprognose’
 Sectorwisselingen van WW-ers bij werkhervatting.
Ook houden we door het jaar heen een standaardgegevensset over werkzoekenden en vacatures en van een aantal
standaardproducten zoals de Nieuwsflits Arbeidsmarkt en de notitie Duiding arbeidsmarktontwikkelingen actueel.
Alle producten en cijfers zijn te vinden op de speciale portal met arbeidsmarktinformatie op werk.nl, waar we landelijke,
regionale en sectorale informatie over de arbeidsmarkt ontsluiten. Daarnaast is er een mobiele website die een
overzicht biedt van vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio's. Beide applicaties zijn bedoeld voor professionals die
de (regionale) arbeidsmarkt als werkveld hebben. Zowel de portal als de mobiele website worden druk bezocht: in
maart 2014 werden in totaal 35.695 keer pagina’s bekeken.
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5. Bedrijfsvoering

De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en de kwaliteit van onze dienstverlening hebben onze voortdurende aandacht.

5.1. Personeel
Ontwikkeling personeelsbestand
In de eerste 4 maanden van 2014 is het personeelsbestand met 461 medewerkers licht toegenomen ten opzichte van
31 december 2013. Het merendeel van de toename bestaat uit tijdelijke medewerkers (407). Zij zijn nodig om de
toegenomen werkloosheid op te vangen.
Structureel krimpen we: de komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. We zetten in op duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders. Zo voorkomen we waar mogelijk boventalligheid.
Tegelijkertijd moeten we klaar staan om onverwachte werkdruk op te vangen, bijvoorbeeld in verband met toenemende
werkloosheid. Dat vergt grote flexibiliteit van medewerkers en organisatie. Toch kunnen we niet voorkomen dat
medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste 4 maanden van 2014 is aan 55 medewerkers boventalligheid
aangezegd.
Het ministerie van SZW heeft ons in augustus 2012 tijdelijk extra budget toegekend om de overgang op online
dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. In 2013 en 2014 zetten we met dit budget ruim 200 extra mensen
in voor de begeleiding van minder digivaardige klanten in de vestigingen. Op deze tijdelijke plekken zetten we zoveel
mogelijk medewerkers in voor wie elders in de organisatie werk is weggevallen. Waar nodig doen we daarnaast een
beroep op tijdelijke krachten.

Tabel: Aantal medewerkers

Vaste medewerkers
Tijdelijke medewerkers
Overige medewerkers (NAR/wachtgeld)
Totaal

30-4-2014

31-12-2013

16.672

16.629

2.736

2.329

110

99

19.518

19.057

Mobiliteit en vitaliteit
Forse krimp van de structurele budgetten zorgt voor het verdwijnen van duizenden vaste arbeidsplaatsen.
Veranderingen in de dienstverlening en de digitalisering zorgen daarnaast voor veranderingen in functiehuis en functieinhoud. Ook hebben we te maken met de verhoging van de pensioenleeftijd. Juist dan is het van groot belang dat
medewerkers werkfit, duurzaam inzetbaar en vitaal blijven. We zien het als onze opdracht om de medewerkers
daarvoor goed toe te rusten en hun aanpassingsvermogen te versterken. Dat doen we samen met de medewerkers
zelf. Het management speelt een belangrijke rol bij het stimuleren en ontwikkelen van mobiliteit en kan daarvoor
gebruik maken van diverse tools en specifieke trainingen. Ook het voorbeeldgedrag van het management speelt hierbij
een belangrijke rol.
In de eerste 4 maanden van 2014 zijn initiatieven gestart die moeten bijdragen aan zowel het vergroten van de
mobiliteit als het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zo is de communicatiecampagne ‘Blijf
scherp op je toekomst’ van start gegaan. De campagne wijst medewerkers op de noodzaak om bewust en proactief in
te spelen op hun toekomstige inzetbaarheid, We bieden hun daarvoor digitale middelen.
Ook is de werving gestart voor het Key-programma. Dit programma is bedoeld voor talentrijke leidinggevenden en biedt
hun gedurende 2 tot 3 jaar een op maat gesneden mix van opleiding en gerichte managementopdrachten. Om hun
arbeidsmarktperspectief te vergroten, hebben we een specifieke groep boventallige leidinggevenden via gerichte
bemiddeling de mogelijkheid geboden een externe detachering te verwerven en te vervullen. Alle medewerkers uit deze
groep zijn inmiddels gedetacheerd. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat veel medewerkers aan wie boventalligheid
was aangezegd, alsnog intern op een vacature zijn geplaatst. Eind april 2014 waren er 605 boventallige medewerkers,
van wie 285 in- of extern gedetacheerd zijn.
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Verzekeringsgeneeskundige capaciteit
De komende jaren doen we op het gebied van verzekeringsgeneeskundige capaciteit extra inspanningen. Dit doen we
met het oog op de volumeontwikkelingen en het gegeven dat veel verzekeringsartsen met pensioen gaan. Daarnaast
hebben en krijgen we de komende jaren extra taken, zoals de eerstejaars Ziektewetbeoordeling in het kader van de
Modernisering Ziektewet, de herbeoordelingen van Wajongers in het kader van de Participatiewet en de
indicatiestellingen in het kader van de Participatiewet voor onder andere beschut werk.
Om onze wettelijke taken in 2014 te kunnen uitvoeren, voeren we een meersporenbeleid. Op de korte termijn treffen we
landelijke maatregelen om de opleidingscapaciteit te vergroten en de productiviteit van verzekeringsartsen tijdens hun
opleiding zo veel mogelijk te benutten. Ook zorgen we voor een zo efficiënt mogelijke begeleiding.
In 2010 zijn we al gestart met meerjarige maatregelen om de artsencapaciteit op het benodigde niveau te brengen. Met
het project Flair willen we het imago van de verzekeringsarts verbeteren, nieuwe artsen werven, jonge nieuwe artsen die
bij ons in dienst treden binden en boeien, en een flexibele schil creëren. Op basis van onze strategische
personeelsplanning gaan we in 2014 80 basis- en bedrijfsartsen werven die de opleiding tot verzekeringsarts gaan
volgen, in 2015 40 en de jaren daarna telkens 20 tot 30 artsen per jaar.
Aanvullend bieden we in 2014 80 basisartsen die in afwachting zijn van een opleidingsplek in een kliniek of die nog geen
specialisatie gekozen hebben (ANIOS), de mogelijkheid een jaar ter overbrugging voor ons te werken en kennis te
maken met het vak van verzekeringsarts en met UWV. Dankzij deze initiatieven hebben we met succes bedrijfsartsen en
basisartsen kunnen werven die zich willen specialiseren tot verzekeringsarts (AIOS). Het aantal artsen in opleiding tot
verzekeringsarts is gestegen tot 170. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 38 basisartsen (22 fte’s) gestart en 15
verzekeringsartsen (12,6 fte’s) vertrokken. In januari zijn de eerste 2 ANIOS-klassen 2014 gestart: een ZW-klas met 7
en een WIA-klas met 11 ANIOS. Begin mei zijn er wederom 2 klassen gestart: een ZW-klas met 14 en een WIA-klas met
13 ANIOS. In totaal maken we al gebruik van 45 van de 80 in 2014 beoogde ANIOS. In de eerste 4 maanden zijn ook
gesprekken gevoerd met 10 basisartsen die ná 1 mei in dienst zullen treden. Gelet op het stijgende aantal artsen in
opleiding is de opleidingscapaciteit binnen SMZ opgerekt. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de
opleidingscapaciteit te verruimen, zodat het beoogde aantal op te leiden artsen opgevangen kan worden door de
organisatie.
Daarnaast nemen we maatregelen om verzekeringsartsen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Na een succesvolle pilot in
2012 zijn we in 2013 begonnen om voor enkele klantgroepen taakdelegatie n te zetten, in ieder geval voor de duur van
3 jaar. Daarbij doet een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse onder verantwoordelijkheid van de
verzekeringsarts werk dat de arts voorheen veelal zelf deed. Zo kunnen we de artsen inzetten waar ze de hoogste
toegevoegde waarde hebben. Het was de bedoeling dat 200 verzekeringsartsen eind 2013 met taakdelegatie zouden
werken. De groei van het aantal verzekeringsartsen die ermee werken blijft echter achter bij de verwachting. We voeren
op dit ogenblik een analyse uit naar de reden hiervoor. Deze analyse wordt in het derde kwartaal van 2014 afgerond.

Divers personeelsbestand
UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze
uitgangspunten.
UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind
april is 56% van de UWV’ers vrouw. 66% van de nieuwe medewerkers in de eerste 4 maanden is vrouw. Het aandeel
vrouwen in het eerste en tweede echelon bedraagt 23%; in het derde en vierde echelon 36%.
In 2014 heeft UWV voor de vijfde keer de Annette Dümig prijs uitgereikt. De prijs gaat naar het beste idee om de
doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar de Women-app, een app voor op
de mobiel of tablet waarin alle informatie over werk, opleidingen en carrièrekansen overzichtelijk bij elkaar staan.
Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact
werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. Onder mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt verstaan we mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan.
Deze mensen worden geselecteerd door de 3 uitzendpartners waarmee de afdeling Klantencontact samenwerkt, en
door UWV zelf. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn in totaal 78 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
gestart. Deze medewerkers komen bij goed functioneren na 3 maanden in dienst bij een van de betrokken
uitzendpartners.
UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de
inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we 491 medewerkers (445 fte’s)
aangenomen die jonger waren dan 35 jaar (64%). 60% van hen is vrouw.
We willen binnen onze organisatie 100 duurzame werkplekken creëren voor Wajongers. In 2013 zijn de fundamenten
gelegd voor de UWV Inclusiefmethode, waarbij werk anders wordt georganiseerd om tot elementaire takenpakketten
voor Wajongers te komen. UWV Inclusief komt niet in plaats van, maar als aanvulling op bestaande manieren om
Wajongers kansen te bieden binnen UWV. Dit draagt bij aan UWV als inclusieve organisatie, een organisatie die zich
aangepast aan de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waar mensen naar eigen
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vermogen een bijdrage kunnen leveren. Inmiddels zijn er 11 Wajongers geplaatst op inclusieve functies binnen
verschillende bedrijfsonderdelen. Om methodisch te kunnen werken, zijn er analisten opgeleid, hebben medewerkers
een training gevolgd om Wajongers op hun werkplek te begeleiden, zijn werkbegeleiders opgeleid.
Daarnaast werken er diverse Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk
dienstverband of op een werkervaringsplek.

Dekkingsgraad Pensioenfonds
In verband met een te lage dekkingsgraad heeft het UWV Pensioenfonds een herstelplan opgesteld dat per 31 augustus
2014 afloopt. Op basis van de huidige inzichten van het Pensioenfonds zal de dekkingsgraad mogelijk niet in voldoende
mate zijn hersteld.

Werken aan integriteit
Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie
omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitbeleid richten we ons vooral op preventie: we
stimuleren op allerlei manieren dat UWV medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen.
‘Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel’ zijn de sleutelwoorden in de UWV gedragscode waarin de afspraken
en spelregels voor integer gedrag bij UWV zijn opgenomen. Voor een aantal specifieke functies zijn aanvullende regels
van toepassing. Speciaal voor de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur geldt een aanvullende regeling
integriteit die het belang van bestuurlijke integriteit benadrukt en hun voorbeeldrol binnen en buiten UWV.
Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen én buiten de organisatie over medewerkers die
mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen én buiten UWV mogelijke misstanden
melden, kent UWV een eigen meldregeling (voorheen klokkenluidersregeling). Deze regeling is ook bedoeld om de
melder te beschermen.
In de eerste 4 maanden van 2014 ontvingen we 56 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze
periode zijn 30 onderzoeken gestart en werden 21 zaken volledig afgesloten. Er is in 4 gevallen aangifte gedaan bij de
politie, waarvan er 1 gericht was tegen een klant (agressie) en 3 tegen een derde (valsheid in geschrifte, bedreiging).
Daarnaast is er in 9 gevallen een arbeidsrechtelijke maatregel getroffen: 1 keer beëindiging dienstverband, 3 keer een
strafschorsing en 5 keer een schriftelijke waarschuwing.

Huisvesting
UWV gebruikte eind april 2014 107 panden, 2 minder dan eind 2013: 9 Werkbedrijf-panden zijn afgestoten en 7 panden
zijn gehuurd. Het aantal vierkante meters bedroeg eind april 2014 circa 428.500, 2.000 meer dan eind 2013. Van het
totaal wordt 11.500 vierkante meter onderverhuurd.
In verband met de uitvoering van de Participatiewet en de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden zal het aantal
vierkante meters in 2014 nog toenemen.
Volgens de definitie van de Rijksgebouwendienst is sprake van leegstand bij fysiek leegstaande verhuurbare ruimten.
Eind april 2014 stonden 5 panden van UWV voor 100% leeg: Paterserf in Oosterhout (1.295 m2), Churchillstraat in
Barneveld (1.163 m2), Verheeskade in Den Haag (768 m2), de Vesting in Steenwijk (488 m2 ) en Westlandseweg in
Delft (897 m2).
UWV onderhoudt goede contacten met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende
gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen.

5.2. ICT
UWV staat op ICT-gebied voor een enorme opgave. We moeten veel veranderingen doorvoeren als gevolg van nieuwe
wet- en regelgeving en om invulling te geven aan de steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en
werkprocessen. Daarnaast zijn er allerlei aanpassingen nodig omdat we een aantal van onze ICT-applicaties regionaal
beschikbaar stellen aan gemeenten (zie paragraaf 4.1). Tegelijkertijd moeten we resterende historisch achterstallig
onderhoud inlopen en de actuele stand van de techniek bijhouden om de ICT-kosten te kunnen verlagen en een goede
en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden. Bij dit alles zijn stabiliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid,
performance en informatie beveiliging essentieel.
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Visievorming
De verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn bereikt, maken het mogelijk op strategische doelen te koersen. Dit is
ook noodzakelijk. Het faillissement van de leverancier waarvan wij eerder een suite hadden verworven is echter een
forse tegenslag. Deze suite (ofwel standaard softwarepakket) biedt voorzieningen voor operationele procesbesturing,
customer relationship management en business rule management, en was voorzien als basis voor een verbeterde
ondersteuning van de werkprocessen. Daarnaast kent de ontwikkeling van de online dienstverlening en de daarvoor
benodigde technologie een duidelijke agenda tot en met 2015, maar daarna moet de online dienstverlening verder
worden ontwikkeld. We gaan ons de komende periode herbezinnen op maatregelen die nodig zijn om onze doelen te
bereiken.

Efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening
Om de digitale ambitie van UWV te kunnen waarmaken, zijn strategische veranderingen nodig in de IV-keten. De
veranderingen spitsen zich vooral toe op de effectiviteit van het voortbrengingsproces en de verwerving van diensten en
producten, de stabiliteit van de infrastructuur en het applicatielandschap. In het inmiddels goeddeels afgeronde project
de ‘Herijking IV’ zijn op inhoud de lijnen uitgezet voor de ontwikkeling van de architectuur, de gevolgen voor het
systeemlandschap en de verwerving van de producten en diensten daarvoor.
UWV neemt de stappen die nodig zijn om de digitaliseringsambities voor 2017 te realiseren. Het gaat kort samengevat
om de volgende maatregelen:
 Door systemen en applicaties te ontkoppelen kan de Informatievoorziening voor elk van de klantinteracties en
bedrijfsprocessen zich in eigen tempo ontwikkelen en hebben problemen minder uitstralingseffecten.
 In samenhang met het eerste punt wordt dankzij een breed scala van structurele maatregelen een hogere stabiliteit
bereikt voor front- en backoffice.
 Naast een eventuele doorstart van de suite of de eventuele verwerving van een alternatief onderzoeken we ook de
mogelijkheden om deeloplossingen te verwerven voor specifieke toepassingen.
Om over een duidelijke referentie te kunnen beschikken voor de kosten van de komende jaren zijn we eind 2013 een
benchmarkonderzoek gestart naar de IV-kosten. De bevindingen worden de komende periode geanalyseerd.

Besturing en beheersing
De realisatie en exploitatie van onze ICT-processen besteden we uit. Om een goede sturing te kunnen borgen werken
de Informatiemanagementafdelingen van de diverse bedrijfsonderdelen, het centrale CIO-office en het ICT-bedrijf
samen in de Informatievoorzieningsfunctie (IV). De afgelopen maanden is een IV-board in het leven geroepen, een
overzichtelijke groep waarin de belangrijkste managers en beleidsbepalers op IV-gebied vanuit de verschillende
bedrijfsonderdelen en ICT zitting hebben. De functionele verantwoordelijkheid van de CIO voor de UWV-brede IV heeft
daarmee een gedegen verankering in de organisatie gekregen.

Kosten ICT
We werken aan een structurele verlaging van onze ICT-kosten. In de budgetten voor 2014 is de laatste tranche
verwerkt van de in totaal € 108 miljoen aan structurele bezuinigingen in de IV-keten. De in de eerste 4 maanden van
2014 gerealiseerde kosten zijn wel hoger dan begroot omdat er meer infrastructuur nodig is voor werk.nl vanwege het
grote gebruik en de benodigde stabilisatiemaatregelen, en omdat er als gevolg van de crisis meer werkplekken nodig
waren.
Bij het vergroten van de effectiviteit van de systeemontwikkeling is het uitgangspunt dat we applicaties, waar dat
efficiënt is, zo veel mogelijk intern beheren en dat binnen UWV specifieke kennis wordt opgebouwd. Dit verlaagt de
kosten en vermindert de afhankelijkheid van leveranciers. Een wisseling van leverancier is dan bijvoorbeeld minder
ingrijpend.

Stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging
ICT is de ruggengraat van de processen in onze organisatie. We treffen maatregelen om onderhoud, stabiliteit,
continuïteit en beveiliging van onze ICT-systemen structureel te verbeteren.
 Onderhoud. We voeren achterstallig onderhoud uit in het hoofdrekencentrum in het programma Groot Onderhoud.
Inmiddels is 60% van het achterstallig onderhoud weggewerkt. De rest volgt grotendeels in de loop van 2014 en
voor een klein deel in 2015. Daarna wordt het bijhouden van het onderhoud een regulier proces.
 Stabiliteit en continuïteit. We moderniseren de infrastructuur voor online diensten. In augustus van dit jaar moet een
situatie zijn bereikt waarin de stabiliteit van werk.nl op niveau is gebracht. De maatregelen die hiervoor worden
genomen, liggen op schema. In 2015 zullen de modernisering van de technologie en de verbetering van de
applicatie zorgen voor een structureel geborgde stabiliteit.
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 Beveiliging. We hebben het rekencentrum uitgebreid met diensten om het effect van cyberaanvallen op de
webinfrastructuur (Ddos-aanvallen) te beperken. In opdracht van de dienst digitale overheid Logius zijn assessments
uitgevoerd naar de informatiebeveiliging. Deze assessments zijn een voorwaarde voor aansluiting op DigiD. Bij het
assessment van eind 2013 voldeden we aan 24 van de 28 gestelde normen. Door de grote druk op de ontwikkeling
van online dienstverlening vereist de inpassing van analyse en de implementatie van maatregelen veel aandacht.
Eind 2013 is een plan van aanpak vastgesteld om verantwoordelijkheden duidelijker te beleggen, normen vast te
stellen en technische ondersteuning te faciliteren. Dit plan functioneert effectief en draagt niet alleen bij aan het
oplossen van de bij het assessment geconstateerde issues, maar ook aan het permanent bewaken dat wat goed was
ook goed blijft. De eigen capaciteit voor penetratietesten van UWV wordt daarvoor ingezet. Alle zeilen worden
bijgezet om bij het assessment eind 2014 de zaken op orde te hebben.

Autorisatiebeheer
Ook intern moet de beveiliging op orde zijn. UWV beschikt over een autorisatiebeheersysteem waarin medewerkers
toegang tot systemen aanvragen op basis van hun functie met bijbehorende rollen. Dit systeem is gekoppeld aan het
personeelsbestand, zodat er signaleringen komen om autorisaties toe te kennen, in te trekken of te wijzigen bij
indiensttreding, verandering van functie of beëindiging van het dienstverband. Voor een aantal applicaties die zich direct
binnen de kantoorautomatiseringomgeving bevinden, gebeurt dit bijna geheel geautomatiseerd. Voor de overige
applicaties zijn nog handmatige handelingen nodig.
Het aantal verschillen tussen de toegekende autorisaties en de in de applicaties aanwezige autorisaties was fors. Door
het ministerie van SZW is gevraagd om eind 2014 een beheerst (‘sluitend’) autorisatiebeheer te hebben ingeregeld.
Eind 2013 zijn we het project Sluitend autorisatiebeheer gestart dat in de eerste 4 maanden van 2014 de volgende
resultaten heeft geboekt:
 Er zijn decentrale businessteams opgestart om de verschillen te analyseren en op te lossen.
 Er is een concept normenkader sluitend autorisatiebeheer opgesteld.
 Door te werken aan de kwaliteit van de afwijkingenrapportages, de zogenoemde deltalijsten is er meer inzicht in de
autorisatieverschillen bij de systemen die nog geen automatische koppeling hebben en vanuit dit inzicht lossen we
de verschillen op. In deze verschillijsten zien we een daling van ruim 60% Dit komt door de ingezette
schoningsacties.

Versterken samenwerking met externe organisaties
De met de Compacte Rijksdienst ingezette ontwikkeling gaat door. Naast samenwerking op concrete voorzieningen en
processen is er de afgelopen maanden meer aandacht voor de lange termijn, met name het gezamenlijk inkopen van
voorzieningen die doorgaans via langlopende contracten worden verworven. Voor UWV is in dit verband van belang dat
het contract voor het rekencentrum eind 2017 afloopt. Bij de nieuwe aanbesteding zullen we ook kijken naar de
mogelijkheden van gezamenlijke inkoop.
De afgelopen maanden is de samenwerking rond het thema identity management intensiever geworden. Enerzijds
wordt de samenwerking rond de lange termijn oplossing (de elektronische identiteitskaart eID) gecontinueerd.
Anderzijds wordt ook rond korte termijnoplossingen in samenhang met het verbeteren de het bestaande DigiD in
toenemende mate gezamenlijk opgetrokken. De coördinatie wordt daarmee in toenemende mate een belangrijk thema.

Parlementair onderzoek ICT
In februari 2013 besloot de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer om onze website werk.nl als casus toe te
voegen aan de 6 projecten die eerder al waren geselecteerd voor het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de
overheid. We hebben informatie opgeleverd waar de commissie in het kader van dit onderzoek om heeft gevraagd. In
november 2013 besloot de commissie om nader onderzoek te laten verrichten naar 2 casussen, waaronder werk.nl. Dit
verdiepende onderzoek richt zich op de aanbestedingsprocedures, het leveranciersmanagement en de financiële
stromen. In het tweede kwartaal van 2014 heeft de commissie experts en bestuurders gehoord in het kader van het
onderzoek, waaronder een lid van de Raad van Bestuur van UWV. De verwachting is dat het parlementair onderzoek in
2014 zal zijn afgerond.
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5.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
UWV staat midden in de maatschappij en draagt bij aan het perspectief van zijn klanten. Wij streven ernaar dat ons
handelen een positieve impact heeft op zowel mens, milieu als samenleving. Dit doen wij door met samen onze
medewerkers, klanten en partners een duurzame bijdrage te leveren.
UWV maakt sinds 2013 aan de hand van de MVO Prestatieladder zijn maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
inzichtelijk. De MVO Prestatieladder, die aansluit op de uitgangspunten van ISO 26000, kent 5 niveaus waarop
gecertificeerd kan worden. Na het uitvoeren van een kwalitatieve verbeterslag zijn we sinds december 2013 conform
onze doelstelling gecertificeerd op niveau 3. In 2014 wordt de systematiek van de MVO prestatieladder bestendigd en is
de doelstelling om certificering op niveau 3 van de MVO Prestatieladder te houden.
In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:
 Bij de aanbesteding voor binnenlands betalingsverkeer zijn MVO en social return als criteria opgenomen, waarbij de
aandacht wordt gevestigd op de methode van de inclusieve arbeidsorganisatie. Bij die methode wordt bekeken of
het mogelijk is een bestaande functie voor bijvoorbeeld een Wajonger aan te passen, of een geheel nieuwe functie
te creëren door bijvoorbeeld bepaalde taken uit bestaande functies af te splitsen. Gesprekken over de invulling
hiervan worden nog gevoerd met de geselecteerde leverancier. Per 1 juni 2014 zal een nieuwe leverancier
gecontracteerd worden.
 We bieden arbeidsplaatsen aan Wajongers en andere mensen die moeilijk aan het werk komen. In de eerste 4
maanden van 2014 zijn er 11 Wajongers binnen UWV geplaatst.
 UWV zal in juni met 3 teams deelnemen aan de ProkkelSterrenslag. Tijdens dit sportevenement ontdekken mensen
met en zonder verstandelijke beperking op een laagdrempelige wijze elkaars mogelijkheden.
 Op 15 april 2014 werden UIL Awards uitgereikt aan UWV leveranciers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan Waarde toevoegen, Innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Winnaars waren Trigion Beveiliging
BV, Coors Interieurbouw BV, Maasmond Rotterdam BV en Securitas Beveiliging BV. De prijs voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is gedeeld in de categorieën Milieu (Coors Interieurbouw NV) en Social Return (Securitas
Beveiliging BV).

5.4. Kwaliteit dienstverlening
We nodigen klanten en vertegenwoordigers van klanten (Cliëntenraden) uit om vragen aan ons te stellen,
verbetersuggesties door te geven en niet te aarzelen om waar nodig klachten in te dienen. De signalen bereiken ons via
internet, telefonie en persoonlijke gesprekken, klachtenprocedures, klantpanels, cliëntenraden en klantonderzoeken. Ze
worden niet alleen op persoonlijk niveau afgehandeld; we kijken ook naar structurele verbeteringen. Zo stellen we
bijvoorbeeld statusinformatie online beschikbaar, kunnen onze medewerkers via ‘CoBrowsing’ met de klant meekijken
als die online zaken wil regelen en de klant zo helpen, en hebben we een methode ontwikkeld om het aantal veelbellers
terug te dringen en teams ingesteld die ernstige problemen van klanten snel oplossen.

Klanttevredenheid
We hebben te maken met een aanscherping van het sanctiebeleid, een toegenomen digitalisering en een afname van
het aantal kantoren. Desondanks is de klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden in de eerste 4 maanden van 2014
licht gestegen van een 6,9 eind 2013 naar een 7,0. Daarmee voldoen we aan de met het ministerie van SZW
afgesproken norm van 7,0.
Werkzoekenden die vooraf wisten dat zij voornamelijk online dienstverlening zouden krijgen en daar ook gebruik van
maken, waarderen onze online dienstverlening met een 6,6 (eind 2013: 6,4). De waardering van alle werkzoekenden
voor de online dienstverlening steeg aanzienlijk: van een 6,1 naar een 6,4.
De algehele tevredenheid van werkgevers daalde licht van een 6,2 naar een 6,1 (streefcijfer is een 6,3). De
tevredenheid van werkgevers over de online vacaturebemiddeling en –vervulling via werk.nl steeg van een 5,6 naar een
5,9.

Klachten
In de eerste 4 maanden van 2014 ontvingen we 3.055 klachten, ongeveer even veel als in de eerste 4 maanden van
2013. Het gaat dan om alle uitingen van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een
medewerker van) UWV. Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen
geeft de klachtintensiteit weer. In de eerste 4 maanden van 2014 was de klachtintensiteit 0,2%, net als in 2013. De
met het ministerie van SZW afgesproken norm is 0,4%.
Vorig jaar gingen veel klachten over de beperkte bereikbaarheid van onze websites uwv.nl en werk.nl. Dit was het
gevolg van enkele grote storingen. Gelukkig hebben we in 2014 geen last van soortgelijke storingen gehad, zodat
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hierover maar weinig klachten zijn binnengekomen. In de eerste 4 maanden van 2014 klaagden klanten vooral over
onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie of over de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend.

Tabel: Aantal ontvangen klachten
eerste 4 maanden

tweede 4 maanden

derde 4 maanden

Totaal

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 3.013 klachten af, een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2013.
Voor 98% van de klachten lukte dat binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken.
We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken dan kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in
goed overleg te komen tot een bevredigende oplossing. In de eerste 4 maanden van 2014 gebeurde dat in 45% van de
gevallen. Deze klachten worden geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Klanten waarderen deze
snelle en persoonlijke aanpak. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond kan worden verklaard, wordt de klacht
geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.

Tabel: Oordeel over klachten
Aantal

1e 4 maanden 2014
Percentage

Aantal

2013
Percentage

Gegrond

642

21,3%

1.893

22,3%

Ongegrond

658

21,9%

1.584

18,7%

46

1,5%

138

1,6%

1.344

44,6%

4.191

49,3%

323

10,7%

690

8,1%

3.013

100%

8.496

100%

Oordeel

Niet ontvankelijk
Oordeel niet van toepassing
Geen oordeel
Totaal

Bezwaren afhandelen
Wie het niet eens is met een beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In de eerste 4 maanden van 2014 werden
35.100 bezwaren ingediend, duidelijk meer dan in de eerste 4 maanden van 2013 (27.800).
In de eerste 4 maanden van 2014 handelden wij in totaal 33.600 bezwaren af. Dit aantal is hoger dan in de eerste 4
maanden van 2013. We zullen gezien het hoge aantal ingediende bezwaren en het feit dat we verwachten dat dit aantal
verder zal toenemen de bezetting verder opschalen.

Tabel: Afhandeling bezwaren

Ontvangen bezwaren

1e 4 maanden 2014

1e 4 maanden 2013

35.100

27.800

Waarvan met betrekking tot
WW

13.700

9.800

Arbeidsongeschiktheidswetten

13.600

12.900

7.800

5.100

33.600

27.600

Ziektewet
Afgehandelde bezwaren
Waarvan met betrekking tot
WW

12.600

9.800

Arbeidsongeschiktheidswetten

13.300

12.800

7.700

5.000

Ziektewet

Bij de WW zien we dat relatief veel bezwaren betrekking hebben op beslissingen naar aanleiding van geconstateerde
overtredingen van de inlichtingenplicht. In de eerste 4 maanden was dat het geval bij 3.900 van de 13.700 bezwaren
die we over de WW ontvingen. Hiervan hadden er 3.600 betrekking op het nieuwe sanctiebeleid.
We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar
vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In de eerste 4 maanden van 2014 was de
bezwaarintensiteit 2,9% (in 2013: 2,8%). Hiermee voldoen we aan de norm van 3%. Dit hangt samen met de toename
van het aantal bezwaren.
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In de eerste 4 maanden van 2014 zijn bij UWV 16 mediations gestart. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil
gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Mediation wordt ook ingezet bij
personele conflicten binnen UWV, in 2014 is tot nu toe 1 mediation gestart.

UWV Telefonie
In de eerste 4 maanden van 2014 heeft ons Klanten Contact Centrum (KCC) 2,2 miljoen telefonische klantvragen
ontvangen. Dit is aanzienlijk minder dan in de eerste 4 maanden van 2013 (2,6 miljoen). Dit komt voor een groot deel
door de toegenomen digitale dienstverlening. Daarnaast heeft ook de stabiliteit van de websites gezorgd voor een
reductie aan telefonie. 86% van de bellers kreeg direct antwoord (2013: 87%). 81% van onze klanten was (zeer)
tevreden over deze telefonische dienstverlening (2013: 81%). De werkgeverstelefoon handelde 84% van de
telefonische vragen direct af (2013: 84%). 81% van de werkgevers was (zeer) tevreden over deze telefonische
dienstverlening (2013: 80%).
Begin 2013 is een proef uitgevoerd om het aantal veelbellers te reduceren. Deze proef werd uitgevoerd door een speciaal team
in de vestiging van het KCC in Goes. Een in juni uitgevoerde effectmeting liet zien dat de klant dit initiatief van UWV bijzonder
positief waardeert. Er zijn mensen die met regelmaat telefonisch contact zoeken. Het proactief bellen naar klanten die een grote
kans hebben om veelbeller te worden heeft een positief resultaat: het aantal telefonische klantvragen van deze groep daalde
met 17% door de interventie van het veelbellersteam. Op basis van een impactanalyse is besloten om deze aanpak vanaf half
mei 2014 onderdeel van het reguliere proces te laten zijn bij 2 vestigingen van het KCC.

Waardering voor speciale klantteams
UWV heeft bijna 1,4 miljoen klanten, die in een aantal gevallen van meerdere regelingen gebruik maken. Daar kunnen
verschillende instanties bij betrokken zijn, en binnen UWV meerdere afdelingen. Soms worden daarbij fouten gemaakt,
en dat kan een klant in problemen brengen. Om dit soort gevallen tijdig te signaleren en snel en structureel op te
lossen, kent UWV een speciale procedure en zijn in alle districten teams ingericht die meldingen oppakken. De teams
zorgen er bijvoorbeeld voor dat met voorrang een uitkeringsbeslissing wordt genomen voor klanten die in ernstige
financiële nood raken doordat er iets misgaat bij UWV of door een ongelukkige samenloop van omstandigheden bij de
klant.
We verwachten dat onze teams in 2014 ongeveer 500 keer in actie zullen komen. In de eerste 4 maanden van 2014
hebben ze 161 probleemsituaties opgelost. Hierbij werd de klant in 92% van de gevallen binnen 48 uur zicht op een
passende oplossing geboden. Binnen een aantal weken na oplossing van het probleem neemt UWV contact met de
klant op om te verifiëren of de geboden oplossing effectief was. Onze klanten ervaren dit als zeer waardevol.
Sinds 2013 kunnen ook werkgevers met problemen aangemeld worden. Tot nu toe hebben zij slechts een beperkt
aantal meldingen gedaan. De meldingen hadden voornamelijk betrekking op ziekte- en zwangerschap.

Schuldhulpverleningsteam
Sinds februari 2014 loopt er bij Klantencontact in Goes een pilot met een speciaal schuldhulpverleningsteam, dat per
week tegen de 60 gevallen behandelt. Als klantadviseurs merken dat een klant in financiële moeilijkheden zit of dreigt
te komen, wordt hij doorverbonden met het team. De schuldhulpverleningsadviseurs geven de klant tips om te
voorkomen dat hij verder in de problemen komt, of verwijzen hem door naar schuldhulpverleners of andere instanties.
Klanten stellen deze nieuwe vorm van dienstverlening op prijs: 90% van de geholpen klanten waardeert de
inspanningen van het schuldhulpverleningsteam als goed of zeer goed. Een ander positief resultaat van de pilot is dat er
goede contacten met de gemeenten zijn gelegd. Deze manier van samenwerken kan op veel waardering van de kant
van de gemeenten rekenen.

5.5. Aandacht voor kwaliteit bedrijfsvoering
We hebben permanent aandacht voor de kwaliteit van onze bedrijfsvoering.

Financiële rechtmatigheid
Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het
kader van de rechtmatigheid worden alle afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We
maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat
de fout en is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te
stellen of iets goed of fout is. Onderstaande cijfers hebben een indicatief karakter en geven de stand van zaken weer
nadat de helft van de jaarsteekproef (over de periode 1 oktober 2013 tot en met 1 april 2014) is gecontroleerd.
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Het voorlopige percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 2 kwartalen van het verslagjaar 2014
bedraagt 0,8%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. Dit tussenresultaat voldoet aan de
rechtmatigheidnorm voor uitkeringen van 99%.
In de tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Tabel Financiële onrechtmatigheid tot en met tweede kwartaal verslagjaar 2014
Wet

% Financiële fouten
t/m 2e kwartaal
2014 (afgerond)

% Financiële
fouten 2013
(afgerond)

% Onzekerheden
t/m 2e kwartaal
2014 (afgerond)

% Onzekerheden
2013 (afgerond)

Wajong

0,1

0,2

0,0

0,0

WAO

0,0

0,0

0,0

0,0

WAZ

0,0

0,0

0,0

0,2

Wazo

0,4

1,4

0,0

0,0

WIA

0,5

0,2

0,1

0,0

WW

1,3

1,8

0,0

0,0

ZW

2,9

2,7

0,2

0,0

TW

0,3

1,7

0,0

0,0

BIA

0,0

0,0

0,0

0,0

IOW

1,0

3,7

0,0

0,0

Totaal

0,8

0,9

0,0

0,0

Toelichting op de tabel:
 Het overall percentage financiële fouten ligt onder het niveau van verslagjaar 2013.
 Het percentage financiële fouten stijgt bij de WIA en ZW en daalt bij WW, Wazo, Wajong, Toeslagenwet en IOW.
 De foutpercentages WAO, WAZ en BIA blijven ten opzichte van verslagjaar 2013 gelijk op 0%.
 De stijging met 0,2% bij de ZW tot in totaal 2,9% wordt voor een groot deel veroorzaakt door fouten bij de
dagloonberekening (verantwoordelijk voor een aandeel van 2,1%). In 2 gevallen uit de steekproef werd de WGAuitkering van de klant ten onrechte in het dagloon ZW verdisconteerd. Dit zorgt voor een aandeel van 1,3% in het
foutpercentage.
 Oorzaak voor de stijging bij de WIA zijn 2 fouten bij Voorzieningen, waarvan 1 met een hoog foutbedrag.

Rechtmatigheid aanbestedingen
UWV hanteert bij alle inkoop het strikt volgen van de regels van Europese aanbesteding als uitgangspunt. Elke afwijking
van deze regels is door het betreffende bedrijfsonderdeel gemotiveerd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Dit heeft
ertoe geleid dat wij over 2013 een onrechtmatigheid aan inkopen hebben onderkend van € 60,7 miljoen, 0,2% van de
totale lasten.
We hebben de volgende verbetermaatregelen getroffen:
 Sinds 2014 meten we ook onrechtmatige uitgaven voor een bedrag tussen de € 50.000 en € 200.000. Dit komt de
betrouwbaarheid van de verslaglegging op dit punt ten goede.
 Bij aanbestedingen op het gebied van re-integratie en voorzieningen gaat het veelal om nieuwe productgroepen
waarmee vaak veel geld is gemoeid en die een verhoogd risico met zich meebrengen. Sinds 2013 is de centrale
afdeling Inkoop van het bedrijfsonderdeel Facilitair Bedrijf ook voor deze aanbestedingen verantwoordelijk. Deze
afdeling heeft tot opdracht alle extern ingekochte dienstverlening zowel doelmatig als rechtmatig te laten verlopen,
als ook om de beste dienstverlening tegen de beste commerciële condities te verwerven. Het vervangen van
bestaande afspraken door nieuwe, rechtmatige aanbestedingen is een langdurig proces dat zeker tot in 2016 zal
duren.
 Onrechtmatige inkopen worden nu door het jaar heen gerapporteerd en gekwantificeerd, zodat de ontwikkelingen
op verschillende momenten in het jaar kunnen worden gevolgd. We zullen hierover, indien hiertoe aanleiding
bestaat, rapporteren in de tertaalrapportages, voor het eerst in het achtmaandenverslag.
 De voorbereiding van aanbestedingen blijkt essentieel voor het borgen van tijdigheid en rechtmatigheid. We
verzorgen sinds 2014 maandelijks inzicht in het verloop van het proces om hierop tijdig te kunnen (bij) sturen.

Uitkeringsdebiteuren
In januari 2014 hebben we een analysemodel voor de balanspost uitkeringsdebiteuren WW (terug te vorderen
uitkeringen, inclusief de bijbehorende sociale lasten en de bijdrage Zorgverzekeringswet) in gebruik genomen. Op basis
van dit model kunnen we de ontwikkeling van nieuwe vorderingen en het beëindigen van oude vorderingen en daarmee
ook het openstaande debiteurensaldo beter inzichtelijk maken. Hierdoor is het mogelijk om tijdiger en gerichter te
sturen op het minimaliseren van het openstaande bedrag. Daarnaast geeft het analysemodel inzicht in het ontstaan van
vorderingen. Door middel van deze informatie kan gestuurd worden op het terugdringen van vorderingen.
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Risicobeheersing
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing
van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s
die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus.
Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s zijn met betrekking tot het realiseren van het UWV jaarplan 2014:
 Aansluiten van de competenties van onze medewerkers op de snel veranderde dienstverlening
Wij hanteren een UWV-breed strategisch meerjarig personeels- en capaciteitsplan. Op basis hiervan wordt de
capaciteitsbehoefte voor de korte en middellange termijn bepaald. Voor verzekeringsartsen hanteren wij een
wervingsplan en een meerjarig doorlopend scholingsprogramma. De benodigde capaciteit voor arbeidsdeskundigen
willen we op peil houden door huidige werknemers in andere functies tijdig om te scholen.
 Aanpassingen van wet- & regelgeving
De invoering van de Participatiewet zet druk op onze organisatie. Om de implementatie per 1 januari 2015 te
kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de essentie van de wetgeving voor 1 juni 2014 duidelijk is. Met het
ministerie van SZW vindt nog afstemming plaats over criteria voor de indicatiestelling baangarantie en beschut
werk. Daarnaast heeft de versnelde invoering van de Wet Werk en Zekerheid voor UWV een grote impact. Om de
beoogde invoering per medio 2015 te halen, zetten we de verandercapaciteit op het WW-domein in 2014
voornamelijk hiervoor in.
 Ontevreden klanten en uitval van klanten door online dienstverlening
De online dienstverlening doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. In overleg met het ministerie
van SZW heeft UWV een ruimere periode gecreëerd om klanten te laten wennen aan online dienstverlening. Zo
wordt ‘team werk.nl’ ingezet om werkzoekenden te ondersteunen bij het gebruik van de dienstverlening. In verband
met een mogelijke voortzetting van de gewenningsperiode zal UWV voor 1 juli een evaluatie van de huidige
resultaten opleveren.
 Privacy en beveiliging van informatiestromen
UWV is een campagne gestart om de medewerkers meer bewust te maken van het veilig omgaan met
vertrouwelijke gegevens in een digitale omgeving. Verder onderzoekt UWV periodiek de beveiliging van de DigiDaansluitingen.
 Druk op het geheel aan ICT-voorzieningen en de verandercapaciteit
De invoering van de Participatiewet en de (versnelde) invoering van de wet Werk en Zekerheid legt in 2014 een
groot beslag op de releasecapaciteit. Naar verwachting kunnen wij via het programma Groot Onderhoud in 2014 een
belangrijk deel van het achterstallig onderhoud wegwerken. Naast de genoemde prioriteiten is er weinig
absorptievermogen meer om nieuwe aanpassingen in 2014 op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te
voeren.
Over de genoemde risico’s voert UWV nauw overleg met SZW. Waar nodig worden in gezamenlijk overleg prioriteiten
gesteld.

5.6 Doelmatigheid
Onze begroting 2014 is opgebouwd via de ‘cost accounting’-methodiek. Die maakt de relatie inzichtelijk tussen de te
leveren productie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het begrotingsresultaat over de eerste 4 maanden van
2014 is als volgt:
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Tabel: begrotingsresultaat UWV
Bedragen x € 1 miljoen

Realisatie
t/m apr
2014

Begroting
t/m apr
2014

Verschil

1.1 Toekennen-afwijzen claim

154,2

181,4

-27,2

1.2 Continueren

132,8

145,3

1.3 Handhaving

47,8

54,8

334,8

% Begroting
2014

1. Claimbeoordeling
-15,0%

544,2

-12,5

-8,6%

435,9

-7,0

-12,8%

164,3

381,5

-46,6

-12,2%

1.144,5

2. Preventie & dienstverlening
2.1 Preventie

9,1

10,5

-1,4

-13,6%

31,6

108,6

112,8

-4,3

-3,8%

338,5

117,7

123,4

-5,7

-4,6%

370,1

3.1 Gegevensverkeer arbeidsverhoudingen

12,3

17,5

-5,2

-29,7%

40,4

3.2 Werkgeversdienstverlening

22,8

30,4

-7,7

-25,2%

103,3

35,0

47,9

-12,9

-26,9%

143,7

2.2 Dienstverlening werkzoekenden
3. Registratie arbeidsverhoudingen

4. Inkomensverzorging
4.1 Betalingen

24,1

25,3

-1,2

-4,7%

76,0

24,1

25,3

-1,2

-4,7%

76,0

28,3

32,4

-4,2

-12,8%

97,3

28,3

32,4

-4,2

-12,8%

97,3

539,9

610,5

-70,6

-11,6%

1.831,6

30,0

-

30,0

-

-

569,9

610,5

-40,6

-6,6%

1.831,6

25,1

32,1

-6,9

-21,6%

96,2

5,5

8,9

-3,4

-38,1%

26,6

30,6

40,9

-10,3

-25,2%

122,8
45,0

5. Informatievoorziening
5.1 Informatievoorziening
Structurele uitvoeringskosten wettelijke
dienstverlening
Bijzondere lasten
Uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening
Vernieuwing, Investerings- en Frictiebudget
Invoering Wet- en regelgeving
Totaal projectkosten
Frictiekosten sociaal plan
Frictiekosten huisvesting en werkplekken
Totaal frictiekosten
Totaal (voor mutaties bestemmingsfondsen)
Onttrekking aan bestemmingsfondsen
Totaal (na mutaties bestemmingsfondsen)

1,9

15,0

-13,1

-87,6%

-0,3

0,7

-1,0

-149,7%

2,0

1,5

15,7

-14,1

-90,3%

47,0

602,1

667,1

-65,0

-9,7%

2.001,4

-14,0

-28,1

14,1

-50,2%

-84,4

588,1

639,0

-50,9

-8,0%

1.917,0

De opgenomen jaarbegroting 2014 voor de uitvoeringskosten bedraagt € 2.001,4 miljoen. Naast het door het ministerie
van SZW toegekende budget van € 1.999,2 miljoen ontvangt UWV van het ministerie van OC&W € 2,2 miljoen voor de
onderwijsvoorzieningen.

Structurele uitvoeringskosten
De gerealiseerde reguliere kosten over de eerste 4 maanden zijn gestegen van € 528,7 miljoen in 2013 naar € 539,9
miljoen in 2014, dat is een toename met 2,1 procent. De hogere werkloosheid in 2014 vergeleken met 2013 is de
belangrijkste oorzaak van deze stijging.
Over de eerste 4 maanden van 2014 is een budgetonderschrijding van € 70,6 miljoen gerealiseerd (11,6 procent). Circa
€ 20 miljoen hiervan is in de begroting 2014 gepland om, conform afspraak met SZW, een bijdrage te leveren aan de
dekking van de frictiekosten die samenhangen met het realiseren van de ombuigingstaakstelling. Deze
begrotingsruimte is gecreëerd door tijdelijk alleen de directe capaciteit op te schalen om de hogere klantvolumes te
verwerken en staven en indirecte capaciteit zoveel mogelijk constant te houden.
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Voorts is het budget voor 2014 vastgesteld op basis van verwachtingen en prognoses uit najaar 2013. Inmiddels is
gebleken dat de crisisvolumes niet verder toenemen in 2014, maar ongeveer op het niveau van 2013 blijven. Het
hieruit voortvloeiende volume-effect bedraagt voor de eerste 4 maanden van 2014 ruim € 25 miljoen. Het restant van
de onderuitputting kan worden verklaard door het later dan begroot opschalen van directe capaciteit en administratieve
oorzaken.
Hieronder volgt een nadere toelichting op basis van de ‘cost accounting’ methodiek.
 Claimbeoordeling: er waren minder claimbeoordelingen WIA dan verwacht en minder eerstejaars Ziektewetbeoordelingen. Bij de WW zijn er minder claimbeoordelingen bij ontslagwerkloosheid en faillissementen en er zijn
minder continueringen WW en Ziektewet. De handhavingafdoeningen lagen onder het niveau van de begroting.
 Preventie & dienstverlening: de kosten liggen per saldo onder het verwachte niveau, onder andere door minder
activiteiten bij dienstverlening WW en Wsw.
 Registratie arbeidsverhoudingen: er waren minder activiteiten dan verwacht bij de juridische dienstverlening aan
werkgevers rond ontslagvergunningen en tewerkstellingvergunningen. Ook bij gegevensverkeer
arbeidsverhoudingen waren er minder activiteiten dan verwacht.
 Inkomensverzorging: er waren minder activiteiten bestandsbeheer dan verwacht.
 Informatievoorziening: het aantal activiteiten in het kader van de telefonische klantcontacten lag onder het aantal
dat was voorzien in de begroting.

Bijzondere lasten
De bijzondere last van € 30 miljoen betreft het opnemen van een verplichting op de balans voor jubileumgratificaties.
Tot en met 2013 heeft UWV – in afwijking van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek – geen verplichting opgenomen voor
de jubileumgratificaties. Omdat UWV de wens heeft om de geldende wet- en regelgeving waar mogelijk te volgen,
hebben wij dit voorjaar besloten om deze verplichting in 2014 alsnog op te nemen.

Projectkosten
De uitputting van de projectkosten is per saldo € 10,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt
doordat een aantal projecten (deels gepland) later dit jaar van start gaat. Daarnaast verschuift een aantal activiteiten
naar 2015. Verder was in de eerste maanden van 2014 in een aantal nieuwe projecten de personele bezetting nog niet
volledig ingevuld.

Frictiekosten
De frictiekosten Sociaal Plan in de eerste 4 maanden bedragen € 1,9 miljoen. Het betreft hier met name de kosten van
de mobiliteitscentra. De frictiekosten Sociaal Plan bestaan verder uit de dotatie aan de voorziening kosten sociaal plan
en heeft geen relatie met de actuele uitgaven die UWV thans op grond van het sociaal plan verricht. Deze frictiekosten
ontstaan daarom op het moment dat medewerkers boventallig worden verklaard. Dan wordt een voorziening getroffen
waaruit vervolgens de uitgaven voor boventalligen worden betaald. Wij hebben nog geen bedrag aan de voorziening
toegevoegd voor de boventalligheid die in de eerste 4 maanden van 2014 aan 55 medewerkers is aangezegd.
De frictiekosten huisvesting bedragen € -0,3 miljoen. De leegstand wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal
vierkante meters 100 procent leegstand en leegstand als gevolg van het inrichten en opleveren van panden. Voor de
berekening van de frictiekosten hanteren we een vierkante metertarief waarbij geabstraheerd wordt van de facilitaire
kosten met uitzondering van de kosten van beveiliging.

Bestemmingsfondsen
Uit de bestemmingsfondsen is een bedrag van € 28,1 miljoen vrijgegeven voor de eerste 4 maanden van 2014. Hiervan
is € 14,0 miljoen besteed:
 € 11,8 miljoen voor frictiekosten;
 € 1,7 miljoen voor wet- en regelgevingprojecten;
 € 0,5 miljoen voor reguliere activiteiten.
De onderuitnutting van € 14,1 miljoen betreft met name de sociaal plan kosten, zoals hiervoor toegelicht.

UWV Viermaandenverslag 2014

43

Colofon

Uitgave
UWV
Financieel Economische Zaken

Bezoekadres
UWV Hoofdkantoor
La Guardiaweg 116
1043 DL Amsterdam

Postadres
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Inlichtingen
020-6875703

Auteurs
Hans Berghuis
Lydia Tabois

Disclaimer
Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding.
UWV © 2014

UWV Viermaandenverslag 2014

44

Einde rapport

UWV Viermaandenverslag 2014

45

