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Voor UWV was 2011 een jaar met verschillende gezichten. Het jaar begon met een 
voorzichtige economische opleving, maar na de zomer sloeg de crisis opnieuw toe. 
Daar kwam bij dat we zijn begonnen met een ongekende bezuinigingsoperatie:  
in 2015 hebben we ruim 500 miljoen euro minder te besteden dan in 2011. Het dwingt 
ons scherpe keuzes te maken die ingrijpende gevolgen hebben voor onze klanten.  
Bij onszelf gaan in vier jaar 5.000 arbeidsplaatsen verloren. 
 
Mede met onze hulp vonden ruim 271.000 mensen in 2011 een baan, onder wie  
35.000 langdurig werklozen en 8.200 mensen met een arbeidsbeperking. Ook 
verzorgden we 100.900 sociaal-medische (her)beoordelingen. 
 
We betalen uitkeringen aan ruim 1,2 miljoen klanten. Dat doen we correct en op tijd. 
Onze reguliere uitvoeringskosten zijn in 2011 met circa 100 miljoen euro gedaald.  
In onze gestaag groeiende Polisadministratie staan ruim 24 miljoen dienstverbanden 
geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De Polisadministratie is een belangrijke basis 
voor ons werk en voor het werk van andere instanties, zoals de Belastingdienst.  
Door bestandsvergelijking komen we ook meer fraude op het spoor. 
 
Scherpe keuzes maken, betekent dat we onze klanten nog meer zullen aanspreken op 
hun zelfredzaamheid en dat digitale dienstverlening meer en meer de face-to-face 
dienstverlening vervangt. Alleen de klanten die het op eigen kracht niet redden, zullen 
we waar mogelijk persoonlijk helpen en maatwerk bieden. 
 
We zullen alles op alles moeten zetten om het niveau van onze dienstverlening – en 
daarmee onze klanttevredenheid – op peil te houden. Gelukkig kunnen we vertrouwen 
op de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Dat verdient zeker in deze 
turbulente tijd – binnen en buiten UWV – een groot compliment. 
 
In deze uitgave blikken we terug op het enerverende jaar 2011. We laten in kort bestek 
het jaar 2011 passeren, we blikken vooruit en we geven de belangrijkste cijfers. Maar 
we laten ook onze omgeving aan het woord. Zoals de Nationale ombudsman, met wie 
we spreken over de knelpunten in onze dienstverlening die hij constateerde. En een 
aantal klanten, zoals een werkloze klant die een passend werkaanbod accepteerde.  
En twee Wajongers, die ondanks hun arbeidsbeperking een duurzame werkplek vonden. 
 
Het zijn juist die signalen uit de wereld om ons heen die de ware graadmeter van onze 
prestaties vormen. 
 
Raad van Bestuur UWV 
Bruno Bruins, José Lazeroms en Fred Paling
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Marc Rozendal (40) 

‘Vijftig langdurig werklozen bij 
Connexxion Taxi Services aan  
de slag’ 
 
Marc Rozendal is directeur Operations bij 
Connexxion. Hij is onder andere verantwoordelijk 
voor al het taxivervoer van Connexxion in Nederland. 
‘Ons bedrijf heeft op jaarbasis zo’n achthonderd tot 
duizend taxichauffeurs nodig. Een deel hiervan 
proberen we te werven onder langdurig werklozen. 
In Den Haag hebben we vorig jaar een convenant 
gesloten met de gemeente en UWV. Dat was zeer 
succesvol, waardoor we vijftig langdurig werklozen 
aan een parttime baan konden helpen. Zij kregen 
een volwaardige opleiding op mbo-niveau, zodat ze 
sowieso hun kansen op de arbeidsmarkt voor de 
toekomst vergrootten. Dus ook voor een fulltime 
baan. Door de goede samenwerking tussen de drie 
partijen was – in vergelijking met een regulier 
traject – de extra investering minimaal. Bovendien 
biedt deze aanpak voor ons een ideale kans onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen.’

Erik Koudijs (56)

‘Ik kruip nu met plezier achter  
de computer’
 
Erik Koudijs werkte 39 jaar in de bouw. Drie maanden 
geleden kwam hij als meewerkend uitvoerder 
onverwacht op straat te staan. Het bedrijf waar  
hij sinds de middelbare school gewerkt had, ging 
failliet. ‘Ik heb er werkelijk nooit rekening mee 
gehouden dat ik ooit nog zou moeten gaan 
solliciteren. Zeker op mijn leeftijd is dat een enorme 
omschakeling. Daar komt bij dat de meeste vacatures 
nu op internet staan en je online moet solliciteren. 
Ik had tot voor kort geen enkele ervaring met de 
computer en ook geen eigen e-mailadres. Terwijl 
dat wel nodig is om met de digitale Werk@map van 
UWV te kunnen werken. UWV bood mij daarom de 
cursus Klik en Tik aan, zodat ik beter overweg zou 
kunnen met de computer.  
Dat heeft echt geholpen, want tegenwoordig kruip 
ik er met plezier achter om op zoek te gaan naar 
werk. Dat moet een keer lukken, want ik ben nog 
fris, ik ben nog lenig en ik heb heel veel ervaring. 
Kortom, werkgevers kunnen me bellen. ’

Vernieuwde dienstverlening

Beluister de volledige interviews op ≥ http://jaarverslag.uwv.nl
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We zijn op weg naar een nieuw UWV. Kleiner,  
met veel meer digitale dienstverlening.  
De bezuinigingen maken dat noodzakelijk.  
We gaan ook naar veel minder vestigingen toe. 
Over drie jaar zijn we nog actief op dertig 
Werkpleinen. We doen een groter beroep op de 
zelfredzaamheid van onze klanten. Persoonlijke 
en intensieve ondersteuning reserveren we voor 
klanten die het op eigen kracht niet redden.  
In 2011 hebben we een start gemaakt met deze 
nieuwe aanpak. 
 
In 2011 zijn we, in de vorm van een aantal pilots, 
begonnen met de gefaseerde invoering van 
digitale dienstverlening. Klanten schrijven zich 
dan digitaal in, zonder tussenkomst van een 
werkcoach. Daarna hebben ze online toegang  
tot een eigen digitale Werkm@p waarin onder 
meer hun werkplan is opgenomen. Hierin staan 
afspraken over het zoeken naar werk en de 
gevolgen als je die afspraken niet nakomt.  
Klant en werkcoach communiceren met elkaar  
via deze Werkm@p. 
 
Onze klanten delen hun vragen en opmerkingen 
over onze dienstverlening regelmatig op internet 
en sociale media, zoals Twitter. We volgen 
discussies via deze media op de voet en geven 
waar nodig direct antwoord, of helpen een 
misverstand uit de wereld. 
 
Samen met gemeenten en werkgevers 
Face-to-face dienstverlening is nog maar beperkt 
mogelijk. Daarbij richten we ons de komende 
jaren op de meest kwetsbare klanten: langdurig 
werklozen en mensen met een arbeidsbeperking, 
onder wie Wajongers. 
 
Juist voor die groepen is goede samenwerking 
tussen gemeenten en UWV erg belangrijk – en die 
samenwerking gaat veranderen. De invoering van

de Wet werken naar vermogen en de opgelegde 
bezuinigingen hebben ingrijpende gevolgen voor 
taken die gemeenten en UWV straks uitvoeren  
en de manier waarop. De basis is: elkaar goed 
aanvullen, maar geen dubbel werk. Het streven  
is dat klanten ook straks snel hun weg vinden 
naar de dienstverlening die ze nodig hebben. 
Daarover hebben we in de Programmaraad met 
VNG en Divosa afspraken gemaakt. 
 
We vinden het belangrijk dat gemeenten na  
de invoering van de Wet werken naar vermogen 
gebruik kunnen (blijven) maken van de kennis  
en ervaring van UWV. Daarbij gaat het om onze 
arbeidsmarktanalyses, indicatiestelling en  
re-integratie, maar ook om onze betaalfunctie  
en IT-applicaties die we nu gebruiken. We willen 
bereiken dat gemeenten ons als logische, 
deskundige en coöperatieve ‘buurman’ ervaren. 
 
We zijn in 2011 nagegaan hoe die nieuwe samen- 
werking in de praktijk vorm kan krijgen. We willen 
in elk geval zo veel mogelijk van elkaars deskundig- 
heid gebruik maken. 
 
Dat doen we bijvoorbeeld in onze dienstverlening 
aan werkgevers. In 2011 zijn we begonnen met  
de inrichting van één landelijk en dertig regionale 
WerkgeversServicepunten, op de Werkpleinen. 
UWV en gemeenten bundelen daar hun krachten. 
De nadruk ligt op de dienstverlening aan 
werkgevers die kansen willen bieden aan 
werkzoekenden met een moeilijke positie op  
de arbeidsmarkt.  
 
In juli 2012 zijn de servicepunten operationeel,  
er werken dan bijna 400 werkgeversadviseurs.  
De servicepunten zorgen ook voor de lokale 
vertaling van landelijke afspraken, bijvoorbeeld 
om werkplekken voor Wajongers te realiseren.  
Zo werken bij Albert Heijn nu al 650 Wajongers.

Klik en Tik
Om werkzoekenden vertrouwd te maken met inter-
net biedt UWV samen met de openbare bibliotheken 
en het programma Digivaardig & Digibewust de 
cursus Klik en Tik aan. Via een e-learning module 
leren werkzoekenden in de plaatselijke bibliotheek 
om te gaan met de computer. 

WerkgeversServicepunten
Steeds meer werkgevers zijn bereid om kansen te 
bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie 
op de arbeidsmarkt. Om werkgevers daarbij beter te 
ondersteunen en de contacten te stroomlijnen is 
UWV in 2011, zo veel mogelijk samen met gemeenten, 
begonnen met de inrichting van één landelijk en 
dertig regionale WerkgeversServicepunten. 

Zo werkt UWV aan 
 vernieuwde dienstverlening
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Werk

In 2011 hebben 271.000 mensen mede dankzij 
onze inspanningen een baan gevonden. Daarbij 
waren 35.000 langdurig werklozen en ook  
8.200 mensen met een arbeidsbeperking. Voor 
een flink deel maakten onze klanten al gebruik 
van digitale dienstverlening. De persoonlijke 
aandacht die we op de Werkpleinen nog kunnen 
geven, gaat naar kwetsbare klanten. Omdat  
ze het zonder steuntje in de rug eenvoudig  
niet redden.  
 
We hebben in 2011 werkzoekenden met een  
WW-uitkering op allerlei manieren geholpen om 
werk te vinden. Voor klanten die nog maar kort 
werkloos waren, combineerden we digitale 
dienstverlening met groepsgewijze activiteiten, 
waar werkzoekenden elkaar motiveren. Naarmate 
de afstand tot de arbeidsmarkt groter was, werd 
onze dienstverlening persoonlijker en intensiever. 
Onder andere in de vorm van re-integratiediensten 
voor klanten die meer dan een jaar werkloos waren. 
Voor wie langer dan twaalf maanden werkloos is, 
geldt de regel dat in principe alle arbeid passend 
is. De werkzoekende moet het werk aanvaarden 
dat hem wordt aangeboden. Anders krijgt hij een 
lagere, of helemaal geen uitkering. In 2011 
hebben we ruim 6.000 langdurig werklozen een 
passend werkaanbod gedaan, in combinatie met 
intensieve begeleiding. Meer dan de helft van  
de klanten is aangenomen voor een uitgezochte 
vacature. 
 
We bewandelen nieuwe wegen om banen te 
creëren voor mensen die minder belastbaar zijn. 
Dat doen we bijvoorbeeld door samen met het 
Slotervaartziekenhuis eenvoudige taken te 
bundelen in nieuwe functies voor Wajongers of 
bestaande functies te wijzigen in banen die minder 
veeleisend zijn. De Universiteit Maastricht 
begeleidt dit project.

Helemaal digitaal 
Voor zelfredzame klanten geldt dat ze straks 
bijna volledig gebruik zullen maken van onze 
digitale dienstverlening. Dat begint bij de 
inschrijving.  
In 2011 deed 85 procent van de WW-klanten dat al 
digitaal, tegen 72 procent in 2010. Ook de stappen 
daarna verlopen grotendeels digitaal. Klanten 
met DigiD kunnen op Mijn UWV online hun 
gegevens inzien. 
Onze digitale dienstverlening is overzichtelijk en 
laagdrempelig, en heeft het voordeel dat klanten 
er onafhankelijk van plaats en tijd gebruik van 
kunnen maken. Tegelijkertijd is digitale dienst- 
verlening minder persoonlijk. De ervaring moet 
leren welk effect dat heeft op onze resultaten. 
 
Tijd en aandacht 
We willen resultaat boeken, maar dat kan niet 
altijd direct. De re-integratie van Wajongers kost 
bijvoorbeeld veel aandacht en veel tijd – niet 
zelden jaren. Toch laat de nieuwe Wajong de 
eerste positieve ontwikkelingen zien. We hebben 
6.400 Wajongers aan werk kunnen helpen, dat 
zijn er 2.400 meer dan geraamd. Op dit gebied 
hebben we de afgelopen jaren enorm veel kennis 
en ervaring opgebouwd. Die blijven we graag via 
onze samenwerking met gemeenten beschikbaar 
stellen, als straks de nieuwe Wet werken naar 
vermogen in werking is getreden. 
Hetzelfde geldt voor onze deskundigheid in het 
bepalen wat mensen kunnen, wat hun arbeids- 
capaciteit is. Een aantal gemeenten maakt al 
gebruik van deze expertise en wat ons betreft 
worden dat er op termijn nog (veel) meer. 
 
UWV verzorgt de verzuimbegeleiding van onder 
meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. 
Ook deze ‘vangnetters’ willen we snel weer terug 
naar de werkvloer brengen. Gemakkelijk is dat

Zo werkt UWV aan werk
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niet, zo bleek ook in 2011. Binnen het totaal van 
de vangnetters nam het aandeel zieke werklozen 
toe, van 26 procent in 2007 naar 35 procent in 
2011. Hetzelfde gold voor mensen die vóór  
afloop van hun (tijdelijk) contract ziek werden: 
hun aandeel steeg van 16 procent in 2007 naar  
27 procent in 2011. Juist bij deze groepen, die 
geen werkgever hebben, is het lastig om ze  
voor het einde van de Ziektewet-periode terug  
te brengen naar de arbeidsmarkt. Dat zorgt 
vervolgens voor WIA-instroom. 
 
Rechten en plichten 
Onze klanten hebben rechten, maar ook plichten. 
We controleren strenger of mensen hun 
verplichtingen nakomen en of ze voldoende hun 
best doen bij het solliciteren.  
In 2011 hebben we 45.000 overtredingen van de 
inlichtingenplicht vastgesteld, waarvan we er 
39.000 met een boete hebben bestraft. Het ging 
hierbij om een schadelast van bijna 64 miljoen 
euro; we legden voor 5,5 miljoen euro boetes op. 
In 2011 zijn enkele honderden bedrijfscontroles 
uitgevoerd om na te gaan of er geen mensen aan 
het werk waren die ook een uitkering van ons 
kregen. We noteerden daarbij 68 fraudegevallen. 
We werken samen met politie en gemeenten als 
het gaat om illegale hennepteelt. Eén op de drie 
hennepteelt-verdachten ontvangt een uitkering 
van UWV, we handelden in dat kader 222 gevallen 
van uitkeringsfraude af in 2011.

In 2011 ontvingen we de Ruggenberg Award van de 
ABU, de brancheorganisatie van de uitzendbureaus, 
voor onze inspanningen om de samenwerking 
 tussen publieke en private organisaties op het  
terrein van de arbeidsmarkt te versterken.

Rechten en plichten zijn er ook voor werkgevers, 
bijvoorbeeld als ze een tewerkstellingsvergunning 
aanvragen. We kijken daar kritisch naar, ons doel 
is dat zo veel mogelijk mensen met een uitkering 
werk vinden. In 2011 weigerden we ruim 700 van 
die vergunningen in de land- en tuinbouwsector, 
tegen welgeteld drie in 2010. Werkgevers konden 
dan onvoldoende hard maken dat ze geen 
Nederlandse werkzoekenden konden vinden. 
 
Tegelijkertijd stellen we vast dat het vervullen van 
vacatures met uitkeringsgerechtigden in de land- 
en tuinbouwsector moeizaam verloopt. Vorig jaar 
verwezen we ruim duizend gemotiveerde 
werkzoekenden naar 223 werkgevers in de land- 
en tuinbouwsector, die ruim 2.500 vacatures 
hadden aangedragen. We hebben aan elke 
werkgever meerdere kandidaten voorgedragen. 
Uiteindelijk werden er maar 73 werkzoekenden  
in dienst genomen.

http://www.uwv.nl/Particulieren/mijnuwv/index.aspx


Marco Oosterhuis (25) 

‘Ik voel me een volwaardig 
 medewerker’  

Marco Oosterhuis had veel moeite een passende 
baan te vinden. ‘Na mijn school heb ik bij 
verschillende bedrijven stage gelopen, maar een 
vaste baan zat er in al die jaren nooit in. Ik heb 
moeite mijn emoties te tonen en ik heb concentratie- 
problemen. Toen ik bij UWV kwam, bleek dat ik in 
aanmerking kwam voor een Wajong-uitkering en  
dus ook voor bemiddeling naar een passende baan. 
Oktober 2011 kon ik aan de slag bij C1000 als 
vulploegmedewerker. Na twee maanden op proef 
heb ik een jaarcontract gekregen. Van UWV en mijn 
manager krijg ik prima begeleiding. En ik kan ook 
altijd bij mijn collega’s terecht. Ik zorg ervoor dat 
geen enkel artikel ontbreekt in het schap. Omdat ik 
heel nauwkeurig werk, lukt het me altijd om 
producten die bijna over de datum zijn op tijd eruit  
te halen. In het verleden zijn mijn kwaliteiten vaak 
onderschat, nu voel ik me een volwaardig 
medewerker.’

Actiemaand 50-plus
Een landelijke publiciteitscampagne met kranten- 
advertenties en radiocommercials, regionale 
banenmarkten en speeddates moest in november 
2011 MKB-werkgevers overtuigen van de kwaliteiten 
van 50-plussers. Met succes. Ruim 250 werkzoekende 
50-plussers sloten de Actiemaand af met een 
nieuwe baan.

Convenanten
Ook in 2011 heeft UWV weer met verschillende 
brancheorganisaties en met grote én kleine  
werkgevers convenanten gesloten om Wajongers  
in dienst te nemen. Onze dertig regionale 
WerkgeversServicepunten zorgen voor de  
uitvoering van de gemaakte afspraken.

Wet Passend Werkaanbod
Voor mensen die langer dan twaalf maanden zonder 
werk zitten, geldt de Wet Passend Werkaanbod 
(PaWa). UWV zoekt voor hen een baan die aansluit 
bij hun capaciteiten en die ze moeten accepteren. 
In 2011 kregen 6.000 langdurig werklozen een  
passend werkaanbod.

KCC-UWV als leerwerkplek
UWV biedt werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt de mogelijkheid om bij het Klanten 
Contact Center een leerwerktraject te volgen,  
waarbij ze én een mbo-diploma kunnen halen én 
werkervaring opdoen. Daarna stromen ze door naar 
de reguliere arbeidsmarkt. In 2011 startten weer 
169 kandidaten zo’n leerwerktraject bij het KCC.
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Anne Koornstra (57) 

‘Leuke baan dankzij  
Actiemaand 50-plus’ 
 
Anne Koornstra werkt sinds eind 2011 als 
commercieel medewerker Verkoop-Binnen
bij IT-Ernity in Zwolle. ‘Ik heb ongeveer een jaar 
zonder werk gezeten. Daar werd ik best 
zwaarmoedig van. Want naar werk zoeken, schoot 
helemaal niet op. Ik kreeg sterk het idee dat het 
aan mijn leeftijd lag. De netwerkgroep 55-plus van 
UWV werd m’n redding. Ik kreeg uitstekende 
begeleiding van een coach en leerde hoe ik moest 
netwerken. De groep gaf me ontzettend veel 
energie. Toen ik werd uitgenodigd een radiospot in 
te spreken met een persoonlijke boodschap voor de 
‘Actiemaand 50-plus’ ging het snel. IT-Ernity hoorde 
mijn verhaal, nam contact met me op, en nu ben ik 
weer aan de slag. Met veel plezier.’

Elodie van Kraaij (27)

‘UWV gaf me de kans te werken 
én te leren’ 
 
Omdat Elodie haar middelbare school nooit heeft 
afgemaakt, waren haar kansen op de arbeidsmarkt 
beperkt. Drie jaar geleden kreeg ze via een 
uitzendbureau een leerwerkplek bij het Klanten 
Contact Center Werkgevers (KCC) van UWV 
aangeboden. Die kans greep ze met beide handen 
aan en ze verraste zelfs haar moeder met haar 
ambitie. ‘Ik ben in 2010 klantadviseur van het jaar 
geweest en inmiddels doorgegroeid tot coach. 
Ik heb eerst mijn mbo3-diploma Contactcenter 
Medewerker gehaald en over een halfjaar rond ik 
mijn opleiding mbo4 Contactcenter Teamleider af. 
Daarna wil ik aan de hbo-opleiding Human 
Research Management beginnen. Ik heb me bij 
UWV echt kunnen ontwikkelen. Met de diploma’s 
en de uitgebreide werkervaring die ik nu opdoe in 
Almere, moet het zeker lukken straks buiten UWV 
een baan te krijgen.’ 

Suzan Batstra (40) 

‘Blij dat UWV mij in de goede 
richting heeft geduwd’ 
 
Suzan Batstra was ruim een jaar werkloos. Na vele 
vruchteloze sollicitaties en een mislukte poging een 
eigen nagelstudio te starten, werd ze aan het werk 
geholpen via de Wet Passend Werkaanbod. ‘Na een 
jaar kreeg ik een baan aangeboden door UWV. Een 
baan waar ik geen “nee” tegen mocht zeggen.  
Ik kreeg een proefplaatsing van elf uur per week, 
voor drie maanden bij een callcenter. In het begin 
zag ik vooral veel bezwaren, maar die waren na een 
week of drie verdwenen. Dat kwam omdat ik heel 
goed werd opgevangen op de werkplek. Het gaat  
nu hartstikke leuk, ook omdat iedereen zo aardig is. 
Het bevalt goed weer aan het werk te zijn; ik zou 
zelfs meer uren willen werken. Want thuiszitten is 
ook niks. Ik ben blij dat UWV mij in de goede richting 
heeft geduwd, maar uiteindelijk moet je het wel  
zelf doen.’

Werk

Beluister de volledige interviews op ≥ http://jaarverslag.uwv.nl
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Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer (60) 

‘Constructief overleg over 
verbeteren dienstverlening’
 
Alex Brenninkmeijer is de Nationale ombudsman. 
Burgers kunnen bij zijn organisatie terecht wanneer 
zij een conflict hebben met de overheid en daar  
niet uitkomen. De Nationale ombudsman bemiddelt 
in zo’n geval. Daarnaast stimuleert de Nationale 
ombudsman overheidsinstanties om hun dienst- 
verlening zo goed mogelijk op peil te houden. ‘Er zijn 
in Nederland relatief veel mensen die met UWV te 
maken hebben. Daarom zijn er ook veel mensen die 
klachten hebben over het optreden van UWV. Het  
kan bijvoorbeeld gebeuren dat UWV vindt dat iemand  
een te hoge uitkering heeft gekregen en dat geld  
wil terugvorderen. Terwijl de ontvanger wil weten 
waarom hij moet terugbetalen. In de meeste gevallen 
nemen wij contact op met UWV en sturen we aan  
op een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Of we 
bieden bemiddeling aan. Bij zwaardere zaken stellen 
we een onderzoek in met een rapport als resultaat.

 
UWV is een complexe organisatie, met veel gezichten. 
Waar mensen werken die zeer gemotiveerd zijn en 
die het goed willen doen. Ik ben kritisch op UWV 
omdat er nog altijd verbeterpunten zijn. Zo vind  
ik het belangrijk dat UWV een probleem met een 
cliënt niet bij voorbaat in het juridische trekt, maar 
een conflict veel eerder bekijkt als: deze burger is 
niet tevreden, hoe lossen we dat nu het beste op? 
Dus niet juridiseren maar dejuridiseren.  
 
Veel waardering heb ik voor het model van het 
driehoeksgesprek tussen cliënt, verzekeringsarts 
en een neutrale derde partij als er een conflict 
ontstaat naar aanleiding van een keuring. Want 
onenigheid over een keuring als een klacht 
behandelen werkt niet.  
 
Ik weet dat ik mij soms kritisch uitlaat over UWV. 
Daar staat tegenover dat ik veel contacten heb  
met UWV waarbij een verdere verbetering van de 
dienstverlening op de agenda staat, en dat ervaar 
ik als zeer constructief.’
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Zo werkt UWV aan het 
oplossen van knelpunten

UWV aan het werk 2011

We hebben ruim 1,2 miljoen klanten. Die willen 
we allemaal goed helpen, daar doen we elke dag 
ons best voor. Natuurlijk: het kan altijd beter. 
Dat begint bij het luisteren naar signalen van 
onze klanten. Op basis van die signalen nemen 
we maatregelen. Om het individuele probleem 
op te lossen, en het liefst ook meteen een 
structurele verbetering tot stand te brengen. 
 
We hebben in 2011 minder klachten ontvangen: 
ongeveer 9.100, 14 procent minder dan in 2010.  
We lossen bovendien steeds meer klachten op 
door ze telefonisch met de klant te bespreken.  
In 2011 gebeurde dat in ruim 35 procent van de 
gevallen. In de helft van gevallen lukte het om 
binnen drie dagen na het indienen van de klacht 
een oplossing te bereiken. 
 
Soms komen klanten in grote problemen,  
bijvoorbeeld wanneer ze te maken hebben met 
verschillende instanties die niet goed samen- 
werken. Om dat soort gevallen ook op te lossen, 
hebben we in 2011 een landelijk netwerk 
ingesteld van speciale teams, met een brede 
deskundigheid. Hun taak: snel en zonodig 
onconventioneel ingrijpen. Sinds medio 2011 
hebben de teams 174 interventies gepleegd. 
 
Werkgevers waardeerden onze dienstverlening in 
2011 hoger, met een 6,3 (in 2010: 6,0). De tevreden- 
heid van uitkeringsgerechtigden kwam uit op 7,0 
(in 2010: 7,1). De tevredenheid van werkzoekenden 
over de gezamenlijke dienstverlening van UWV en 
gemeenten op de Werkpleinen is gedaald (van 6,8 
in 2010 tot 6,3 in 2011). Werkzoekenden geven aan 
dat ze minder tevreden zijn wanneer ze alleen 
digitale dienstverlening krijgen. We gaan na of dit 
een kwestie van gewenning is, of een structureel 
effect. Intussen bewandelen we twee sporen: 
duidelijk maken wat klanten van ons mogen ver- 
wachten, en dat vervolgens zo goed mogelijk doen.

Nakomen afspraken 
De Nationale ombudsman heeft in november 
2011 in een rapport acht knelpunten in de 
dienstverlening van UWV benoemd. Het gaat 
bijvoorbeeld om correcte en tijdige informatie, 
het nakomen van afspraken en het afhandelen 
van klachten. We trekken lering uit het rapport 
en zijn met de Nationale ombudsman in gesprek 
over het wegnemen van de knelpunten. De 
afgelopen periode hebben we de dienstverlening 
op een aantal punten verbeterd. Zo behandelt 
een ‘samenloopteam’ complexe situaties en 
bellen we de klant in het geval van een negatieve 
beschikking. We willen informatie compleet 
maken, onbegrip wegnemen en klachten snel 
oplossen. Vanaf 2012 spreken we ieder kwartaal 
met de Nationale ombudsman over de kwaliteit 
van onze dienstverlening.

Minder klachten over UWV
UWV heeft ruim 1,2 miljoen klanten. In 2011 ontvingen 
we bijna 9.100 klachten, 14 procent minder dan in 
2010. Het aantal klachten dat de Nationale ombudsman 
over UWV ontving, daalde met 13,1 procent (van 
1.305 in 2010 tot 1.134 in 2011). We zijn blij met deze 
positieve ontwikkeling, maar iedere klacht blijft er 
natuurlijk één te veel.

Oplossen van knelpunten
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Prestaties UWV 2011

Tijdigheid eerste uitbetaling WW-uitkering 95%

Tijdigheid eerste uitbetaling ZW-uitkering 89%

Tijdigheid eerste uitbetaling WIA-uitkering 90%

Tijdigheid eerste uitbetaling Wajong-uitkering 83%

Rechtmatigheid uitkeringen en inkopen 99%

Aantal geconstateerde overtredingen inlichtingenplicht 45.000

Schadelast geconstateerde overtredingen ¤ 64.000.000 

Uitstroom uitkeringsgerechtigden uit Ziektewet binnen 104 weken 92%

Aantal aan het werk geholpen klanten 271.400

Tijdigheid gegevensleveringen vanuit Polisadministratie 97%

Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden 7,0

Klanttevredenheid werkgevers 6,3

Tevredenheid over UWV Telefonie 75%

Bereikte besparingen op uitvoeringskosten (sinds 2005) €¤ 800.000.000 

Bereikte besparingen in 2011 op uitvoeringskosten €¤ 200.000.000 

Omvang UWV 2011

Aantal fte’s (eind 2011) 16.600

Aantal uitkeringsgerechtigden (eind 2011) 1.237.000

Aantal uitkeringsbeslissingen 1.009.000

Aantal gecontinueerde uitkeringen 14.800.000

Aantal sociaal-medische beoordelingen 81.300

Aantal sociaal-medische herbeoordelingen 19.600

Aantal getoetste re-integratieverslagen 48.200

Aantal afgehandelde tewerkstellingsvergunningen 15.300

Aantal afgehandelde ontslagvergunningen 36.800

Aantal in Polisadministratie geregistreerde dienstverbanden 24.500.000

Aantal telefonische klantvragen 7.700.000

Aantal verstuurde brieven 20.787.700

Aantal afgehandelde klachten 9.100

Aantal afgehandelde bezwaarzaken 84.500

Aantal afgehandelde facturen uitvoeringskosten 147.000

Gerealiseerde uitvoeringskosten ¤ 1.873.000.000 

Gerealiseerde programmakosten ¤ 22.375.000.000 

Kerncijfers 2011

Ben Janssen (54) 

‘Op de bres voor  
schrijnende gevallen’ 

Ben Janssen is medewerker Klant en lid van het 
speciale klantteam voor schrijnende gevallen in 
Gelderland Midden-Zuid. Hij was vanaf het begin bij 
de opzet van de teams betrokken. ‘We hebben in 
2010 als pilot het eerste team opgezet om te kijken 
hoe we snel klanten kunnen helpen die in een 
schrijnende situatie zijn beland. Bijvoorbeeld 
omdat ze buiten hun schuld zonder uitkering komen 
te zitten. Dan proberen we snel een oplossing te

vinden, voordat de zaken escaleren. Zoals die keer 
dat iemand van zijn bank bijna zijn huis moest 
verkopen omdat hij zijn hypotheek niet meer kon 
betalen. Dit kwam omdat zijn uitkering – achteraf 
bleek onterecht – was stopgezet. Die beslissing 
hebben we –  in goed overleg met de bank – net op 
tijd ongedaan kunnen maken. Het blijkt dat klanten 
soms in grote problemen kunnen komen, omdat 
verschillende  instanties of verschillende bedrijfs- 
onderdelen van UWV niet goed samenwerken.  
Het geeft enorm veel voldoening als wij dan 
kunnen helpen. De klanten zijn enorm tevreden  
én het helpt ons om de dienstverlening van UWV 
te verbeteren.’

UWV aan het werk 2011 1312

Speciale klantteams voor schrijnende gevallen 
Na een geslaagde pilot in Gelderland Midden-Zuid zijn 
de  speciale klantteams voor schrijnende gevallen in 
de zomer van 2011 landelijk ingevoerd. In 2011 zijn ze 
174 keer in actie gekomen om (potentiële) schrijnende 
gevallen op te lossen.

Oplossen van knelpunten
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Zo werkt UWV aan goede 
publieke dienstverlening

Duurzame arbeidsplaatsen voor Wajongers bij UWV
In 2011 werkten tachtig Wajongers bij UWV op een 
werkervaringsplek. UWV wil de arbeidsplaatsen voor 
Wajongers binnen de eigen organisatie verduurzamen. 
Daarom is in oktober 2011 een pilot gestart om binnen 
UWV geschikte takenpakketten voor Wajongers 
samen te stellen. 

Internationale prijs voor mediation-aanpak UWV
De aanpak van UWV om steeds meer conflicten  
via mediation op te lossen, is niet onopgemerkt 
gebleven. Het project ‘Prettig contact met de  
overheid’, waaraan UWV met vier andere instanties 
deelnam en waarin de mediation-aanpak een 
belangrijke pijler was, won in 2011 de tweede prijs 
bij de uitreiking van de Public Service Awards van 
de Verenigde Naties voor de meest excellente  
innovatie in de publieke dienstverlening. 

UWV is een sterke, flexibele organisatie die 
anticipeert op veranderingen in de samenleving. 
Voor ons staat de zorg voor een goede publieke 
dienstverlening steeds bovenaan onze agenda.  
 
Goede dienstverlening heeft voor ons te maken 
met efficiëntie, kwaliteit, resultaat en oog voor  
de samenleving. Dat begint ‘binnenshuis’: mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen  
zich bij onze afdeling Klantencontact ontwikkelen  
tot gediplomeerd klantadviseur. Afgelopen jaar 
zijn er weer 169 aan de slag gegaan. In 2011 
werkten bij ons tachtig Wajongers op een 
leerwerkplek. We zijn een pilot gestart om ook 
binnen onze eigen organisatie duurzame 
werkplekken te creëren voor Wajongers door 
geschikte takenpakketten samen te stellen.  
 
We werken continu aan het verhogen van onze 
efficiëntie. Waar mogelijk anticiperen we zo op 
komende bezuinigingen. We zijn in 2011 opnieuw 
binnen de begroting gebleven. Per saldo zijn  
onze uitvoeringskosten 62,2 miljoen euro (3,3%) 
lager uitgekomen dan het budget. Om verder 
kosten te besparen, trekken we ons terug uit 
locaties (24 panden minder in 2011), beperken we 
het aantal vierkante meters per medewerker en 
stroomlijnen we onze automatisering. We rekenen 
op deregulering door de overheid, een voor- 
waarde voor de verhoging van onze efficiëntie.  
 
Op het gebied van tijdigheid en rechtmatigheid 
hebben we onze zaken op orde. We verzorgen 
maandelijks gemiddeld 1,2 miljoen uitkeringen, 
correct en op tijd. Wie (tijdelijk) niet kan werken, 
krijgt normaal gesproken binnen vier weken na  
de ingang van het recht een uitkering. Dat lukt  
bij de WW in 95% van de gevallen, ver boven de 
norm die we met de minister hebben afgesproken. 
Met het oog op de complexiteit van het sociale

zekerheidsstelsel is dat elke maand een prestatie 
van formaat. 
 
Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfs- 
voering. We kopen 100 procent duurzaam in; bij 
alle inkopen kiezen we voor de duurzame variant. 
We recyclen inmiddels 60 procent van ons afval. 
 
We zijn de spin in een omvangrijk informatieweb. 
In onze Polisadministratie staan ruim 24 miljoen 
dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen 
mensen. Die gegevens gebruiken we zelf om 
uitkeringen vast te stellen. We leveren ze ook aan 
onder meer de Sociale Verzekeringsbank, sociale 
diensten en de Belastingdienst. Die laatste 
instantie ontvangt van ons 24 keer per jaar 
gegevens over 11 miljoen loonbelastingplichtigen. 
Onze gegevens worden ook meer en meer 
gebruikt voor bestandsvergelijkingen, vooral  
om fraude op te sporen. We blijven werken aan 
verdere verbetering van de Polisadministratie. 
 
We doen ons werk met steeds minder mensen: 
sinds 2003 daalde het aantal fte’s al met 8.000. 
Dat zorgt voor constante druk. De nieuwe 
bezuinigingen, waarbij er tot 2015 nog eens circa 
5.000 banen verdwijnen, voeren die druk nog 
verder op. We zullen het proces zorgvuldig laten 
verlopen. We realiseren ons terdege dat het een 
ingrijpende operatie is, voor de mensen die het 
betreft en voor UWV als geheel. 
We willen onze dienstverlening ondanks de 
economische tegenwind en de ingrijpende 
bezuinigingen op peil houden. Voorwaarde is een 
goede samenwerking met alle stakeholders, zoals 
het ministerie van SZW, gemeenten, werkgevers 
en cliëntenraden. In die relaties hebben we ook in 
2011 nadrukkelijk geïnvesteerd, in het belang van 
onze klanten. Werk en inkomen brengen mensen 
verder. Daar helpen we bij.

Dennis van der Stelt (32)

‘Een vaste baan op mijn eigen 
niveau’

Dennis van der Stelt werkt als junior controller  
bij UWV ICT. Na zijn opleiding HEAO logistiek en 
economie lukte het hem niet een vaste baan te 
vinden. Dennis heeft concentratieproblemen en 
gedijt niet goed in een omgeving die steeds 
verandert. Daarom heeft hij een Wajong-uitkering. 
‘Na acht jaren vol teleurstellingen heb ik bij UWV 
eindelijk werk gevonden dat aansluit op mijn 
opleidingsniveau. Het begon met een stage, maar 
inmiddels heb ik hier een vaste baan. Mijn collega’s 
bij UWV hebben begrip voor mijn achtergrond en ik 
krijg de ruimte mijn werk zelf in te delen. Daardoor 
houd ik overzicht en haal ik de targets. Mijn verhaal 
bewijst dat mensen die een beperking hebben ook 
een kans moeten krijgen zich te bewijzen. Gun ze 
de tijd om te laten zien wat ze kunnen. En wie ze 
echt zijn.’

Peter Catoen (57)

‘Met mediation kunnen we 
complexe zaken sneller 
oplossen’ 
 
Peter Catoen is hoofd van het Centraal Mediation 
Bureau van UWV. ‘We hebben het bureau opgericht 
om conflicten sneller en beter op te lossen door 
middel van mediation. De kern van mediation is  
dat je met elkaar in gesprek gaat met hulp van een 
neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Groot 
voordeel voor de klant is dat hij zijn stem kan laten 
horen en direct invloed heeft op de beslissing. 
Hierdoor voelt de klant zich serieuzer genomen. 
Ook voor UWV is mediation aantrekkelijk, omdat 
door deze aanpak complexe zaken vaak sneller 
kunnen worden opgelost. Steeds meer instanties  
in Nederland passen mediation toe, omdat is 
aangetoond dat het werkt en langdurige juridische 
procedures kan voorkomen. Daarom is er ook 
wetgeving in de maak om mediation verder te 
stimuleren.’

UWV aan het werk 2011

Goede publieke dienstverlening
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7,7 miljoen  
telefonische klant- 
vragen afgehandeld 
door UWV Telefonie

In UWV aan het werk blikken we 
terug op het jaar 2011, met een 
doorkijkje naar de toekomst. 
Meer over UWV in 2011 vindt  
u op onze verantwoordingssite. 
Op deze speciale website leggen 
we verantwoording af over het 
afgelopen jaar. Ook kunt u er de 
volledige interviews beluisteren. 
In de loop van 2012 vullen we  
de site aan met actuele verant-
woordingsinformatie over 2012. 
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45.000 overtredingen 
van de inlichtingen-
plicht geconstateerd, 
voor een schadelast 
van 64 miljoen euro

Uitvoeringskosten 
gedaald tot  
1.847 miljoen euro,  
dat is 7,6 procent  
van de totale  
uitkeringslasten

271.000 mensen  
aan werk geholpen, 
onder wie 79.400 
45-plussers

In totaal 81.300 
sociaal-medische 
beoordelingen  
verzorgd en 19.600 
herbeoordelingen

Ruim 1 miljoen  
uitkeringsbeslissingen 
genomen, daarnaast 
14,8 miljoen 
uitkeringen 
gecontinueerd
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