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Voorwoord

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we aan vrijwel alle normen voldaan die we met het ministerie van SZW
hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een
uitkering uit, het grootste deel daarvan binnen de gestelde termijnen en met een rechtmatigheid van 99%.
De stijgende trend in de werkloosheid is in 2014 afgevlakt. We kenden in de eerste 8 maanden van dit jaar 404.000
WW-uitkeringen toe, een fractie minder dan een jaar geleden. Het keerpunt is echter nog niet bereikt. Voor 2015
verwachten we een marginale daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen.
In de eerste 8 maanden van het jaar vonden in totaal 175.200 WW’ers werk, dat zijn er 16.800 (ruim 10%) meer dan
vorig jaar. Onze extra inspanningen om oudere werkzoekenden aan werk te helpen lijken vruchten af te werpen. Met
ingang van 1 juli heeft het kabinet bovendien extra budget vrijgemaakt om de doelgroep uit te breiden tot 50-plussers.
In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van 50 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk.
Tot onze voldoening kunnen we melden dat ook het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat werk vond is
gestegen. In de eerste 8 maanden van dit jaar konden we 8.600 van hen in een baan plaatsen, onder wie 5.300
Wajongers. In dezelfde periode in 2013 waren dat er respectievelijk 7.700 en 4.600.
Wie recht op een uitkering heeft, heeft ook plichten. Het kabinet heeft de regels daarvoor in 2013 flink aangescherpt.
De intensivering van onze handhavingsactiviteiten is goed zichtbaar. We hebben 49.500 overtredingen van de
inlichtingenplicht geconstateerd, ruim drie kwart meer dan in de eerste 8 maanden van 2013. 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. Dit vinden we nadrukkelijk ook van belang omdat we willen voorkomen dat mensen
onnodig het gevoel krijgen dat wij hen als potentiële regelovertreders beschouwen, terwijl verreweg de meeste burgers
hun verplichtingen gewoon nakomen. Binnen de door de minister aangegeven kaders zijn we met ingang van augustus
2014 begonnen met de toepassing van een aangepast boetebeleid dat in het voordeel van de burger werkt. Dat wil
zeggen dat we bij het opleggen van de minimumboete expliciet rekening houden met de mate van verwijtbaarheid: we
matigen de minimumboete al naar gelang de overtreding de burger minder verweten kan worden.
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. Onze site werk.nl wordt dagelijks zo’n 178.000 keer bezocht.
De stabiliteit van deze site laat een positieve trend zien. De beschikbaarheid van werk.nl tijdens het servicewindow is
99.6%. (Servicewindow is de tijd dat we de beschikbaarheid van de site garanderen. Dat is maandag tot en met
donderdag van 6 tot 24 uur en vrijdag van 6 uur tot 17 uur.) 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 we moeten voorbereiden en doorvoeren in verband met
nieuwe wet- en regelgeving. Deze voorbereiding van nieuwe wet- en regelgeving heeft een enorme impact op onze
organisatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Wet werk en zekerheid (WWZ), die versneld wordt ingevoerd. Ook de
invoering van de Participatiewet zet druk op onze organisatie. Intussen treffen we intern de benodigde voorbereidingen.

Raad van Bestuur
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Kerncijfers

Tabel: Prestatie-indicatoren
Resultaatgebied

Prestatie-indicatoren

Norm
2014

Realisatie
eerste 8
maanden
2014

Voorkomen van
uitkeringsinstroom/ Preventie
WIA-instroom uit Ziektewet

Percentage uitstroom uit Ziektewet binnen 104
weken

90,0%

90,3%

89,4%

Percentage werkende vangnetters na 13 weken
ziekte

10,0%

11,9%

13,2%

Rechtmatigheid

Percentage rechtmatigheid uitkeringsverstrekking
(excl. aanbestedingen)

99,0%

99,0%

99,1%

Juiste en tijdige
uitkeringsverstrekking

Tijdigheid eerste betaling voor:
WW binnen 4 weken na ingang recht

90%

98%

98%

Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

85%

93%

92%

WIA binnen 4 weken na ingang recht

80%

94%

91%

Wajong binnen 18 weken na uitkeringsaanvraag

80%

96%

95%

200.000

175.200

241.800

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

75%

75%

65%

Plaatsingspercentage AG

31%

*35%

**37%

Tijdigheid beslissing Wajong met participatieplan

85%

93%

93%

6.500

5.300

6.600

Kwaliteit online dienstverlening/werk.nl

6,0

6,6

n.v.t.

Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

7,0

6,9

Klanttevredenheid werkgevers

6,3

6,1

6,2

0,4%

0,3%

0,3%

Bemiddeling en bevorderen reintegratie/uitstroom

Arbeidsuitstroom WW

Aantal geplaatste Wajongers
Klantgerichtheid

Klachtintensiteit
Bezwaarintensiteit
Efficiency uitvoering

Realisatie uitvoeringskosten binnen budget
Realisatie re-integratiekosten binnen budget
Realisatie voorzieningen binnen budget

Efficiency gegevensverwerking
*

Percentage gegevensleveringen conform
overeenkomst

2013

3,0%

3,1%

2,8%

≤100%

<100%

<100%

≤100%

<100%

<100%

≤100%

<100%

<100%

90%

97%

98%

Traject gestart in 2011

** Traject gestart in 2010
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Tabel: Kerncijfers
Resultaatgebied

Kerncijfers

Realisatie

Realisatie

eerste 8
maanden
2014

eerste 8
maanden
2013

93.100

94.200
405.100

Voorkomen van uitkeringsinstroom/
Preventie WIA-instroom uit Ziektewet

Aantal gemiddeld lopende ZW uitkeringen

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

Aantal nieuwe uitkeringen WW

404.000

Aantal nieuwe uitkeringen AW

36.100

36.600

131.300

139.700

Aantal nieuwe uitkeringen Wazo

90.700

93.000

Aantal continueringsbeslissingen

11,6 miljoen

10,8 miljoen

1.383.700

1.354.700

Aantal toekenningen ZW

Aantal uitkeringsgerechtigden (einde periode)
Aantal sociaal-medische beoordelingen

53.900

55.500

15,8 miljoen

15,3 miljoen

€ 68,4 miljoen

€ 48,4 miljoen

€ 1.628

€ 1.977

39.100

23.000

183.800

168.600

4.200

3.500

30.000

48.000

4.500

7.100

Aantal opgelegde maatregelen wegens
overtreding inspanningsverplichtingen
(medewerkingverplichtingen)

65.300

63.000

Aantal sociaal medische herbeoordelingen

23.100

20.500

Aantal beoordeelde re-integratieverslagen

31.400

31.000

Aantal beschikbare cv's op Werk.nl (einde
periode)

442.600

378.400

Aantal betalingen
Benadelingsbedrag i.v.m. overtreding
inlichtingenplicht
Gemiddeld benadelingsbedrag i.v.m.
overtreding inlichtingenplicht
Aantal boetes i.v.m. overtreding
inlichtingenplicht
Bemiddeling en bevorderen
re-integratie/uitstroom

Aantal naar werk uitgestroomde klanten
Aantal werkzoekenden dat een passend
werkaanbod heeft ontvangen
Aantal afgehandelde ontslagaanvragen
Aantal afgehandelde aanvragen
tewerkstellingsvergunningen

Aantal ingediende vacatures op werk.nl
Klantgerichtheid

Aantal telefonische contacten
Aantal afgehandelde klachten
Aantal afgehandelde bezwaarzaken
Aantal verzonden brieven

Efficiency uitvoering

Totaal van de uitvoeringskosten

5.900

5.900

65.800

55.100

6.400.000

11.300.000

€ 1.205 miljoen € 1.137 miljoen
€ 14,4 miljard

€ 13,8 miljard

Bereikte besparingen op uitvoeringskosten
(sinds 2005)

€ 780 miljoen

€ 900 miljoen

17.200

16.400

19,2 miljoen

18,9 miljoen

1.316.000

819.000

20,7 miljoen

20,0 miljoen

Aantal in polisadministratie geregistreerde
inkomstenverhoudingen (juli)
Aantal gegevensleveringen naar derden
Aantal Suwinet-raadplegingen (t/m juni)
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420.800
4,9 miljoen.

Totaal van de uitkeringslasten

Aantal fte's
Efficiency gegevensverwerking

561.600
4,2 miljoen
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1.

Uitkeren

Eind augustus 2014 waren in totaal circa 1,4 miljoen mensen aangewezen op een uitkering van UWV. Onder hen waren
430.400 WW’ers en ongeveer 950.000 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering. Ons
uitgangspunt is dat zij iedere maand hun geld op tijd ontvangen. Dat is ook in de eerste 8 maanden van 2014 goed
gelukt.
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 en leggen goed uit hoe ze zich aan de regels kunnen houden.

1.1. Volumeontwikkelingen
WW
De stijging van het aantal WW-uitkeringen lijkt af te vlakken. Anders dan vorig jaar is het aantal nieuwe WWuitkeringen kleiner dan het aantal beëindigde. In de eerste 8 maanden van 2014 handelden we 462.700 aanvragen
voor een WW-uitkering af. Dit is iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (471.900).

Tabel: Volume WW
eerste 8 maanden
2014

eerste 8 maanden
2013

%
+/-

Nieuwe uitkeringen

404.000

405.100

0%

Lopende uitkeringen

430.400

399.300

8%

Beëindigde uitkeringen

411.300

346.000

19%

WW

WIA
In de eerste 8 maanden van 2014 handelden we 37.100 nieuwe WIA-aanvragen af. We verstrekten 24.300 nieuwe
WIA-uitkeringen, iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (24.400). Het aantal lopende WIA-uitkeringen
steeg tot 201.600, dat is een stijging met 13% ten opzichte van eind augustus 2013.

Wajong
We ontvingen 19.200 Wajong-aanvragen, iets meer dan in de eerste acht maanden van 2013 (19.000). We handelden
16.800 Wajong-aanvragen af. Met ingang van 1 januari 2015 vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de
Participatiewet. De Wajong 2015 staat alleen open voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten,
UWV stimuleerde iedereen die in aanmerking meende te komen voor een nWajong-uitkering om voor 10 september
2014 een aanvraag in te dienen. Omdat het recht op een nWajong-uitkering pas 16 weken na de aanvraag ingaat,
kunnen aanvragen die na 10 september 2014 zijn ontvangen niet meer leiden tot een nWajong-uitkering.
Het aantal nieuwe uitkeringen voor de oude en nieuwe Wajong daalde van 11.900 in de eerste 8 maanden van 2013
naar 11.400 in de eerste 8 maanden van 2014. Het totale aantal lopende Wajong-uitkeringen steeg tot 246.500; dat is
een stijging met 5% ten opzichte van eind augustus 2013 (234.700).

Ziektewet
In de eerste 8 maanden van 2014 zijn 6 procent minder Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in de eerste 8 maanden
van 2013 (131.300 tegenover 139.700). Het aantal lopende Ziektewet-uitkeringen per eind augustus 2014 was 93.100,
1% minder dan eind augustus 2013 (94.200). De totale uitstroom bedroeg 175.500.
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Tabel: Aandeel vangnetcategorieën binnen uitstroom ZW
eerste 8
maanden 2014

eerste

8 maanden
2013

Zwangerschap

50.600

50.600

Uitzendkrachten

15.100

23.900

Flex overig (stagiaires, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

4.700

1.000

Ontslag (einde dienstverband)

25.600

24.800

Zieke werklozen

54.000

48.800

Vrijwillig verzekerden

3.500

4.300

Overig

22.000

27.600

Totaal

175.500

181.000

Tijdige betaling
In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we € 14,4 miljard aan uitkeringen verstrekt (eerste 8 maanden 2013:
€ 13,8 miljard).
Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in de
eerste 8 maanden van 2014 goed gelukt. 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 ons niet lukt om binnen 4 weken nadat het recht op een uitkering is
vastgesteld de eerste betaling op de rekening van de klant te krijgen, dan geven we een voorschot. Hiermee
voorkomen wij dat klanten in financiële problemen komen.
Voor Wajong-uitkeringen 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

WW < 4 weken na ingang recht

minimaal 90%

Resultaat
eerste 8 maanden
2014
98%

Resultaat 2013

ZW < 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

93%

92%

WIA < 4 weken na ingang recht

minimaal 80%

94%

91%

Wajong < 18 weken na aanvraag

minimaal 80%

96%

95%

98%

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 8
maanden van 2014 trok uwv.nl meer dan 25 miljoen bezoeken. Dit is bijna even veel als in geheel 2013 (28,5 miljoen).

Eenvoudiger uitkeringsregels, meer automatiseren
Als de regels eenvoudiger zijn, kunnen we onze processen verder automatiseren en zo besparen op onze
uitvoeringskosten. Bovendien zijn eenvoudiger regels beter uit te leggen aan onze klanten. 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 overleggen we met het
ministerie van SZW.

Online dienstverlening
Het versturen van betaalspecificaties per post 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 Wazo-klanten 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. WIA-, Wajong-, WAO-, WAZ- en
Wazo-klanten kunnen hun betaalspecificatie en jaaropgave nu ook raadplegen via MijnUWV.nl. Zolang de wet SUWI niet
is aangepast, blijven we hun ook papieren specificaties toesturen.
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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, sturen we de brieven ook per post. 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. We verwijzen
klanten zo veel mogelijk voor informatie naar uwv.nl. Daar staan brochures die kunnen worden gedownload. De start
van een pilot om bestaande brochures en folders te vervangen door nieuwe infofolders is vertraagd. De folders
(compacte wegwijzers naar uitgebreide informatie en producten en diensten op uwv.nl en werk.nl) moeten worden
aangepast aan het nieuwe digivaardigenbeleid dat op dit moment wordt ontwikkeld. In de eerste 8 maanden 2014 heeft
UWV 20% minder papier verstuurd dan in dezelfde periode in 2013.
De websites uwv.nl, werk.nl en Wajongwerkt.nl en de onderliggende portalen voldoen in belangrijke mate al aan de
door de rijksoverheid ontwikkelde Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn een middel om websites te toetsen op
gebruikersvriendelijkheid, bouwkwaliteit, vindbaarheid, compatibiliteit, bereik en duurzaamheid. We vinden nog wel
verbeteringen noodzakelijk, daar blijven we aan werken. Een deel van de aanpassingen is opgenomen in komende
releases. Een ander deel is inmiddels verankerd in lopende projecten. De verbeterde site is 18 september live gegaan.

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. Wie een uitkering ontvangt, heeft namelijk ook plichten.
Bijvoorbeeld de plicht om actief te zoeken naar werk of te verschijnen op afspraken.

Preventieve handhaving
We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zorgvuldig
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
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.
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.
Expertisecentrum fraudebestrijding
In het kader van het rijksbrede programma voor een compacte overheid werken (semi-) overheidsorganisaties samen
in een expertisecentrum fraudebestrijding (ook wel: de Antifraudebox). De Belastingdienst is trekker, andere
deelnemende partijen zijn Inspectie SZW, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kamer van Koophandel, Logius, Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Koninklijke
Marechaussee (KMAR), Centraal Administratiekantoor (CAK), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten,
Rijksdienst voor ondernemend Nederland en UWV. Bij de Belastingdienst in Utrecht is een aparte ruimte ingericht waar
de deelnemende partijen met hun eigen hardware toegang kunnen krijgen tot hun eigen systemen. De eerste
ervaringen met deze manier van samenwerken zijn positief.
Het expertisecentrum is gestart met het ontwikkelen van gezamenlijke risicokenmerken en –profielen voor de thema’s
gefingeerde dienstverbanden en DigiD-fraude. Doelstelling is om zo te komen tot onderzoekswaardige signalen
waarmee de organisatoren van deze vormen van fraude kunnen worden aangepakt. Het project veelplegers vanuit de
Manifestgroep ligt tijdelijk stil. Reden hiervoor is dat in de Ministeriële Commissie Fraudebestrijding een identiek project
is gestart.

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.
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Intensiveren handhavingsactiviteiten
Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Het is van groot belang dat uitkeringsgelden bij diegenen terechtkomen
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.
Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we in 2013 bekeken waar het nuttig is onze
handhavingsactiviteiten verder te intensiveren. In het kader van de business case ‘Intensivering Toezicht UWV’
ontvangen we vanaf 2014 extra geld voor de aanpak van uitkeringsfraude en de extra activering van werkzoekenden
(zie ook paragraaf 3.6).
Met de extra middelen intensiveren we onder andere de afhandeling van fraudesignalen, we zetten 90 fte’s extra in. De
eerste resultaten zijn positief. De doelstelling van de businesscase om jaarlijks € 13 miljoen aan ten onrechte betaalde
uitkeringen te achterhalen zullen we dit jaar ruimschoots behalen. We verwachten in 2014 meer dan € 20 miljoen te
besparen.
Ook het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden maakt deel uit van de businesscase. Dit loket doet onderzoek naar
gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een
uitkering wordt geclaimd. Het Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft in de eerste 8 maanden van 2014 € 1,8 miljoen
aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Hiermee liggen we op koers om het verwachte schadebedrag van
€ 2,3 miljoen in 2014 ook daadwerkelijk op te sporen.

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, 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.
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. Binnen de door
de minister aangegeven kaders zijn we met ingang van augustus 2014 begonnen met de toepassing van een aangepast
boetebeleid dat in het voordeel van de burger werkt. Dat wil zeggen dat we bij het opleggen van de minimumboete ook
rekening houden met de mate van verwijtbaarheid: we matigen de minimumboete al naar gelang de overtreding de
burger minder verweten kan worden.
Tot en met augustus 2014 bedraagt de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de
inlichtingenplicht € 68,4 miljoen, en is een bedrag van € 44,0 miljoen aan boetes opgelegd. Dat is veel meer dan in
dezelfde periode in 2013, toen er sprake was van een benadeling van € 48,4 miljoen en een boetebedrag van
€ 11,9 miljoen. De intensivering van onze handhavingsactiviteiten vanuit de businesscase en de uitvoering van het
nieuwe sanctiebeleid zijn verantwoordelijk voor dit verschil. Tegen de boetes zijn in de periode tot en met augustus
2014 in totaal 9.522 bezwaren ingediend (20% van de zaken). In dezelfde periode zijn 9.000 bezwaarzaken afgerond.
Hiervan is 21% gegrond verklaard, 54% ongegrond, 11% niet ontvankelijk en 14% is ingetrokken. Het percentage
gegronde bezwaarzaken is gestegen doordat bezwaren nu worden getoetst aan het verruimde boetebeleid.

Tabel: Afdoening overtredingen inlichtingenplicht
eerste 8 maanden 2014
Aantal
Aantal overtredingen
Opgelegde boetes

%

49.500

Eerste 8 maanden 2013
Aantal

%

27.900

39.100

79%

23.000

83%

Opgelegde waarschuwingen

6.000

12%

2.900

10%

Geen boete/waarschuwing opgelegd

4.200

8%

1.800

6%

200

1%

200

1%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

Internationale controles
Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in de eerste 8 maanden van 2014 bij
302 vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 6,8 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald, waarvan
het grootste deel in Turkije (€ 3,8 miljoen), Marokko (€ 2,1 miljoen) en Suriname (€ 0,3 miljoen).
In de periode tot en met augustus 2014 heeft ons Interventieteam Buitenland klanten bezocht in België, de
Nederlandse Antillen, Frankrijk, Turkije, Kroatië en Hongarije. In totaal is voor € 0,3 miljoen aan benadeling vastgesteld
en ook voor € 0,3 miljoen aan boetes opgelegd.
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Overige handhavingsonderzoeken
In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we in de vorm van een pilot op de kantoren Rotterdam en Zwolle
onderzoeken ingesteld naar aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen. Hierbij is een specifiek risicoprofiel ontwikkeld
om fraude met faillissementsuitkeringen vroegtijdig te kunnen signalen. De pilot is zo goed verlopen dat we de aanpak
ook gaan toepassen op 3 andere kantoren (Alkmaar, Utrecht, Venlo). Tegelijkertijd breiden we de samenwerking met de
Belastingdienst uit.
Daarnaast hebben we in de eerste 8 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. Deze controles betroffen arbeidsmigranten met een inschrijving in de gemeentelijke
basisadministratie (GBA). Er volgt vanaf oktober een vervolgonderzoek onder arbeidsmigranten zonder inschrijving in
de GBA. Daarnaast is de definitie van arbeidsmigrant opnieuw vastgesteld, waardoor een betere selectie kan
plaatsvinden.
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. Bij deze controle is gebleken dat de wetgeving voor klanten
uitermate complex is, waardoor het voor klanten moeilijk is om na te leven. Daarom zal de communicatie met de klant
worden verduidelijkt. Daarnaast is gebleken dat er in enkele dossiers achterstand is in het verwerken van mutaties. Dit
wordt eerst aangepakt voordat eventueel in 2015 een nieuwe controle wordt gestart.
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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.
De verwerking van aanvragen WIA en nWajong, en de afgesproken herbeoordelingen lopen volgens plan. Aan de
kwaliteit en tijdigheid van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen is de afgelopen maanden is extra aandacht besteed.
Naast al onze reguliere werkzaamheden treffen we volop voorbereidingen voor de implementatie van de Participatiewet
(zie paragraaf 5.3). De verzekeringsgeneeskundige capaciteit blijft een aandachtspunt (zie paragraaf 5.1).

2.1. Volumeontwikkelingen
Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoordelen voor iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering
aanvraagt het recht op en de hoogte van de geclaimde uitkering en stellen vast wat de resterende
arbeidsmogelijkheden zijn. In de eerste 8 maanden van 2014 voerden zij in totaal 53.900 claimbeoordelingen uit.

Sociaal-medische beoordeling WIA
In de eerste 8 maanden van 2014 ontvingen we 41.000 nieuwe WIA-aanvragen. We handelden 37.100 WIA-aanvragen
af, iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (37.800). We gaven 90% van de WIA-beschikkingen op tijd af
(binnen 8 weken na de aanvraag). In 2013 was dat ook 90%. Nadat de uitkering is toegekend, betalen we in principe
binnen 4 weken de uitkering.

Tabel: Sociaal medische beoordeling WIA
eerste 8 maanden 2014

eerste 8 maanden 2013

Toegekende aanvragen
WGA deels arbeidsongeschikt
WGA volledig arbeidsongeschikt
IVA

5.500

6.000

10.300

10.800

5.200

4.900
21.000

21.700

Afgewezen aanvragen

16.100

16.100

Totaal

37.100

37.800

Sociaal-medische beoordeling Wajong
In de eerste 8 maanden van 2014 handelden we 16.800 aanvragen voor de nieuwe Wajong af, iets minder dan in de
eerste 8 maanden van 2013 (17.700). Van de afgehandelde beschikkingen was 95% tijdig (binnen 14 weken na de
ontvangstbevestiging), net zoals in de eerste 8 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 8 maanden van 2014 hebben we 8.400 participatieplannen voor nieuwe Wajongers opgesteld. Dat deden we in
93% 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 8 maanden 2014

eerste 8 maanden 2013

Toegekende aanvragen
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

400

900

Werkregeling

5.900

5.400

Studieregeling

3.800

4.000

Alleen arbeidsondersteuning

Afgewezen aanvragen
Totaal

0

0
10.100

10.300

6.700

7.400

16.800

17.700

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen
Op basis van de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voert UWV na 44 weken
ziekte een eerstejaars Ziektewet-beoordeling 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
Ziektewet-uitkering 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 Ziektewet-beoordelingen is in november 2013
gestart; inmiddels is het een omvangrijk deel van het takenpakket. De afgelopen maanden hebben we veel aandacht
besteed aan de kwaliteit en tijdigheid van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen, omdat beide elementen onder druk
stonden.
In de eerste acht maanden van 2014 hebben we 20.900 van deze beoordelingen afgerond. Van degenen die beoordeeld
zijn, stroomt 58% door naar het tweede Ziektewet-jaar, 36% is minder dan 35% arbeidsongeschikt en heeft daarom
geen recht meer op een Ziektewet-uitkering. Dit geldt ook voor 7% die tijdens de beoordeling alsnog hersteld is
verklaard voor eigen werk. Afspraak is dat we de beoordelingen vóór de ingangsdatum van het tweede Ziektewet-jaar
afhandelen. De cumulatieve tijdigheid van de beslissingen tot en met augustus bedroeg 92% en voldeed daarmee aan
de norm van 90%.

Herbeoordelingen
Wanneer er 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 8 maanden van 2014 in totaal 23.100 herbeoordelingen uitgevoerd.

Herbeoordelingen voor verzekeraars
In juni 2013 hebben UWV en het Verbond van Verzekeraars een convenant afgesloten op basis waarvan 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. Deze specifieke herbeoordelingen zijn sinds kort separaat
herkenbaar en meetbaar. In het jaarverslag 2014 kunnen we door extrapolatie inzicht geven in de aantallen
afgehandelde aanvragen.

Herbeoordelingen van personen in schuldhulpverleningstraject
Naar aanleiding van een verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters-commissaris faillissementen van de
Raad voor 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- of sollicitatieplicht opleggen. UWV verricht deze
herbeoordelingen sinds eind 2013, tegen een kostendekkend tarief. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn er 52
verzoeken binnengekomen en 43 verzoeken afgehandeld.
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2.2. Verzuimbegeleiding
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 op
grond van een wettelijke taak de rol van arbodienst.
Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gedaald van 13,2% in 2013 naar 11,9% in de
eerste 8 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.

Tabel: Prestatie-indicatoren: voorkomen van uitkeringsinstroom
Norm 2014

Resultaat eerste
8 maanden 2014

Resultaat 2013

Uitstroom uit ZW vangnet binnen 104 weken

90,0%

90,3%*

89,4%

Aandeel werkenden na 13 weken ziekte

10,0%

11,9%*

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 8
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 70% ook hoger dan in
2013 (67%).

Convenant sectorpilots Transport, Detailhandel en Land- en tuinbouw
In augustus 2014 heeft UWV met de sectoren Transport, Detailhandel en Land- en tuinbouw een convenant afgesloten
waarin werkafspraken zijn vastgelegd voor de uitvoering van de zogenoemde sectorpilots Ziektewet. De pilots zijn in
opdracht van de minister van SZW ontwikkeld door de sociale partners en UWV. Doel is om uit te proberen of een
andere aanpak helpt om het ziekteverzuim van ZW-gerechtigden terug te dringen en daarmee de instroom in de WIA te
beperken. In deze pilots nemen de sectoren de arbo-rol en de re-integratieverantwoordelijkheid van UWV over voor
vangnetters die ziek zijn bij het einde van hun dienstverband (de zogeheten eindedienstverbanders).
Om deze pilots juridisch mogelijk te maken, is het Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet van kracht. De startdatum
voor de pilots is 1 september 2014. Vanaf die datum draagt UWV 210 zieke eindedienstverbanders over aan de
desbetreffende sectoren voor de herstel- en re-integratiebegeleiding naar werk. UWV blijft verantwoordelijk voor de
rechten en plichten die verband houden met de uitkering op grond van de Ziektewet. De pilots worden in opdracht van
SZW gemonitord door een extern onderzoeksbureau.

2.3. Meer digitaal
Online dienstverlening aan werkgevers
Werkgevers kunnen meer en meer gebruikmaken van onze online dienstverlening. Zo kunnen ze hun ziek-,
zwangerschaps- en herstelmeldingen online doen.
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 tot compacte wegwijzers naar de uitgebreide informatie en diensten op uwv.nl en werk.nl. Deze
werkzaamheden worden in september 2014 afgerond.
In het project om de re-integratieverslagen te standaardiseren en digitaliseren is een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle
daarbij behorende formulieren zijn na overleg met werkgevers, arbodiensten en professionals van UWV herschreven. Ze
worden vanaf half augustus als webformulieren op uwv.nl aangeboden. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf het
najaar 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.
Met ingang van 1 september 2014 verloopt de uitvoering van de WIA en de Wajong zo veel mogelijk digitaal. Gegevens
komen digitaal binnen, gaan digitaal uit en worden ook zo veel mogelijk digitaal vastgelegd. Het uitwisselen van
medische informatie is nog uitgesloten vanwege onvoldoende voorzieningen voor authenticatie. We verkennen de
mogelijkheden door bijvoorbeeld na te gaan wanneer en hoe het EiD-stelsel hiertoe gelegenheid gaat bieden en ook hoe
andere instanties, vooral de curatieve sector, hiermee omgaan.
We hebben een LinkedIn-groep voor en door werkgevers. Het aantal aangesloten werkgevers is toegenomen van 1.500
leden begin 2013 naar ruim 3.200 eind augustus 2014. Werkgevers kunnen er hun vragen over sociale zekerheid
stellen en de dialoog aangaan met andere werkgevers en met UWV.
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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
werkgever en werknemer 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 8 maanden
van 2014 effectueerden we 1.200 loonsancties.
Wanneer een werkgever na verloop van tijd van mening is dat hij alsnog voldoende inspanningen heeft geleverd om zijn
zieke werknemer te re-integreren, kan hij een verzoek indienen om de loonsanctie te bekorten. In de eerste 8 maanden
van 2014 effectueerden we ook 1.200 administratieve loonsancties wegens een onvolledig re-integratieverslag.

Fraudes met medische diagnoses
Onderzoek door het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW heeft begin 2012 een zaak aan het licht gebracht rond
mogelijk georganiseerde fraude met persoonsgebonden budgetten 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. In totaal 79
uitkeringen zijn beëindigd of verlaagd en in 8 gevallen is (een deel van) de uitkering teruggevorderd. Ook een verzoek
van het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW om nog eens 15 gevallen opnieuw te beoordelen is intussen afgerond.
5 uitkeringen zijn beëindigd, 3 uitkeringen zijn verlaagd en 7 uitkeringen bleven ongewijzigd.
Er lopen nog 29 beroepszaken naar aanleiding van de primaire beslissingen inzake de herbeoordeling. Eerder zijn 23
zaken ongegrond verklaard en 5 gegrond, 2 keer is een zaak ingetrokken. Bij de Centrale Raad van Beroep lopen nog
12 zaken; daarnaast zijn er nog 3 klanten die een zaak kunnen aanspannen na een verloren beroepszaak.
Ook lopen er nog 2 beroepszaken tegen beslissingen waarbij de uitkering werd teruggevorderd; bij de Centrale Raad
van Beroep ligt momenteel nog 1 zaak.
Het bedrag dat UWV hierdoor aan uitkeringen zal besparen bedraagt € 25,4 miljoen.

Valse verklaringen door psychiaters
Op basis van strafrechtelijk onderzoek 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 en PGB
aanvragen werden gestaafd. 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. In de meeste gevallen is de mate
van arbeidsongeschiktheid en daarmee ook de uitkering verlaagd met ingang van 2 maanden na de beslissing. In geval
van duidelijk langdurig verwijtbaar gedrag is de uitkering met terugwerkende kracht verlaagd of helemaal beëindigd en
is een boete opgelegd.
Er lopen nog steeds beroepszaken tegen deze beschikkingen. De rechtbank heeft 62 van de 68 beroepszaken afgerond
tegen uitkeringsbeslissingen met terugwerkende kracht: 14 beroepszaken zijn gegrond verklaard, 47 ongegrond en 2
gedeeltelijk gegrond. 2 van deze beroepszaken zijn ingetrokken door de klant. Bij de Centrale Raad van Beroep werden
46 zaken ingediend: tot nu toe zijn 7 zaken afgerond. Hiervan zijn 4 zaken ongegrond verklaard en 3 zaken gegrond.
Van de beroepszaken tegen uitkeringsbeslissingen waarbij de nieuwe situatie vanaf het moment van de beslissing
ingaat, zijn er 63 afgerond. Hiervan zijn er 46 ongegrond verklaard en 13 gegrond, 2 keer is de zaak ingetrokken door
de klant, 1 keer door UWV en 1 zaak is niet ontvankelijk verklaard. Er lopen nog 3 zaken.
Bij de Centrale Raad van Beroep lopen nog 37 zaken.
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.
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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. Dat geldt ook voor
verzoeken tot verhoging 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, sinds half mei worden op basis
hiervan 25 mensen opnieuw beoordeeld. We verwachten de eerste resultaten eind 2014. Omdat het hier vaak om
psychiatrische ziektebeelden handelt, hebben we ook bij dit onderzoek psychiatrische expertise ingeschakeld.
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.
Beide onderzoeken zijn afgerond. Er werden geen aanwijzingen gevonden van foutieve voorlichting aan UWV door
behandelaars of begeleiders van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die gebruikmaken van een PGB of
zorg in natura.
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3.

Werk

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van (ander) werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Om
te bereiken dat werkzoekenden en werkgevers elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, zorgen we voor
transparantie op de arbeidsmarkt. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen op een digitaal platform.
Mensen die een WW-uitkering ontvangen en zelfredzaam zijn, bieden wij online dienstverlening. Over het algemeen
voeren we in de vierde, zevende en tiende maand van werkloosheid een evaluatiegesprek met de WW’er. Klanten die
extra ondersteuning nodig hebben, bieden we persoonlijke dienstverlening. 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. De snelst groeiende groep die extra ondersteuning krijgt
zijn werklozen van 50 jaar en ouder.

3.1.

Volumeontwikkelingen

In de eerste 8 maanden vonden ondanks de slechte economische situatie 175.200 werkzoekenden met een WWuitkering mede dankzij onze inspanningen een baan. We hebben 8.600 mensen met een arbeidsbeperking in werk
geplaatst, onder wie 5.300 Wajongers. Dit hebben we alleen kunnen bereiken dankzij werkgevers.

WW’ers
In totaal hebben 175.200 WW’ers in de eerste 8 maanden van 2014 een baan gevonden. We verwachten de doelstelling te
realiseren dat dit jaar minstens 200.000 WW’ers weer werk vinden.

Tabel: Uitstroom naar werk van WW’ers

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

eerste 8 maanden
2014*

eerste 8 maanden
2013*

175.200

160.700

175.200

158.400

-

2.300

175.200

160.700

Werkzoekenden jonger dan 27 jaar

28.000

30.500

Werkzoekenden van 27 tot 45 jaar

89.400

82.200

Werkzoekenden van 45 tot 55 jaar

41.100

34.600

Werkzoekenden van 55 jaar en ouder

16.700

13.400

Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige
8.800
8.100
 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.

Mensen met een arbeidsbeperking
De economische crisis maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking extra moeilijk om een baan te vinden. In de
eerste 8 maanden van 2014 vonden 8.600 van hen, mede dankzij onze dienstverlening, een baan. Onder hen waren
5.300 Wajongers. We liggen hiermee op schema wat onze doelstelling betreft om in 2014 minimaal 6.500 Wajongers te
plaatsen. In 2014 is voor 7.800 van de 54.000 werkende Wajongers loondispensatie ingezet.
Voor de WGA-klanten met arbeidsmogelijkheden staat werken in reguliere arbeid voorop. In de eerste 8 maanden van
2014 hebben we voor 7.300 klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om het doel van
werken in reguliere arbeid te bereiken. 1.500 WGA-klanten vonden in de eerste 8 maanden van 2014 een baan.
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Tabel: Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking
eerste 8 maanden
2014

eerste 8 maanden
2013

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

8.600

7.700

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

5.300

*4.600

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

3.300

3.100

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering
Mensen met recht op WIA-uitkering
Mensen met recht op ZW-uitkering
*

400

500

1.500

1.800

**1.400

**800

De cijfers over het aantal Wajong-plaatsingen 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 arbeidsgehandicapten
Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel mensen met een arbeidsbeperking geplaatst zijn
in een betaalde baan na afronding van een re-integratietraject ten opzichte van het aantal gestarte reintegratietrajecten in een kalenderjaar. 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 35% een
betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject, voor 2012 en 2013 bedragen deze percentages 23
en 13%. 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%.

Ontslagaanvragen
Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen
een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. In de eerste 8 maanden van 2014 werden 34% minder ontslagaanvragen
ingediend bij UWV dan de in de eerste 8 maanden van 2013. We verwachten dat het aantal ontslagaanvragen, gelet op
de ontwikkelingen in de zorgsector, de komende periode toeneemt.
We hebben 38% minder ontslagaanvragen afgewikkeld dan in de eerste 8 maanden van 2013.
De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is, of dat de
verkeerde mensen worden ontslagen. Ruim de helft van de afgehandelde aanvragen heeft geleid tot een
ontslagvergunning.

Tabel: Ontslagaanvragen
eerste 8 maanden 2014
Aantal

%

eerste 8 maanden 2013
Aantal

Aantal ingediende ontslagaanvragen

29.900

45.200

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

30.000

48.000

Aantal verleende ontslagvergunningen

%

15.900

53%

24.600

51%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

8.600

28%

11.900

25%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

2.900

10%

7.200

15%

Afgewezen ontslagaanvragen

2.600

9%

4.300

9%

We hebben conform de doelstelling 82% van de ontslagvergunningen binnen de norm van 6 weken afgegeven.

Tewerkstellingsvergunningen en -adviezen
Werkgevers die personeel willen aannemen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), moesten tot en
met maart 2014 bij UWV een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Vanaf 1 april 2014 kan een deel van de werkgevers
een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De
IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. Vanaf april 2014 zijn 1.300 verzoeken om advies binnengekomen
en zijn 900 adviezen afgegeven.
UWV blijft aanvragen afhandelen voor een tewerkstellingsvergunning waarbij geen verblijfsvergunning nodig is. Dit
geldt onder meer 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 de eerste 8 maanden van 2014
ontvingen we 4.400 aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning en handelden we er 4.500 af. Van de afgehandelde
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aanvragen is 81% gehonoreerd (3.700). We gaven 92% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af
(doelstelling is 90%).

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.

Wajong Werkt
UWV zet in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. Dit doen we met 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 8 maanden van 2014 mede
dankzij onze inspanningen 5.300 Wajongers een baan.
Om het aantal Wajongers bij reguliere werkgevers te verhogen, onderneemt Wajong Werkt de volgende activiteiten:
 Wij maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen.
 We hebben alle Wajongers ingedeeld in categorieën (direct bemiddelbaar, op termijn bemiddelbaar, monitoring
nodig, aan het werk en nazorg nodig, geen arbeidsvermogen). 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 deze
verbeterslag tellen we nu in totaal 7.100 Wajongers die direct beschikbaar zijn voor werk en 248 beschikbare
Wajongers met 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 in hun cv op werk.nl aangeven dat ze Wajonger zijn en dat ze op zoek zijn naar Wajongvacatures. Inmiddels hebben 3.100 Wajongers zich kenbaar gemaakt als Wajonger, 2.300 van hen hebben
aangegeven dat ze op zoek zijn naar Wajong-vacatures. Deze aantallen zijn lager dan we eerder rapporteerden. Dit
komt doordat eerder ook niet-Wajongers in de registratie waren opgenomen. We bekijken hoe we dit in de toekomst
kunnen voorkomen. Werkgevers kunnen vacatures die specifiek voor Wajongers bedoeld zijn, aanleveren op werk.nl
en bij de werkgeversservicepunten. De werkgeversservicepunten leveren Wajongers aan op ingediende vacatures.
Via de werkgeversservicepunten zijn 5.600 Wajong vacatures ingediend. We willen bemiddelbare Wajongers zo goed
mogelijk in beeld brengen voor geïnteresseerde werkgevers. Eind juli 2014 is het project ‘Wajong in beeld’ begonnen
met het registreren en aanvullen van opleidingsgegevens in het klantvolgsysteem Sonar. Via de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) ontvingen we gegevens over 68.000 opleidingen van 24.000 Wajongers. Eind augustus 2014 zijn
daarvan 7.900 opleidingen geregistreerd. Eind 2014 willen we alle opleidingen hebben geregistreerd.

3.3.

Andere specifieke doelgroepen

UWV heeft zich in de eerste 8 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.

50-plussers aan de slag
50-plussers komen extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. Daarom besteden we specifieke
aandacht aan deze groep werkzoekenden. Op 1 juli 2013 is het project 55pluswerkt van start gegaan, het kabinet heeft
daarvoor in totaal € 67 miljoen vrijgemaakt.
In juni 2014 heeft het kabinet besloten extra middelen beschikbaar te stellen (€ 34 miljoen) om het project uit te
breiden naar de doelgroep 50-plussers. Beide budgetten worden samengevoegd en in de periode juli 2014 – 2017
ingezet voor de totale doelgroep werkloze 50-plussers. In de eerste 8 maanden van 2014 vonden 35.500 WW’ers van
50 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk. Ons doel is dat dit jaar in totaal 54.400 WW’ers van 50 jaar en
ouder werk vinden.
Met de extra middelen kan het project met een jaar worden verlengd. We kunnen nu in totaal 43.000 klanten een
netwerktraining bieden (dat zijn er 28.000 extra) en 7.000 extra klanten een inspiratiedag. Het nieuwe project zal op
deze onderdelen doorlopen tot eind 2016. Daarnaast kunnen we ondersteunende bemiddelingsinstrumenten inzetten,
zoals plaatsingsfees en scholingsvouchers voor werkzoekenden of werkgevers. Hiermee kan de effectiviteit van de
netwerktrainingen verder worden vergroot en daarmee de kansen op een concrete baan.
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Tijdens de netwerktraining ‘Succesvol naar werk’ leren de deelnemers alles over netwerken, solliciteren, social media en
profileren. De netwerktrainingen zijn op 1 juli 2013 van start gegaan. Inmiddels zijn in totaal ruim 39.600 50-plussers
aan een netwerktraining begonnen, van wie 28.200 in de afgelopen 8 maanden van 2014. 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 50-plussers met een WW-uitkering bij hun zoektocht naar werk en stimuleren we
werkgevers om 50-plussers aan te nemen. In 2014 staan 5 inspiratiedagen gepland. In het tweede en derde kwartaal
hebben in totaal 4 inspiratiedagen plaatsgevonden. De laatste bijeenkomst van 2015 vindt in november plaats. In totaal
verwachten we, net als vorig jaar, ruim 3.500 deelnemers.
In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun
kans op werk kunnen vergroten. Werkzoekenden en werkgevers kunnen sinds 1 oktober 2013 bij UWV een
scholingsvoucher aanvragen als er concreet uitzicht is op een baan. Met ingang van 22 september bedraagt de hoogte
van de voucher maximaal € 1.000 (eerst maximaal € 750). Met de voucher kunnen zij een opleiding (deels) 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 8 maanden van 2014
zijn 1.406 scholingsvouchers toegekend. In augustus was een gestage toename zichtbaar in het aantal goedgekeurde
aanvragen van gemiddeld 166 per maand naar 242 aanvragen in augustus. Om de bekendheid met de
scholingsvoucher te vergroten, zijn dit jaar 3 mailings naar ruim 140.000 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 hoe de voucher kan worden ingezet.
De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50-plus WW’er
langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50-plusser 3 maanden
heeft gewerkt. Deze subsidieregeling is sinds 1 oktober 2013 van kracht. Sinds januari 2014 zijn de eerste aanvragen
voor een fee ontvangen; tot en met augustus 2014 zijn 354 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
ABU en NBBU verwachten dankzij de uitbreiding van de doelgroep tot 50-plussers en de versoepeling van de
voorwaarden, en met extra acties richting intermediairs te bereiken dat fors meer plaatsingsfees worden ingezet.
In overleg met het ministerie van SZW wordt, tegelijkertijd met de uitbreiding van de doelgroep per half september, de
subsidieregeling aangepast en versoepeld om zo het aantal goedgekeurde aanvragen scholingsvouchers en de
plaatsingsfees te vergroten. De regeling wordt begin 2015 geëvalueerd. Ook zullen dan de alternatieve mogelijkheden
om het beschikbare subsidiebudget in te zetten bekeken worden.

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.
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 8 maanden van 2014 trok Expeditie Work 37.100 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 om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Daarnaast
kunnen werkgevers die een werkloze jongere in dienst nemen, gedurende maximaal 2 jaar premiekorting krijgen van
€ 3.500 per jaar per werknemer. UWV geeft voor jongeren in de WW een verklaring af dat ze behoren tot de doelgroep;
gemeenten doen dat voor jongeren in de bijstand. We hebben de premiekorting onder de aandacht gebracht van
werkgevers en jongeren met een WW-uitkering.
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. 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
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week ingezet op de 30 regiovestigingen, een deel wordt landelijk ingezet voor het team van 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 8 maanden van 2014 heeft de intensieve aanpak geleid tot 4.207 PaWa’s. Dat is boven de doelstelling.
73% van de klanten is aangenomen op een uitgezochte vacature. Dit is een beter resultaat dan in 2013 (66%), mede
dankzij een betere voorselectie en het beperken van het gemiddelde aantal voorgedragen kandidaten per beschikbare
arbeidsplaats.
We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben
in de eerste 8 maanden van 2014 in 41 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 8 maanden
2014

eerste 8 maanden
2013

3.077

2.364

998

979

6

7

126

131

Mobiliteitscentrum Aldel
Eind 2013 ging aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl failliet, hierdoor gingen ruim 300 banen verloren. Ook bij
toeleveranciers zijn circa 300 mensen zonder werk komen te zitten.
Het werkplein Eemsdelta (een samenwerkingsverband van UWV en lokale gemeenten, de provincie Groningen en de
rijksoverheid) spant zich in om de ex-medewerkers van Aldel en toeleveranciers te ondersteunen bij het vinden van
ander werk. Hiervoor is per half februari 2014 een tijdelijk mobiliteitscentrum ingericht. Werkgevers binnen en buiten de
regio worden actief benaderd voor vacatures en trajecten gericht op herintreding van deze specifieke groep vakmensen
en professionals. Het mobiliteitscentrum heeft onder andere banen- en scholingsmarkten, een zomerschool (voor het
opfrissen van kennis) en een netwerkcafé georganiseerd. Inmiddels hebben circa 120 ex-werknemers weer werk
gevonden. Het mobiliteitscentrum kent een looptijd tot eind 2014.

Individuele plaatsing en steun
In april 2012 heeft UWV een convenant afgesloten met GGZ Nederland, met als doel een hogere
arbeidsparticipatie te bereiken van mensen met psychische stoornissen. Sinds april 2014 is het mogelijk om de reintegratiemethodiek IPS (Individuele Plaatsing en Steun) in te zetten voor mensen uit deze doelgroep. Dit wordt op
tijdelijke basis gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, GGZ Nederland, Kenniscentrum
Phrenos en UWV.
IPS is een bewezen effectieve re-integratiemethodiek voor mensen met een ernstig psychische aandoening die de wens
hebben betaald werk te verrichten. Het is een intensieve vorm van trajectbegeleiding waarbij uitgangspunt is dat
arbeidsvaardigheden het beste te leren zijn op de werkplek. Kenmerkend voor de methodiek is dat het onderdeel is van
de GGZ-hulp. Klanten worden aangemeld door het multidisciplinair behandelteam van GGZ, de IPS trajectbegeleider
maakt deel uit van dit behandelteam. UWV beoordeelt of de klant een uitkering van UWV ontvangt en in behandeling is
in een van de aangesloten GGZ-regio’s. Er zijn overeenkomsten gesloten met GGZ Noord-Holland-Noord (district NoordHolland-Noord), Lentis (district Noord), GGZ in Geest en Odibaan (district Groot Amsterdam), GGZ-E en GGZ Breburg
(district Midden- en Oost-Brabant).

Ondersteunen over de grens
EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 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
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Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij 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.
ICT bedrijven in Amsterdam en omgeving hebben moeite om hoog opgeleide ICT-specialisten te werven. UWV heeft in
juni, bij wijze van een pilot, een online wervingsevenement georganiseerd voor de ICT-sector in Amsterdam. In totaal
participeerden 14 werkgevers met 37 aangemelde vacatures (64 posities) en 407 geregistreerde werkzoekenden uit
zowel Europa als Nederland zelf. Naar aanleiding van het evenement zijn er 98 sollicitaties geweest. Uit evaluatie met
de betrokken werkgevers moet nog duidelijk worden of deze sollicitaties tot invulling van hun moeilijk vervulbare
posities hebben geleid. Ook is in samenwerking met Werkgeversservicepunt Venlo voor een Duits
treinwagonbouwbedrijf een wervingsdag gehouden. 11 Nederlandse werkzoekenden hebben een sollicitatiegesprek
gehad, van wie er 3 zijn aangenomen.
Er is sprake van een toegenomen werkloosheid in de kinderopvangsector in Nederland, terwijl er in het grensgebied met
Duitsland veel onvervulde vacatures in de kinderopvang zijn. Dat biedt kansen voor Nederlandse werkzoekenden.
Tijdens sollicitatieprocedures blijkt echter dat de Nederlandse opleiding en ervaring van de werkzoekenden maar
gedeeltelijk worden erkend. In de praktijk kunnen zij daardoor bij de Duitse werkgevers in deze branche alleen aan de
slag als hulpkracht. EURES faciliteert werkzoekenden en werkgevers in de grensstreek onder meer door middel van
individuele voorlichting en advisering bij concrete sollicitaties in de Duitse kinderopvangsector. Ook organiseert EURES
gerichte projecten waarin werkzoekenden voorlichting, snuffelstages, sollicitatie- en taaltraining krijgen. Daarbij wordt,
ook op het gebied van diplomawaardering, nauw samengewerkt met Duitse organisaties en werkgevers.
EURES richt zich met name op het vervullen van knelpuntvacatures. Dit zijn vacatures waarvoor de Nederlandse en/of
Europese werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In de eerste 8 maanden van 2014 werden in
totaal 189 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 51 buitenlandse
werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 138 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

3.4.

Re-integratiebudgetten

Besteding re-integratiebudgetten
UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij reintegratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in de eerste 8 maanden van 2014 uitgekomen op € 63,9 miljoen. We
verwachten in 2014 binnen het budget van € 105 miljoen te blijven, en uit te komen op € 98,4 miljoen. In de eerste 8
maanden van 2014 zijn 20.990 re-integratiediensten, zoals trajecten, jobhunting en scholing ingekocht.

Tabel: Ingekochte re-integratiediensten
2014
(prognose)

WAO

2013

2012

2011

600

605

735

929

Ziektewet

14.400

10.791

9.267

4.743

oWajong / nWajong

11.400

10.594

8.977

8.654

6.000

4.790

4.219

2.041

32.400

26.780

23.198

16.367

WIA
Totaal

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de eerste 8 maanden
van 2014 bedragen € 46,9 miljoen. Dit is in overeenstemming met de uitgaven in het tweede halfjaar van 2013 en laat
dus geen verdere dalende trend zien. We hebben de prognose van de budgetuitnutting 2014 naar beneden bijgesteld
naar € 79 miljoen. Dit betekent dat het budget van € 88 miljoen niet volledig zal worden uitgenut. We zien dat de
verwachte positieve effecten als gevolg van de soepelere omgang met de 3-jaarstermijn jobcoaching, de aantrekkende
economie en de pilot intensivering oWajong blijven vooralsnog uit.
Er is geen sprake van een prijsdaling van de verschillende soorten werkvoorzieningen.

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.
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Werkgevers die al aan het onderzoek deelnamen, kunnen ook in 2014 nieuwe aanvragen indienen. Werkgevers die nog
niet aan het onderzoek deelnemen, kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2014 een aanvraag indienen. UWV
verstrekt tot en met uiterlijk 31 december 2014 subsidie. In 2014 zijn 445 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 292
toegekend, 32 afgewezen of ingetrokken en 121 zijn nog in behandeling. Daarnaast kenden we 332 vervolgaanvragen
toe voor werknemers die al aan het onderzoek deelnamen toegekend; 40 vervolgaanvragen zijn nog in behandeling.
Om te voorkomen dat niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd, is het subsidieplafond verhoogd van
€ 4,3 miljoen naar € 5,5 miljoen. UWV bereidt op verzoek van het ministerie van SZW een uitvoeringstoets voor over
een definitieve regeling.

Onderwijsvoorzieningen
In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 3.409 onderwijsvoorzieningen toegekend (eerste 8 maanden 2013:
3.132). Deze voorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het
Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. We hebben in de eerste acht maanden van 2014 € 15,3 miljoen aan
onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 13,6 miljoen voor de klant en € 1,7 miljoen uitvoeringskosten (in de eerste 8
maanden 2013 € 14,5 miljoen respectievelijk € 1,5 miljoen). Het bedrag van € 13,6 miljoen voor de klant bestaat uit
€ 6,5 miljoen intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 1,8 miljoen meeneembare voorzieningen en
€ 5,3 miljoen vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

3.5.

Meer digitaal

We zullen de komende jaren met name de dienstverlening voor werkzoekenden 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 tot eind 2015 duren.
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 een positieve trend zien. De
beschikbaarheid van werk.nl was eind augustus 99,6% tijdens servicewindow. (Servicewindow is de tijd dat we de
beschikbaarheid van de site garanderen. Dat is maandag tot en met donderdag van 6 tot 24 uur en vrijdag van 6 uur
tot 17 uur.) 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 en 2014 hebben aangebracht in het programmaplan voor de aanpassing van onze
dienstverlening.

Online dienstverlening aan werkzoekenden
Op werkdagen wordt onze website werk.nl zo’n 178.000 keer bezocht, dat is circa 3,7 miljoen keer per maand. Speciaal
voor werkzoekenden ontwikkelen we online trainingen en webinars. Een webinar biedt de mogelijkheid in te spelen op
actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op 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. De antwoorden bepalen mede de inhoud van het webinar. 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.
Werkzoekenden krijgen het advies om gebruik te maken van de online sollicitatietraining en kunnen het bijbehorende
webinar ‘Hoe val ik op met mijn cv’ volgen. Na het webinar zijn klanten in staat hun cv zodanig te herschrijven dat hun
kansen op werk groter worden. Werkzoekenden geven aan het prettig te vinden dat de sollicitatietraining en het
webinar praktische handvatten en vernieuwende inzichten bieden. Er worden ook andere online trainingen aangeboden.
De online training 'Vind een baan met social media' maakt deel uit van de standaard dienstverlening voor alle
werkzoekenden, met of zonder uitkering. Hieraan is in augustus het webinar ‘Netwerken via Twitter’ toegevoegd. De
training en het webinar helpen werkzoekenden zich bewust te worden van de kracht van sociale media bij het vinden
van werk. Na de training en het webinar 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 kennen we het webinar ‘Solliciteren met 20 jaar werkervaring’. Werkzoekenden
krijgen na 8 weken werkloosheid via hun Werkmap een uitnodiging om deel te nemen aan dit webinar.
Ook de dienstverlening aan startende ondernemers gaan we deels digitaliseren. Mensen die vanuit een WW-uitkering
willen starten als zelfstandige kunnen straks gebruikmaken van een online training en twee video’s. Van 21 juli tot eind
oktober wordt deze nieuwe dienstverlening beproefd op de locaties Almere, Zwolle en Tilburg. Klanten die interesse
hebben om te starten vanuit een uitkering, worden op deze vestigingen verwezen naar de online training in plaats van
naar de gebruikelijke voorlichtingsbijeenkomst. Na afloop van de training ontvangt de klant een bewijs van deelname.
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Dit document kan hij in de Werkmap uploaden zodat het voor de adviseur duidelijk is dat de klant de voorlichting heeft
gevolgd. Dit bewijs is nodig voor het aanvragen van een startperiode. Tijdens de pilot testen we of de online training
een waardige vervanger is van de voorlichtingsbijeenkomst. Dit meten we door te kijken naar een aantal facetten zoals
de effectiviteit van het nieuwe klantproces, de effectiviteit van het werkproces en de klanttevredenheid. In november zal
een analyse worden gedaan op de onderzoeksvragen. Op basis daarvan beoordelen we of we deze dienstverlening
landelijk gaan uitrollen.
Eind 2013 zijn we gestart met de ontwikkeling van een online community voor en door werkzoekenden. De community
is een online platform waarop werkzoekenden vragen kunnen stellen en met elkaar ervaringen, verhalen en tips kunnen
uitwisselen in hun zoektocht naar werk. Uit onderzoeken blijkt dat klanten hieraan behoefte hebben. De community
past bij het huidige dienstenpakket van UWV en draagt bij aan de zelfredzaamheid van werkzoekenden. In juli 2014
ging de pilotfase van start in vier districten. Ondertussen hebben zich ruim 2.500 werkzoekenden aangemeld. Een deel
daarvan neemt actief deel aan de community. Vanaf oktober wordt de community landelijk uitgerold en opengesteld
voor alle werkzoekenden.

Verbeteren werk.nl
We werken continu aan de verbetering van de stabiliteit en performance van onze online dienstverlening. 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 onverhoopt toch langdurig uit de lucht zijn, bieden we
alternatieven en krijgen onze klanten meer tijd om bijvoorbeeld hun sollicitatieactiviteiten en andere taken door te
geven.
Daarnaast blijven we 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 usability-onderzoeken.
De waardering voor de digitale dienstverlening verbetert (zie ook paragraaf 5.5), ook al moeten er nog de nodige
stappen worden gemaakt om de stijgende lijn voort te zetten.

Hulp bij wennen aan digitale dienstverlening
Bij de ontwikkeling van online dienstverlening hebben we oog voor mensen die het lastig vinden om met computers om
te gaan. Zij moeten eraan wennen dat de communicatie met ons meer en meer online plaatsvindt. We willen ze daar
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.
Sinds 15 november 2013 hebben we deze dienstverlening verder uitgebreid. We hebben daarvoor voor de duur van 1
jaar 130 trainees aangenomen. Deze hbo-afgestudeerden gaan, net als de collega's die al actief zijn op de
dinsdagmiddag, met de klant achter een computer zitten 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 gebruikmaken 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 workshops ondersteund. Inmiddels hebben circa 48.000 werkzoekenden, vaak
meerdere keren, van deze dienstverlening gebruikgemaakt. Samen met collega's van gemeenten bieden wij op
soortgelijke wijze ondersteuning aan hun klanten, bijvoorbeeld bij het online aanvragen van een WWB-uitkering. Op de
Werkpleinen merken we dat deze ondersteuning bij online dienstverlening in een behoefte voorziet en zichtbaar
resultaat oplevert. SZW heeft ons budget toegekend om ook in 2015 deze vorm van ondersteuning te kunnen bieden.
Dit wordt geborgd in de staande organisatie.

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. 75,2% van de WW’ers bezoekt de Werkmap
regelmatig; 92,6% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruik gemaakt 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
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
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voor een landelijke uitrol. Vooruitlopend op deze beslissing zijn de 2 pilotregio’s doorgegaan met de snelle afhandeling
van de Werkmapberichten. In juni is de pilot uitgebreid met nog 2 regio’s.

Cv’s op werk.nl
Werkzoekenden hebben meer kans om de juiste baan te vinden wanneer zij een juist en volledig cv online hebben
gezet. Eind augustus 2014 hadden 278.900 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 75% van
het totale aantal WW’ers (de met SZW afgesproken norm is 75%).
Met behulp van een Werkmapbericht attenderen medewerkers van het interventieteam Team werk.nl de WW’er op een
ontbrekend, of niet actief cv, en op hiaten in het cv. In de vierde week na inschrijving kijken we ook naar de inhoud (de
kwaliteit) van het cv. Klanten krijgen dan een bericht hoe ze door hun cv te verbeteren meer kans maken op de
arbeidsmarkt. De gegevens van WW’ers die niet reageren op berichten worden voorgelegd aan de vestigingen. Team
werk.nl kan deze klanten vervolgens uitnodigen voor een workshop. Na hulp door Team werk.nl is 57% wel in staat de
Werkmap te gebruiken en heeft 60% een cv geplaatst op werk.nl.
Bij 3 vestigingen is de zogeheten kwaliteitskaart cv beproefd. Vanaf juni 2014 wordt deze kaart landelijk
geïmplementeerd. De kwaliteitskaart cv wordt gebruikt bij het eerste evaluatiegesprek. Deze kaart toont de klant wat er
goed is aan zijn cv en wat beter kan. Met dit advies kan de werkzoekende ervoor zorgen dat werkgevers zijn cv beter
kunnen vinden en zelf anders of beter zoeken naar vacatures. De kaart bevat ook kwaliteitsinformatie die gebaseerd is
op een vergelijking tussen de werkzoekende en andere, vergelijkbare werkzoekenden. De werkzoekende ziet hoe
andere werkzoekenden hun cv hebben ingevuld, welke beroepen vergelijkbare werkzoekenden kiezen, wat
werkzoekenden met vergelijkbare werkervaring doen en wat voor vacatures zij vonden die de werkzoekende niet heeft
gevonden.

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 8 maanden 2014
Aantal
Aantal overtredingen

%

101.400

eerste 8 maanden 2013
Aantal

Opgelegde maatregelen

65.300

waarvan maatregelen WW

61.100

58.700

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

15.900

17.200

WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren

6.300

7.200

WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen

6.900

5.600

15.400

6.800

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

64%

63.000

Overtredingen van de controlevoorschriften

9.700

9.900

Overige

6.900

12.000

Opgelegde waarschuwingen
Geen maatregel/waarschuwing opgelegd

%

84.600
74%

33.400

33%

19.300

23%

2.600

3%

2.300

3%

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers
moeten zich verantwoorden over hun sollicitatieactiviteiten. Bij voorkeur via de Werkmap en 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.
De steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen biedt mogelijkheden om de
handhaving aan te scherpen. We vragen WW’ers om iedere 4 weken 4 sollicitatieactiviteiten via de digitale Werkmap
door te geven. In het evaluatiegesprek in de vierde maand van werkloosheid kijkt de adviseur of dat daadwerkelijk is
gebeurd en of het serieuze sollicitaties betreft. Technisch is het mogelijk om direct te reageren als een klant niet op tijd
zijn sollicitatieactiviteiten doorgeeft. Er wordt dan automatisch een verantwoordingsbericht naar de klant gestuurd met
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het verzoek daar binnen een bepaalde termijn op te reageren. Bij de digitalisering blijven we gelegenheid bieden voor
verweer en beoordeelt een adviseur op basis van (het uitblijven van) de reactie van de klant of er een maatregel moet
worden opgelegd.
In het kader van de businesscase handhaving gaan we WW’ers intensiever op hun plichten wijzen en controles
uitvoeren. Concreet betekent dit dat we nu ook al in de derde maand van werkloosheid een gesprek met de WW’er
voeren. Daarbij controleert de adviseur werk van UWV bijvoorbeeld of de WW’er voldoende sollicitaties verricht, geeft
hij indien nodig aan hoe de kwaliteit van diens cv beter kan en wijst hij op de verplichting om wijzigingen tijdig door te
geven.
Daarnaast hebben we van SZW extra middelen gekregen voor de businesscase ‘Versterking toezicht UWV’, waarin het
beperken van uitkeringslasten centraal staat. Een onderdeel van de business case is erop gericht om klanten intensiever
te activeren, onder de noemer Activeren en controleren geeft effect (ACE). In de eerste 4 maanden van 2014 hebben
alle regio’s een eigen aanpak vastgesteld. Daarbij is onder andere gekeken naar arbeidsmarktfactoren, het
werkzoekendenbestand, kansrijke en kansarme sectoren en de samenstelling van de uitkeringslast WW in die regio. In
de afgelopen maanden zijn in alle regio’s ACE-gesprekken gevoerd. Er wordt veel gewerkt met groepsbijeenkomsten
waarin aandacht wordt besteed aan rechten en plichten en aan het belang van een goed cv en solliciteren. Daarnaast
vinden individuele gesprekken plaats. Er zijn ook vestigingen die kiezen voor een serie activiteiten, bijvoorbeeld een
groepsbijeenkomst die wordt gevolgd door een paar individuele gesprekken of een administratieve check op het
nakomen van verplichtingen. Verwachting is dat ACE zal leiden tot meer sollicitaties en op den duur ook snellere
uitstroom. Het effect hiervan op de uitkeringslasten is pas op langere termijn vast te stellen.
Als onderdeel van de businesscase zijn we verder samen met SZW een pilot gestart om mensen met een WGA-uitkering
te activeren. Doel van de pilot is te verkennen of een aanpak waarbij we handhavingsgesprekken voeren met specifieke
risicogroepen binnen de WGA, kan leiden tot een besparing op de uitkeringslasten. In de pilot worden hiervoor op 5
regiovestigingen (Leeuwarden, Enschede, Den Haag, Breda en Heerlen) extra medewerkers ingezet. Daarbij zorgen we
ervoor dat alle medewerkers op deze vestigingen die zich met de uitvoering van de WGA bezighouden, zich focussen op
besparing van uitkeringslasten. De landelijke aftrap voor de pilot was in mei, inmiddels hebben de eerste gesprekken
met WGA’ers plaatsgevonden.

3.7. Arbeidsmarktinformatie
In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te
verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen
maken we daarom sectorbeschrijvingen. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn er 4 gepubliceerd.
 De sectorbeschrijving Procesindustrie laat zien dat het aantal vacatures in de procesindustrie weer lijkt aan te
trekken. De sector moet zich voorbereiden op een tekort aan vakmensen, met name gekwalificeerde
procesoperators en monteurs. Tegelijkertijd blijft er werkgelegenheid op de lagere niveaus bestaan, met name in de
voedings- en genotsmiddelenindustrie.
 De sectorbeschrijving Vervoer en opslag toont dat de sector kampt met een sterkere vergrijzingsgolf dan andere
sectoren van de Nederlandse economie. Dit biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden, na 2014 zal er
ruimte zijn voor groei van het aantal banen.
 De sectorbeschrijving Financiële Dienstverlening voorspelt dat de krimpende werkgelegenheid in deze sector zich de
komende jaren zal voortzetten. Maar er ontstaan ook nieuwe functies, waardoor het werkgelegenheidperspectief
voor hbo’ers en wo’ers beter wordt en dat van mbo’ers verslechtert.
 De sectorbeschrijving Informatie en Communicatie laat zien dat de ICT-sector de komende jaren behoorlijk goede
perspectieven biedt. De vraag naar ICT-personeel groeit; zonder aanvullende maatregelen ontstaan groeiende
tekorten, vooral op hbo-niveau.
De sectorbeschrijvingen hebben input gevormd voor diverse sectorplannen. Daarnaast is er voor ruim 40 sectorplannen
aanvullende/specifieke informatie geleverd.
Om een beter inzicht te krijgen in kansrijke beroepen voor bijvoorbeeld van-werk-naar-werk-activiteiten is de publicatie
‘Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap?’ opgesteld. Het overzicht is tot stand gekomen in samenwerking
met werkgevers- en werknemersorganisaties, de Stichting van de Arbeid en een groot aantal sectorspecialisten.
UWV ontsluit via een speciaal portaal op werk.nl landelijke, regionale en sectorale informatie over de arbeidsmarkt.
Daarnaast is er een mobiele website die een overzicht biedt van kwantitatieve vraag en aanbod in de 35
arbeidsmarktregio's. Beide applicaties zijn bedoeld voor professionals die de (regionale) arbeidsmarkt als werkveld
hebben. Zowel het portaal als de mobiele website wordt druk bezocht.
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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. 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
In verband met de komst van de Participatiewet richt UWV 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.

Dienstverlening aan werkgevers met gemeenten
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. In niet
iedere regio zijn alle gemeenten aangesloten – er is dan gekozen voor een subregionale benadering waarbij de
subregio’s wel zaken afstemmen met het regionale Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt is een
samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. In totaal zijn er 35
regionale Werkgeversservicepunten naast een Landelijk Werkgeversservicepunt.

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 8 maanden van 2014 13 nieuwe landelijke convenanten
afgesloten: 7 voor Wajongers, 3 voor 45-plussers en 3 voor meerdere doelgroepen. In de regio’s zijn 133 nieuwe
convenanten afgesloten: 53 voor Wajongers (incl. Wajong, WIA/WGA), 22 voor 45-plussers, 4 voor Jongeren, 4 voor
werkzoekenden die tussen de 3 en 12 maanden werkloos zijn en 50 voor meerdere doelgroepen.
In 2016 wil Albert Heijn 2.000 Wajongers in dienst hebben. Dit houdt in dat er in 2014 zo'n 800 Wajongers
aangenomen moeten worden en in 2015 nog eens 500. Na de afronding van de pilot in de regio Stedendriehoek zijn er
inmiddels in het gehele land mogelijkheden voor Wajongers. Vanaf de aanvang van het project is het Wajongpersoneelsbestand met 65 toegenomen.

Gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties
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 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 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, voeren we tot en met begin 2015 geen wijzigingen door in
onze systemen. We hebben de betrokken gemeenten hierover tijdig geïnformeerd. Wel voeren we de noodzakelijke
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wijzigingen door in de elektronische aanvraag WWB, omdat deze vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet en Wet
maatregelen WWB ondersteunt.
Eind augustus 2014 waren 282 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
publiek-private 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. In juni is de eindrapportage opgeleverd aan de
staatssecretaris van SZW. Conclusie is dat het project een bijdrage heeft geleverd aan een betere gezamenlijke
dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Er zijn werkwijzen, producten en diensten (door)ontwikkeld en is
veel kennis overgedragen. Alle regio’s erkennen nu het nut en de noodzaak van publiek-private samenwerking.
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 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 het klantvolgsysteem 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 103 gemeenten zich aangesloten op dit portaal. Het aantal niet ingeschreven
WWB’ers is verminderd tot 40%.

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. Vanaf 1 juli 2013 sluiten we op Suwinet-Inkijk de afdelingen Burgerzaken van 257 gemeenten aan 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 1 september, zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk. De
bescherming van de privacy van burgers maakt deel uit van de contracten die we met gemeenten aangaan over de
aansluiting van Burgerzaken op Suwinet-Inkijk.
Naast aanvragen Suwinet-Inkijk Burgerzaken behandelen we ook aanvragen van gemeenten met betrekking tot WWBgerechtigden en de Participatiewet Wajong. De levering Participatiewet Wajong betreft een eenmalige levering die alleen
op verzoek op het UWV portaal 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 een gemeente een
beeld van de aantallen die van belang zijn voor de taken die zij van het Rijk gaat overnemen. In april is hiermee
gestart; er zijn tot 1 september 182 aanvragen binnengekomen en afgehandeld.
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De tweemaandelijkse levering WWB volgt feitelijk hetzelfde administratieve traject als de Wajong- levering. De eerste
was eind maart beschikbaar. Tot 1 september zijn 108 verzoeken binnengekomen en afgehandeld.

Adviezen over participatiemogelijkheden
We kunnen gemeenten adviseren over de participatiemogelijkheden van hun klanten. Inmiddels doen we dat voor circa
30 gemeenten. De technische ondersteuning van deze aanvullende dienstverlening is geregeld: we kunnen in het
sociaal-medische systeem SMF de dienstverlening aan gemeenten op productniveau registreren. Verder hebben we
modelcontracten en juridische richtlijnen ontwikkeld voor de aanvullende gemeentelijke dienstverlening. Ook is een
centraal contractenregister geïmplementeerd, waarin alle met gemeenten afgesloten contracten worden vastgelegd. Met
deze voorzieningen ondersteunen we de lokale uitvoering in de regio’s.

Samenwerking in landelijke backoffice
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en UWV hebben samen met een
klein aantal gemeenten een aantal scenario’s verkend voor besparingsmogelijkheden van een landelijke backoffice voor
de Wet werk en bijstand (WWB). Momenteel werken 13 zogenoemde koplopergemeenten deze plannen uit. Hierbij
bekijken ze vooral of het werkproces geharmoniseerd kan worden. Separaat kijkt men naar de toekomstige
uitvoeringsscenario’s. SVB en UWV acteren in dit traject als kennispartners.

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, de geautomatiseerde
dagloonvaststelling en het geautomatiseerd verrekenen van inkomsten op basis van gegevens uit de polisadministratie.

Naar een 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 het eerste halfjaar 2014 hebben we een enquête onder salarisadministrateurs gehouden. De
uitkomsten van deze enquête zijn gedeeld in het Ketenbureau van de loonaangifteketen en worden gebruikt om
salarisadministrateurs in de toekomst meer te faciliteren.
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.
UWV en de Belastingdienst hebben een impactanalyse uitgevoerd op de uitvoeringsgevolgen van het doorontwikkelen
van de polisadministratie naar BLAU. De belangrijkste constatering is dat voor een basisregistratie die authentieke
informatie over dienstbetrekkingen moet bevatten, de polisadministratie in haar huidige vorm niet zonder meer als
basis kan dienen.
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UWV heeft in augustus 2014 besloten om
 in overleg te treden met de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties en de Nationaal Commissaris Digitale
Overheid (NCDO) over de actuele en toekomstige uitgangspunten voor BLAU;
 de mogelijkheden tot verdere vereenvoudiging te onderzoeken door de bestaande discoördinatie in het begrip
dienstbetrekking tussen sociale verzekerings- en loonbelastings- wet- en regelgeving weg te nemen;
 in afstemming met de Belastingdienst in de jaarlijkse cyclus rond het actualiseren van de voorschriften
verbetervoorstellen mee te nemen met betrekking tot de voorschriften die aan werkgevers beschikbaar worden
gesteld in het kader van loonaangifte.
Het Kernteam Loonaangifteketen heeft conform besloten. Wel moet voor het gesprek met de Programmaraad Stelsel
van Basisregistraties en de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
(NCDO), worden onderzocht of draagvlak kan worden verkregen via de zogenoemde Manifestgroep.
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.

Eindadvies programma
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. Ook hebben we beslisregels vastgesteld voor correcties in de
premievaststelling; hierdoor kunnen per wet op eenduidige wijze achteraf correcties worden aangebracht in de keten.

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie
In onze polisadministratie zijn 18,5 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 8 maanden van 2014 ging het in
totaal om circa 1,3 miljoen van zulke individuele leveringen op BSN-niveau na toetsing op doelbinding (onder
doelbinding wordt verstaan dat gegevens alleen worden verstrekt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden).
Sinds 2008 kunnen burgers bij het doen van aangifte voor de Inkomstenbelasting gebruikmaken van de vooraf
ingevulde 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 een en ander goed te laten verlopen hebben er in februari 3 gegevensleveringen plaatsgevonden aan de
Belastingdienst. 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. De VIA-leveringen kunnen nu
als een standaardlevering worden betiteld. 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. In de tweede helft van 2014 is
deze evaluatie breder opgepakt, UWV en CBS zijn erbij betrokken. De uitkomsten van deze evaluatie worden eind 2014
verwacht.
We hebben in de eerste 8 maanden van 2014 in totaal 97% van de gegevensleveringen tijdig uitgevoerd. Hiermee
voldoen we ruimschoots aan de met SZW afgesproken norm van 90%.

UWV Achtmaandenverslag 2014

28

4.3.

Overige samenwerking

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

Cliëntenraden 2014
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 8 maanden van 2014 hebben we 3 adviezen voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad. Deze hadden
betrekking op het reglement behandeling bezwaarschriften, het jaarplan UWV 2015 en het plan van aanpak
Optimalisatie Klantcommunicatie Werkbedrijf. Vanuit de cliëntenraden zijn 6 ongevraagde adviezen bij ons ingediend,
onder andere over de privacy op de werkpleinen van UWV, het contact tussen cliënt en de online adviseur werk en het
aanpassen van teksten op de website 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 is dit jaar gehouden op 22 mei 2014. In 2013 hebben we voor de eerste keer, op
verzoek van de cliëntenraden zelf, het congres laten organiseren door de cliëntenraden. Cliëntenraden wilden meer
betrokken worden bij de organisatie. Voor het congres 2014 zijn ze betrokken bij het vaststellen van het thema van het
congres, en het vaststellen en invullen van de workshops. Dit is door de deelnemers zeer positief beoordeeld, zij
waardeerden het congres met een 7,7.
De cliëntenraden hebben een eigen website. Deze site bevat alle informatie die de cliëntenraden nodig hebben zoals
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 ontwikkelen we de
website steeds verder tot hét communicatiemiddel binnen cliëntenparticipatie.
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 communicatie aan onze cliënten en de diverse pilots die in dit
kader worden gestart. Zo waarborgen we de betrokkenheid van de cliëntenraden bij de diverse wetswijzigingen.
We nemen de cliëntenraden zeer serieus. Naast de reguliere overleggen bezoekt het verantwoordelijk lid van de Raad
van Bestuur sinds 2013 de raden om op informele wijze van gedachten te wisselen over zaken die de raden, en dus
onze cliënten, bezighouden. Gedurende de eerste 4 maanden van 2014 heeft zij de laatste 4 bezoeken van de ronde
van 2013 afgelegd. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij deze bezoeken zeer waarderen en dat zij van mening
zijn dat UWV op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie. Nog dit jaar start een nieuwe ronde.

Gegevensleveringen uit de polisadministratie
Aan partijen zoals gemeenten, gerechtelijke deurwaarders, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale
verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek leveren we gegevens uit de polisadministratie. Verreweg de
meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd: nog geen 3% wordt handmatig uitgevoerd.
In 2014 wordt onderzocht of de handmatige koppelvlakken op andere wijze ingevuld kunnen worden, door bijvoorbeeld
het handmatige koppelvlak om te zetten in een geautomatiseerd koppelvlak. Ook is onderzocht welke handmatige
leveringen nog geautomatiseerd kunnen worden. Dit heeft er toe geleid dat inmiddels een aantal van deze leveringen
loopt via ons zakelijk portaal. Daarnaast kunnen organisaties zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en het
Zorginstituut Nederland 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 Suwinet 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

UWV Achtmaandenverslag 2014

29

heeft hierbij inkomensgegevens nodig van de (ex-)student, de ouders en/of de Belastingdienst. De afdeling Bezwaar en
Beroep van DUO heeft hiervoor inzage gekregen in de gegevens met een historie van 5 jaar.

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 de loop van 2014 en waarschijnlijk 2015.
Het ministerie van SZW en de sectoren betalen elk de helft. In 2013 zijn in totaal 36 sectorplannen ingediend bij het
ministerie van SZW, in de eerste 8 maanden van 2014 zijn 10 ervan goedgekeurd. In de tweede tranche die liep tot
eind mei zijn er nog eens 64 plannen ingediend. Daarvan zijn er momenteel 19 goedgekeurd. 6 landelijke plannen en
13 regionale plannen voor de sector zorg.
Bij de voorbereiding van diverse sectorplannen heeft UWV informatie op maat geleverd over de arbeidsmarktsituatie in
de desbetreffende sector. Het ging bijvoorbeeld om overzichten van het beschikbare aanbod in de sector op landelijk of
regionaal niveau, of van 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 richt zich daarbij vooral op jongeren, ouderen en werkzoekenden met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
In samenwerking met de sector Bouw is een omvangrijk uitvoeringsplan landelijk uitgerold. Ook bij een aantal andere
landelijke sectorplannen speelt UWV een rol bij de uitrol van een uitvoeringsplan. Het gaat daarbij om de sectorplannen
voor Procesindustrie, Transport en logistiek, Primair onderwijs, Klein specialistisch vakmanschap en Kleinmetaal en
metaalnijverheid. De samenwerking varieert van het ter beschikking stellen van onze infrastructuur tot aan gerichte
samenwerking in brancheservicepunten. Waar instroommogelijkheden voor doelgroepen van UWV in de sector specifiek
zijn benoemd, werken we samen aan het uitwerken van een uitvoeringsplan.
Het sectorplan Uitzendbranche is door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ingetrokken. In
overleg met de partners in de uitzendbranche is een doorstart gemaakt zonder inzet van sectorgelden. De
leerwerkloketten hebben opnieuw een grote rol in het nieuwe plan. Bij de uitvoering van dit STOOF sectorplan zijn 40
uitzendwerkgevers betrokken. UWV levert kandidaten en het leerwerkloket zorgt voor scholingsadviezen.
De zorgsectoren, de ministeries van SZW en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS), en UWV hebben besloten een
Monitor Zorg te ontwikkelen om te kunnen volgen hoe de realisatie van de landelijke en regionale sectorplannen
verloopt. UWV levert hiervoor cijfers over ontslagaanvragen en arbeidsmarktinformatie. De monitor is van belang om
het moment te bepalen waarop UWV aanvullende mobiliteitsdienstverlening kan bieden.
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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 8 maanden van 2014 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2013 toegenomen met in
totaal 696 medewerkers. Het ging vooral om tijdelijke medewerkers (758). Zij zijn nodig om de werkdruk als gevolg
van de toegenomen werkloosheid op te vangen. Het aantal vaste medewerkers nam af (80).
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 8 maanden van 2014 is aan 101 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

31 augustus 2014

31 december 2013

16.549

16.629

3.087

2.329

117

99

19.753

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
gebruikmaken van diverse tools en specifieke trainingen. Ook het voorbeeldgedrag van het management speelt hierbij
een belangrijke rol.
In de eerste 8 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 het Key-programma gestart. 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.

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 binnen afzienbare tijd met
pensioen gaan. Daarnaast hebben we de komende jaren extra taken, zoals de eerstejaars Ziektewet-beoordeling 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.
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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. Op de langere
termijn investeren we in gerichte arbeidsmarktcommunicatie, actieve werving, relatieopbouw met universiteiten en
beroepsverenigingen, verbetering van het imago van verzekeringsarts, het binden en boeien van jonge artsen die bij
ons in dienst treden en het creëren van een flexibele schil.
In de eerste acht maanden van 2014 hebben we 80 basis- en bedrijfsartsen geworven die de opleiding tot
verzekeringsarts gaan volgen (AIOS). Als gevolg van de grote opleidingsinvestering in 2014 zullen vanaf 2015 minder
artsen in opleiding zijn. Het gaat dan alleen nog om artsen die op termijn verzekeringsartsen gaan vervangen die met
pensioen gaan. In 2014 zijn ook op tijdelijke basis 65 basisartsen aangetrokken die in afwachting zijn van een
opleidingsplek in een kliniek of die nog geen specialisatie gekozen hebben (ANIOS). Wij bieden deze ANIOS de
mogelijkheid een jaar ter overbrugging voor ons te werken en kennis te maken met het vak van verzekeringsarts en
met UWV. Ondanks deze maatregelen blijft het een uitdaging om de bezetting van verzekeringsartsen op peil te
houden.
Er zijn nu 161 artsen in opleiding tot verzekeringsarts. 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 in 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 dat ermee werkt blijft achter bij de verwachting. We voeren op dit
ogenblik een analyse uit naar de oorzaak. Deze analyse wordt in het derde kwartaal van 2014 afgerond.

Divers personeelsbestand 2014
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
augustus is 56% van de UWV’ers vrouw; vrouwen maken 64% uit van de nieuwe medewerkers. Het aandeel vrouwen
in het eerste en tweede echelon bedraagt 24%; in het derde en vierde echelon 35%.
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 smartphone 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. We richten ons op 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 8 maanden van 2014
zijn in totaal 95 medewerkers gestart via de instroomopleiding. Ze komen bij goed functioneren na 3 maanden in dienst
bij een van de betrokken uitzendpartners. Daarnaast zijn 110 deelnemers gestart met een mbo3-opleiding en 13 met
een mbo4-opleiding.
UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruikmaken van de
inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 887 medewerkers (826 fte’s)
aangenomen die jonger waren dan 35 jaar (64%).
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 is een aanvulling op bestaande manieren om
Wajongers kansen te bieden binnen UWV. Dit draagt bij aan UWV als inclusieve organisatie, een organisatie die zich
aanpast aan de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waar mensen naar eigen
vermogen een bijdrage kunnen leveren.
Voor het ontwerp van een inclusieve functie en voor de vervulling daarvan door een Wajonger is actieve betrokkenheid
van alle partijen essentieel. Vanuit het project UWV Inclusief zijn hiervoor de voorwaarden gecreëerd en producten
ontwikkeld die dit organisatieveranderingsproces effectief ondersteunen. Nu er een reeks van trajecten is doorlopen,
wordt zichtbaar dat de organisatie zich aanpast om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te kunnen nemen.
De werkbegeleiding van de Wajonger wordt geprofessionaliseerd (werkbegeleiders krijgen een opleiding en coaching),
de Wajonger heeft altijd een direct aanspreekpunt en worden problemen tijdig gesignaleerd. De direct betrokken
collega’s worden voorgelicht over de komst van de Wajonger. Ook is er aandacht voor de direct betrokken collega’s, zij
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krijgen voorlichting over de komst van de Wajonger. In de praktijk blijkt dat managers en collega’s steeds meer
erkennen dat de inzet van deze bijzondere talenten tot voldoening en verrijking voor iedereen op de afdeling leidt.
Aan het project zijn inmiddels 55 analisten verbonden die de opleiding van UWV Inclusieve Arbeidsanalyse hebben
gevolgd. Daarnaast hebben 80 collega’s de training Harrie Helpt gevolgd en zijn 50 collega’s opgeleid tot
werkbegeleider. Binnen de verschillende divisies en directoraten van UWV zijn nu 56 analyses uitgevoerd.
Inmiddels zijn er 16 Wajongers geplaatst op inclusieve functies binnen verschillende bedrijfsonderdelen, en hebben
diverse bedrijfsonderdelen toegezegd om nog 84 Wajongers op een inclusieve functie te plaatsen. Het komende halfjaar
verwachten we zeker 20 Wajongers op inclusieve functies te plaatsen. Daarnaast werkten er in de eerste acht maanden
van 2014 circa 140 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 eerder dit jaar een herstelplan opgesteld.
Lange tijd zag het ernaar uit dat de benodigde dekkingsgraad van 104,5% per 31 augustus niet gehaald zou worden.
Dankzij een scherpe rentedaling in augustus steeg de dekkingsgraad echter op het juiste moment. Een verplichte
verlaging van de pensioenen is daarmee voorkomen. Op langere termijn blijft echter een kans op verlaging van de
pensioenen bestaan.

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, evenals hun voorbeeldrol binnen en buiten UWV. Eind
augustus 2014 bleek bij de jaarlijkse evaluatie van de Regeling Integriteit Raad van Bestuur UWV dat er geen sprake is
geweest van situaties die op gespannen voet staan of strijdig zijn met de regeling, zoals belangenverstrengeling of het
aannemen van geschenken. Ook hebben zich geen situaties voorgedaan die leiden tot aanpassing van de regeling.
Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die
mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen en 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 8 maanden van 2014 ontvingen we 109 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze
periode zijn 54 onderzoeken gestart en werden 56 zaken volledig afgesloten (waarvan 12 zaken uit 2013). Er is in 14
gevallen aangifte gedaan bij de politie, waarvan er 7 gericht waren tegen een klant (agressie / poging tot omkoping /
valsheid in geschrifte) en 6 tegen een derde (valsheid in geschrifte, bedreiging). Daarnaast is er in 16 gevallen een
arbeidsrechtelijke maatregel getroffen: 1 keer ontslag op staande voet, 1 keer beëindiging dienstverband, 5 keer een
strafschorsing, 8 keer een schriftelijke waarschuwing en 1 keer een mondelinge waarschuwing.

Huisvesting
Het meerjarenhuisvestingsplan 2014-2018 is vastgesteld door de Raad van Bestuur. In dit plan zijn geen
koerswijzigingen opgenomen ten opzichte van het document ‘UWV huisvesting op koers 2015’. Wel zullen we enkele
panden langer doorhuren en meer vierkante meters aanhuren dan oorspronkelijk is voorzien. Dit in verband met het
toegenomen aantal uitkeringsgerechtigden en de werkzaamheden die we gaan uitvoeren in het kader van de
Participatiewet.
UWV gebruikte eind augustus 2014 109 panden. Tot en met augustus 2014 zijn 10 panden afgestoten en 3 nieuwe
panden en 7 workshopruimtes aangehuurd. Het aantal vierkante meters bedroeg eind augustus 2014 circa 432.700.
Dat is 6.000 m2 meer dan eind 2013, voornamelijk als gevolg van de aanhuur van 3 nieuwe panden. Van het totaal
wordt 11.600 m2 onderverhuurd.
Volgens de definitie van de Rijksgebouwendienst is sprake van leegstand bij fysiek leegstaande verhuurbare ruimten.
Eind augustus 2014 stonden 4 panden van UWV voor 100% leeg: Churchillstraat in Barneveld (1.163 m2), Verheeskade
in Den Haag (768 m2), de Vesting in Steenwijk (488 m2 ) en Westlandseweg in Delft (897 m2). We bekijken de
mogelijkheden van onderverhuur of afkoop.
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. Zo huren we met ingang van 1 januari 2015
van de Sociale Verzekeringsbank circa 3.700 m2 voor een nieuw front office in Nijmegen. Ook sluiten we in het kader
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van de samenwerking huurovereenkomsten met gemeenten. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn we verplichtingen
aangegaan met de gemeente Almere, Utrecht en Heerlen.

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 resterend 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.

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 IV-strategie wordt gecoördineerd vanuit de begin dit jaar opgerichte
IV-board. Hierin hebben de belangrijkste managers en beleidsbepalers op IV-gebied vanuit de verschillende
bedrijfsonderdelen en ICT zitting, onder voorzitterschap van de CIO. De rol van de informatiemanagers is uitgebreid. In
hun nieuwe rol als zogeheten IV-regisseurs zijn zij nu verantwoordelijk voor de totale regie op de voortbrengingsketen
van ICT-voorzieningen voor hun bedrijfsonderdeel. Aan ieder van de regisseurs is bovendien een IV-veranderdomein
toegekend waarop zij UWV-breed de regie zullen voeren.

Visievorming
De afgelopen jaren hebben we op ICT-gebied een aantal fundamentele verbeteringen gerealiseerd. Er is veel
achterstallig ICT-onderhoud ingelopen. Dankzij de introductie van Portfoliomanagement kunnen we projecten beter
beheersen en borgen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van UWV. De stabiliteit en
performance van werk.nl komt langzaam maar zeker op orde. Deze verbeteringen maken het mogelijk op strategische
doelen te koersen. De invulling hiervan krijgt handen en voeten in het traject Herijking IV. Voor de komende jaren zijn
over de hele breedte van de Informatievoorzieningsfunctie (IV) de lijnen uitgezet: wat we gaan doen op het gebied van
inhoudelijke keuzes (architectuur), welke programma’s en projecten nodig zijn om dat te realiseren, hoe we structureel
de IV-organisatie willen laten functioneren en hoe we gebruikmaken van leveranciers. Hierbij is samenhang
aangebracht tussen de aanpak van bestaande uitdagingen en het identificeren van ontbrekende schakels. Uitgangspunt
is dat de verantwoordelijken voor de IV van de bedrijfsonderdelen die samen de IV-Board vormen, ook verantwoordelijk
zijn voor hun bijdrage aan de verandering. Daarmee is er sprake van een breed gedragen aanpak. De resultaten zijn
verwerkt in het UWV Informatieplan 2015.

Efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening
Om de visie te realiseren zijn veranderingen nodig in de keten van informatievoorziening, de Transitie IV. UWV neemt de
stappen die nodig zijn om de digitaliseringambities voor 2017 te realiseren.
Bij de invulling van de transitie hanteren we de volgende uitgangspunten:
 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.
 De druk op het applicatiebeheer om, naast de noodzakelijke wijzigingen in verband met nieuwe wet- en regelgeving,
ook invulling te kunnen geven aan deze vereenvoudiging en verbetering van het systeemlandschap is groot.
Slagvaardiger (agile) processen en methoden worden doorgevoerd om dit te kunnen bereiken.
 De gevolgen van het niet inzetten van de eerder verworven Suite vangen we op met meer hergebruik en zo nodig
beperkte verwerving. Bepaalde methoden en technieken die in het kader van de Suite zouden worden
geïntroduceerd (zoals Business Rule Management) zullen we waar nuttig en nodig alsnog toepassen.

Kosten ICT
De in de eerste 8 maanden van 2014 gerealiseerde kosten zijn hoger dan begroot omdat er meer infrastructuur nodig is
voor werk.nl. Dit 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.
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Om over een duidelijke referentie te kunnen beschikken voor de kosten van de komende jaren zijn we eind 2013 een
benchmarkonderzoek gestart naar de kosten van IV op basis van het kostenniveau van 2013. De conclusie is dat de
kosten overall (applicatiebeheer, applicatieontwikkeling, rekencentrum) hoog liggen bij UWV. De structurele kosten voor
informatievoorziening (IV) zijn hoog omdat UWV een fusieorganisatie is en door de permanente druk die nieuwe weten regelgeving met zich meebrengen. Daarbij komen de kosten die nodig zijn voor een structurele stabiliteit van de
systemen en voor de versnelde digitalisering van onze dienstverlening, en kosten in verband met
ketenafhankelijkheden. Op veel onderdelen hebben wij de kosten kunnen verlagen, en daar zullen we aan blijven
werken. De druk op het ICT-verandervermogen zal een langere periode te hoog blijven om gericht prioriteit te kunnen
geven aan een structurele verlaging van de IV-kosten. Stabilisatie is het maximaal haalbare. De permanente druk op de
IV-organisatie over een lange reeks van jaren heeft ook in termen van kosten zijn tol geëist. De noodzakelijke Herijking
IV zal op afzienbare termijn geen additionele kostenverlaging opleveren. In 2014 realiseren we op basis van eerder
benchmarkonderzoek wel de laatste tranche van een taakstelling van € 108 miljoen aan structurele bezuinigingen in de
IV-keten.

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 75% 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. Een voor de structurele stabiliteit
belangrijke technische modernisering van het fundament van werk.nl is gerealiseerd, maar de oplevering kon niet
conform planning begin augustus plaatsvinden. De modernisering als zodanig was wel gereed, maar de testen en
borging die nodig zijn om een zo kritiek systeem in productie te nemen vereisten meer tijd. Nu staat de
ingebruikname gepland voor oktober. In 2015 zullen de modernisering van de overige technologie en de verbetering
van de applicatie zorgen voor een structureel geborgde stabiliteit.
 Vernieuwing Kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken (KWN). Dit omvangrijke programma realiseert een
belangrijke besparing en moderniseert de infrastructuur waarmee medewerkers in het hele land werken. De
migratie naar de nieuwe dienstverlening (via het deelproject Transitie en Transformatie) verloopt in het voorziene
tempo. Alle UWV-locaties zijn eerst overgezet naar het nieuwe KWN netwerk, met uitzondering van 1 locatie waar
bijzondere apparatuur staat. Deze locatie wordt dit jaar overgezet. Inmiddels zijn 80 van de 103 UWV-locaties ook
gemigreerd naar Windows 7, waaronder alle werkplekken van de divisie Werkbedrijf. Het einde van de
werkplekmigratie staat gepland voor eind oktober. Verder moet nog een aantal externe netwerkverbindingen richting
SUWI-partners worden gerealiseerd. De eerste verbindingen zijn gereed, de overige volgen naar verwachting nog dit
jaar. De KA modernisering wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond met een upgrade van de centrale
elektronische postsystemen en de Sharepoint-omgevingen, en met de introductie van een aantal nieuwe
basisfunctionaliteiten zoals betere webmail voor thuiswerkers
 Europese aanbestedingen. De Europese aanbesteding call center diensten (CCD) is gegund. De voorbereiding van de
implementatie is gestart. Afronding van de migratie is voorzien voor medio volgend jaar. De Europese aanbesteding
Telefonie is in de markt gezet. Definitieve gunning van deze aanbesteding is voorzien voor eind dit jaar.
 Beveiliging. Informatiebeveiliging is een permanente uitdaging, we zijn continu bezig de beveiliging verder te
verbeteren. De afgelopen periode zijn resultaten geboekt zowel op concreet technisch niveau als waar het gaat om
de versterking van de beheersing. Op dat laatste gebied is een nog zwaardere inzet nodig. Onderzoek van onze
eigen accountantsdienst wijst op besturingsproblemen; daarnaast is er sprake van vertraging bij de uitvoering van
projecten en maatregelen. Bij het jaarlijkse assessment dat Logius als aansluitvoorwaarde voor DigiD hanteert,
bleek UWV eind 2013 aan 4 normen niet te voldoen. We hebben mitigerende maatregelen genomen om
operationele risico’s te beperken, maar de bevindingen uit het assessment zullen, anders dan gepland, niet dit jaar
zijn opgelost. Overleg met Logius hierover vindt plaats.

ICT: versterken samenwerking met externe organisaties
De met de Compacte Rijksdienst (CRD) ingezette ontwikkeling om ook op ICT-gebied meer samen te werken wordt
voortgezet, onder andere via het Bestuurders Overleg Compacte Uitvoering (BOCU) waarin Belastingdienst, Dienst
Uitvoering Onderwijs, SVB, Centraal Administratiekantoor en UWV samenwerken. Naast samenwerking op concrete
voorzieningen en processen is er meer aandacht voor de lange termijn, met name het gezamenlijk inkopen van
voorzieningen die doorgaans via langlopende contracten worden verworven. Eind 2017 loopt het contract voor het
rekencentrum van UWV af.
De afgelopen maanden heeft UWV intern de coördinatie rond de voorziene inzet van eID als opvolger van DigiD
versterkt omdat de voortgang van eID, in relatie tot de urgentie, nog onvoldoende is. eID is een noodzakelijke
voorwaarde voor een robuuste verdere ontwikkeling van de digitalisering. UWV bespreekt met de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) de mogelijkheid om in een pilotproject een tussenoplossing te beproeven die de RDW realiseert op
basis van het paspoort (Remote Document Authentication).

UWV Achtmaandenverslag 2014

35

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 de 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. Ook de informatie die in dit kader is opgevraagd is aan de commissie gezonden. 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 commissie heeft aangekondigd op 15 oktober haar eindrapport uit te zullen brengen.

5.3.

Voorbereidingen op nieuwe wetgeving

Een groot deel van onze verandercapaciteit hebben we nodig om nieuwe wet- en regelgeving voor te bereiden.

Participatiewet
In de Participatiewet worden bestaande regelingen voor mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op
ondersteuning (WWB, Wsw en een deel van de Wajong), opgenomen in één regeling. Met de Participatiewet wil het
kabinet bereiken dat zo veel mogelijk mensen deelnemen aan werk, liefst bij een reguliere werkgever. De wet treedt in
werking op 1 januari 2015. De huidige Wajongers blijven bij UWV en worden niet overgedragen aan de gemeenten. De
komende jaren worden zij beoordeeld op arbeidsvermogen.
De Participatiewet is op 1 juli aangenomen door de Eerste Kamer. Om in samenhang te kunnen sturen op de voortgang
en om de integraliteit te kunnen bewaken, is een programma ingericht dat UWV-breed de regie voert over de
wijzigingen die als gevolg van de Participatiewet moeten worden geïmplementeerd.

Wajong 2015
Het Programma Wajong 2015 faciliteert de divisies bij de realisatie en implementatie van de Wajong 2015 en bij het
aanpassen van de primaire processen aan de eisen die de Participatiewet per 1 januari 2015 aan UWV stelt. Belangrijke
onderdelen van de Participatiewet waarvoor UWV voorbereidingen treft, zijn de veranderde criteria voor het beoordelen
van arbeidsvermogen voor de Wajong en de ZW-vangnet categorie Loonkostensubsidie, en de indicatiestellingen
Beschut werk, Banenafspraak, en Medische Uren Beperkten.
Ter voorbereiding op 2015 coördineert het Programma de volgende activiteiten:
 Klanten die in de Wajong 2015 terecht komen hebben geen arbeidsmogelijkheden. Bestaande processen, systemen
en communicatie-uitingen worden aangepast aan het gegeven dat UWV deze klanten niet naar werk zal begeleiden.
 UWV voert vanaf 1 januari 2015 de medische beoordeling uit voor zowel de Wajong 2015 als de gemeentelijke
indicatiestellingen. Bij deze beoordelingen staat het arbeidsvermogen centraal. UWV zal hierbij gebruikmaken van de
op internationale standaarden gebaseerde beoordelingsmethode ‘SMBA’. Vanwege de nieuwe beoordelingsmethode
en de andere werkwijze wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en implementatie De nieuwe methode wordt nu op 7
kantoren getoetst op consistentie, professionele bruikbaarheid en inleertijd.
 UWV is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van voorzieningen voor mensen die onder de
uitkerings- en re-integratieverantwoordelijkheid van UWV vallen en voor werkenden die niet onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de voorzieningen voor
mensen met een Participatiewet-uitkering en mensen die na een re-integratie door de gemeente minder dan het
wettelijk minimumloon verdienen. In een aantal gevallen zal dit leiden tot een overdracht van
uitvoeringsverantwoordelijkheden tussen gemeenten en UWV. Deze overgangssituatie wordt door UWV juridisch,
beleidsmatig, procesmatig en systeemtechnisch goed voorbereid.
 De samenwerking met gemeenten of arbeidsmarktregio’s krijgt door de Participatiewet een andere vorm. In de
komende maanden zal deze samenwerking worden geïntensiveerd teneinde een optimale ondersteuning aan
burgers te kunnen bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande relaties en netwerken. UWV ontwikkelt
hiervoor een passend dienstenportfolio met voorlichtingsmateriaal. Om de uitvoering mogelijk te maken, zullen in de
komende maanden processen, systemen en communicatie-uitingen op de nieuwe situatie worden aangepast. Om
onze ‘uitgestoken hand’ aan gemeenten concreet vorm te geven worden 35 arbeidsdeskundigen aangesteld die de
gemeenten in 2015 kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet.

Levering Wajong-gegevens aan gemeenten
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 Wajong-uitkering. Inmiddels maken
ruim 165 gemeenten gebruik van deze mogelijkheid.
De invoering van de Participatiewet betekent dat UWV de huidige Wajongers gaat onderverdelen in 2 groepen:
Wajongers die kunnen werken en Wajongers die niet kunnen werken. Omdat we al over veel informatie van de huidige
Wajongers beschikken, kunnen we via systeem- en dossierscreening een onderverdeling maken. Wanneer er
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onduidelijkheid is, zullen we de Wajonger oproepen voor een beoordeling op arbeidsvermogen. De voorbereidingen van
deze herindelingsoperatie zijn momenteel in volle gang. De herindeling zal in 2015 van start gaan en kent een
doorlooptijd tot 2017.

Integrale activering Wajong
Tussen 2015 en 2019 gaan we de re-integratie intensiveren van mensen die onder de oude Wajong vallen (oWajongers)
en die kunnen werken. We onderscheiden daarbij 2 fases: vóór de start van de herindeling en na de start van de
herindeling. Sinds half 2014 benaderen we actief oWajongers met de vraag of zij begeleiding van UWV willen
ontvangen. Tot en met eind augustus zijn de gegevens van 537 oWajongers gescreend; we zullen met 418 van hen een
gesprek voeren. Er hebben al 78 gesprekken plaatsgehad: 26 klanten zijn direct beschikbaar voor werk en kunnen ‘in
de etalage’ worden geplaatst, voor 19 gaan we een re-integratietraject inzetten.
Vanaf de start van de herindeling krijgt iedere oWajonger van wie is vastgesteld dat hij mogelijk kan werken, een
uitnodiging voor een gesprek met UWV over de mogelijkheden tot re-integratie. UWV zal deze oWajongers zoveel
mogelijk in de volgorde van de herindeling oproepen. Insteek is om oWajongers zo snel mogelijk op een baan te
plaatsen in het kader van de banenafspraak. Om meer inzicht te krijgen in hun arbeidspotentieel en mogelijkheden
zullen we de oWajongers indelen in categorieën. De dienstverlening zal worden afgestemd op deze categorisering. Het
kan gaan om dienstverlening door UWV zelf, maar ook om ingekochte dienstverlening. Om werkgevers vertrouwd te
maken met de kansen en mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking binnen hun bedrijf, gaan we hen vaker
actief benaderen, bijvoorbeeld met het aanbod van een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie.
Hierbij wordt op verzoek van een ondernemer zijn organisatie doorgelicht op mogelijke taken en functies voor mensen
met een beperking.

Communicatie
Wajongers vormen een kwetsbare doelgroep, ze hebben vaak hulp van anderen nodig om hun weg te vinden in de
voorzieningen die voor hun beschikbaar zijn. We doen er alles aan om de Wajongers en hun omgeving om goed te
informeren over de mogelijke veranderingen die hen te wachten staan. Onderdeel van deze communicatie is, naast de
klantcommunicatie, een massamediale campagne die begin juli van start is gegaan. Direct na de besluitvorming in de
Eerste Kamer heen in juli hebben alle Wajongers een brief ontvangen met algemene informatie. De mailing werd
ondersteund met radiospots, printuitingen en uitgebreide informatie op uwv.nl. Dit laatste gebeurt onder andere in de
vorm van animatiefilmpjes. In september volgt een tweede mailing, vergezeld van een leaflet waarin de Wajongers
worden gewezen op informatiebijeenkomsten bij hen in de buurt. In december volgt een derde mailing waarin met
name het proces van herindelen en beoordeling in combinatie met een tijdslijn wordt geschetst. In september zullen de
Wajongers worden uitgenodigd voor een informatiemarkt die in oktober en november in de regio’s worden
georganiseerd.

Wet werk en zekerheid
De Wet werk en zekerheid (WWZ) omvat maatregelen om het flexrecht, het ontslagrecht en de huidige WW te
moderniseren. Het kabinet beoogt hiermee de arbeidsmarkt en de economie verder te stimuleren. Werkhervatting
vanuit de WW wordt altijd lonend. Om de wettelijke wijzigingen te kunnen implementeren zijn grote
systeemaanpassingen nodig. Ook zullen we uitkeringsgerechtigden en UWV-medewerkers goed moeten voorlichten
over de veranderingen. Om alle maatregelen van de Wet werk en zekerheid binnen UWV te kunnen invoeren, zijn twee
projecten ingericht. De samenhang wordt bewaakt vanuit de centrale stuurgroep WWZ.

Wijzigen oude WW
Het project Wijzigen Oude WW (WOWW) zorgt ervoor dat UWV vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe klanten de gewijzigde
WW kan uitvoeren. Het project bereidt ook de invoering voor van de duurverkorting van de WW en de wijzigingen in de
Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).
Om de gewijzigde WW per 1 juli 2015 te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om de gehele keten om te bouwen naar
een maandsystematiek en inkomstenverrekening. Voor de inkomstenverrekeningssystematiek zijn 3 stappen nodig:
1.
de WW’er geeft zijn inkomsten door met gebruikmaking van de gegevens in de polisadministratie;
2.
UWV controleert en verrijkt deze inkomsten;
3.
UWV verricht de feitelijke inkomstenverrekening en de uitbetaling van de uitkering.
Om de technische implementatie te verwerken zijn 4 systeemreleases nodig in de periode vanaf augustus 2014 tot en
met juni 2015. De eerste release is in augustus 2014 succesvol afgerond, hiermee is gerealiseerd dat UWV bij
eenvoudige uitkeringsituaties kan gaan werken met de maandsystematiek. In december 2014 zal de tweede release
plaatsvinden waarmee de maandsystematiek ook bij complexere uitkeringssituaties kan worden toegepast. In maart
2015 zal een derde release plaatsvinden. Hiermee wordt het mogelijk om de loongegevens uit de polisadministratie te
controleren en te verrijken, zodat ze geschikt zijn voor verrekening met de uitkering. In deze release wordt ook de
inkomstenopgave van de klant via het webportaal ‘mijnUWV.nl’ gerealiseerd. Ten slotte zullen met de release van juni
2015 de Toeslagenwet voor nieuwe situaties en de koppelingen naar de online aanvraag WW worden gerealiseerd.
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Wijzigen ontslagstelsel en passende arbeid
Het project Wijzigen Ontslagstelsel en Passende Arbeid (WOPA) zorgt ervoor dat UWV de wijzigingen in het
ontslagstelsel vanaf 1 juli 2015 kan uitvoeren. Het project werkt aan de digitalisering van de ontslagprocedure. Ook
zorgt het project voor de implementatie van de wijzigingen rondom ‘passende arbeid’.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners een sociaal akkoord gesloten. Afgesproken is dat werkgevers,
zowel van markt als overheid, zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor
mensen met een arbeidsbeperking, de zogenoemde banenafspraak. De banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste
Kamer. Inwerkingtreding van de wet is gepland per 1 januari 2015.
UWV beheert in het kader van de banenafspraak het doelgroepregister en monitort jaarlijks de voortgang. Ook voert
UWV op verzoek van gemeenten de beoordeling banenafspraak uit. UWV beoordeelt of een persoon in staat is het
wettelijk minimumloon te verdienen. Wanneer uit de indicatie blijkt dat deze persoon niet in staat is het wettelijk
minimumloon te verdienen en onder de Participatiewet valt, dan wordt deze persoon opgenomen in het
doelgroepregister. UWV draagt ook bij de realisatie van de banenafspraak. De doelgroep kan zich in de loop van 2015
via werk.nl actief presenteren aan werkgevers, en werkgevers kunnen in de arbeidsmarktregio bij het regionale
Werkbedrijf aangeven op zoek te zijn naar geschikte kandidaten. UWV zal vanuit de reguliere dienstverlening bijdragen
aan de banenafspraak door de bemiddeling van Wajongers. Hierbij is in de periode 2015-2018 sprake van een extra
activering van het zittend bestand Wajong in het kader van de herindeling.

5.4. 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.
In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:
 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; het is onze doelstelling om certificering op niveau 3 van de MVO Prestatieladder te
behouden. Hiertoe zijn in het derde kwartaal van 2014 de eerste interne audits gehouden. In het vierde kwartaal
2014 wordt op basis van de interne audits een managementreview opgesteld. Dit managementreview geeft inzicht
in de realisatie van de beleidsvoornemens. 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. De focus heeft in eerste instantie gelegen op het implementeren van de bancaire diensten per
1 juli 2014, maar we brengen de leverancier binnenkort in contact met onze professionals die een analyse zullen
uitvoeren en mogelijkheden in kaart brengen.
 We bieden arbeidsplaatsen aan Wajongers en andere mensen die moeilijk aan het werk komen. In de eerste 8
maanden van 2014 zijn er 16 Wajongers binnen UWV geplaatst op inclusieve functies.
 In het eerste halfjaar van 2014 is een elektriciteitsbesparing gerealiseerd van bijna 18% t.o.v. 2009.
 Op 15 april 2014 zijn de UIL Awards uitgereikt aan UWV leveranciers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd
op het gebied van 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).

5.5. 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 en kunnen onze medewerkers via ‘CoBrowsing’ met de klant
meekijken als die online zaken wil regelen en de klant zo helpen. De klanten ervaren hierdoor een verbetering van de
digitale dienstverlening. Ook hebben we de toonzetting van diverse brieven aangepast.
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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.
De waardering voor de digitale dienstverlening is weer stijgend. Werkzoekenden die 0 tot 3 maanden werkloos zijn,
geven gemiddeld een 6,4; werkzoekenden die 4 tot 12 maanden werkloos zijn geven een 6,3. Werkzoekenden geven
aan dat vooral de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van werk.nl verbeterd zijn. Zo vinden ze de indeling
overzichtelijker en hoeven ze minder vaak onnodig door te klikken. Ook zijn ze positiever over de Werkmap.
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 eind
2013 naar een 5,9. Werkgevers vinden de bereikbaarheid en het gebruiksgemak verbeterd en geven aan dat de
zoekfunctie op de site beter functioneert.
In het jaarverslag 2014 zullen de uitkomsten van het tweede klanttevredenheidonderzoek van 2014 worden
verantwoord.

Klachten
In de eerste 8 maanden van 2014 ontvingen we 5.794 klachten, ongeveer even veel als in de eerste 8 maanden van
2013 (5.847). Het gaat dan om alle uitingen van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een
medewerker van) UWV.
In de eerste 8 maanden van 2014 klaagden klanten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie of over
de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend.
Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit
weer. In de eerste 8 maanden van 2014 was de klachtintensiteit 0,3% (2013: 0,2%). De met het ministerie van SZW
afgesproken norm is 0,4%.

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

2.739

In de eerste 8 maanden van 2014 handelden we 5.949 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 8 maanden van 2014 gebeurde dat in 52% 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
Oordeel

eerste 8 maanden 2014

2013

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

1.011

17,0%

1.893

22,3%

Ongegrond

1.049

17,6%

1.584

18,7%

84

1,4%

138

1,6%

3.082

51,8%

4.191

49,3%

Niet ontvankelijk
Oordeel niet van toepassing
Geen oordeel
Totaal

UWV Achtmaandenverslag 2014

723

12,2%

690

8,1%

5.949

100%

8.496

100%
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Bezwaren afhandelen
Wie het niet eens is met een beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In de eerste 8 maanden van 2014 werden
68.400 bezwaren ingediend, duidelijk meer dan in de eerste 8 maanden van 2013 (56.400). De hoge instroom is
voornamelijk het gevolg van het nieuwe sanctieregime en de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. De instroom lijkt
zich inmiddels te stabiliseren. Bij de WW zien we dat relatief veel bezwaren betrekking hebben op beslissingen naar
aanleiding van geconstateerde overtredingen van de inlichtingenplicht. In de eerste 8 maanden was dat het geval bij
9.500 van de 25.800 bezwaren die we over de WW ontvingen. Bij de Ziektewet is de toename van de het aantal
ontvangen bezwaren vooral het gevolg van de instroom aan bezwaren over de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen.
In de eerste 8 maanden van 2014 handelden wij in totaal 65.800 bezwaren af. Dit aantal is hoger dan in de eerste 8
maanden van 2013 (55.100). Gezien het hoge aantal ingediende bezwaren en onze verwachting dat dit aantal verder
zal toenemen, zullen we de bezetting verder vergroten.

Tabel: Afhandeling bezwaren
eerste 8 maanden
2014

eerste 8 maanden
2013

68.417

56.364

WW

27.124

19.714

AG

26.330

25.779

ZW

14.631

10.871

Ontvangen bezwaren
waarvan met betrekking tot

Schadeclaims
Afgehandelde bezwaren

332
65.825

55.088

WW

25.797

19.104

AG

25.442

25.679

ZW

14.417

10.305

waarvan met betrekking tot

Schadeclaims

169

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 8 maanden van 2014 was de
bezwaarintensiteit 3,1% (in 2013: 2,8%). Dit is boven de norm van 3%.
In de eerste 8 maanden van 2014 zijn bij UWV 28 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 zijn tot nu toe 5 mediations gestart.

UWV Telefonie
Ons Klanten Contact Centrum (KCC) heeft 4,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen in de eerste 8 maanden van
2014. Dit is aanzienlijk minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (4,9 miljoen). Dit komt voor een groot deel door
de toegenomen digitale dienstverlening. Daarnaast heeft ook de stabiliteit van de websites bijgedragen aan de daling.
87% van de bellers kreeg direct antwoord (2013: 86%). 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 deze aanpak vanaf half mei 2014 opgenomen in het reguliere proces van de vestigingen van het KCC
in Goes en Groningen.
Sinds mei 2014 is cobrowsing beschikbaar voor klantadviseurs telefonie. Klantadviseurs kunnen met de klant meekijken
in de persoonlijke digitale omgevingen Werkgeversportaal, Mijn UWV en Webformulieren op uwv.nl en hen zo op weg
helpen en vragen beantwoorden. Vanaf 21 juli 2014 kunnen klantadviseurs ook meekijken op het scherm van de klant
als die op werk.nl is ingelogd in de Werkmap en de e-intake.

Probleemsituaties oplossen
UWV heeft bijna 1,4 miljoen klanten, die in een aantal gevallen van meerdere regelingen gebruikmaken. Daar kunnen
verschillende instanties bij betrokken zijn, en binnen UWV meerdere afdelingen. Soms worden daarbij fouten gemaakt,
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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.
In de eerste 8 maanden van 2014 hebben onze teams 251 probleemsituaties opgelost. Hierbij werd de klant in 93 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. We verwachten dat onze teams in 2014 ongeveer 400 keer in actie zullen komen.
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, bijvoorbeeld door in aanraking te komen met foutieve instanties. Ook
verwijzen de schuldhulpverleningsadviseurs de klant soms 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 krijgt veel waardering van de kant van
de gemeenten.

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

Financiële rechtmatigheid tot en met derde kwartaal verslagjaar
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 drie kwart van de jaarsteekproef is gecontroleerd.
Het voorlopige percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 3 kwartalen van het verslagjaar 2014
bedraagt 0,7%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. Het voorlopige percentage onzekerheid is 0,3%.
Hiermee voldoet UWV 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 derde kwartaal verslagjaar 2014
Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

t/m derde
kwartaal
2014

2013

t/m derde
kwartaal
2014

2013

Wajong

0,1

0,2

0,0

0,0

WAO

0,0

0,0

1,3

0,0

WAZ

0,0

0,0

0,0

0,2

Wazo

0,8

1,4

0,0

0,0

WIA

0,5

0,2

0,0

0,0

WW

1,0

1,8

0,0

0,0

ZW

2,8

2,7

0,0

0,0

TW

0,6

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

0,7

0,9

0,3

0,0
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Toelichting op de tabel:
 Het overall foutpercentage is lager dan in verslagjaar 2013, zowel ten opzichte van het jaarcijfer als ten opzichte van
dezelfde periode van dat jaar.
 Bij de WAO, de WAZ en de wet Beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (BIA) blijft het
foutpercentage 0%. Bij de overige wetten daalt het foutpercentage, behalve bij de Ziektewet en de WIA. Bij de
Ziektewet zijn vooral dagloonfouten de oorzaak van het foutpercentage, alhoewel het aantal dagloonfouten
Ziektewet wel daalt. Bij de WIA zijn fouten bij voorzieningen de oorzaak van het foutpercentage. Het aantal fouten
bij de WIA is iets lager dan in 2013, maar het gemiddelde foutbedrag is hoger.
 De verbetering van het WW- cijfer komt voor een belangrijk deel door de daling van het aandeel dagloonfouten in
het foutpercentage na de invoering van het nieuwe dagloonbesluit per 1 juni 2013.
 De onzekerheid ligt met 0,3% boven het niveau van verslagjaar 2013. De onzekerheid doet zich voor bij de WAO.
Wij verwachten dat deze onzekerheid voor het einde van het verslagjaar wordt opgeheven.
 De cijfers zijn exclusief de resultaten van de controle op Afwijzingen. Voor het jaarcijfer voorzien wij een bijstelling
van het foutpercentage WW, TW en UWV, als gevolg van enkele geconstateerde onjuistheden.

Rechtmatigheid aanbestedingen
UWV hanteert bij alle inkoop het strikt volgen van de regels van Europese aanbesteding als uitgangspunt. Elke afwijking
van deze regel 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 proactief de rechtmatigheid van uitgaven voor een bedrag tussen de € 50.000 en € 200.000.
Dit bevordert het inzicht en komt de betrouwbaarheid van de verslaglegging ten goede.
 Bij aanbestedingen op het gebied van re-integratiediensten en voorzieningen gaat het veelal om productgroepen die
voorheen niet werden aanbesteed, 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, en 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. Als eerste hebben we in 2013 de grootste en belangrijkste productgroepen
aanbesteed, die een grote impact hebben op de dienstverlening van UWV aan de burger. Het gaat dan bijvoorbeeld
om re-integratiediensten voor mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering. Dit zijn tevens de
productgroepen waarmee het meeste geld gemoeid is. Een aantal kleinere, voorheen niet aanbestede,
productgroepen zoals voorzieningen open vervoer, voorzieningen gesloten vervoer en orthopedisch schoeisel worden
in de komende periode aanbesteed.
 Het project Babette heeft inmiddels tot een complete en foutloze contractenadministratie geleid, waarin ook de
contracten op ICT-gebied zijn opgenomen. De contractmodule in Peoplesoft kent nu een goede raadpleegfunctie.
Verder is een proces ingericht om vanuit de contractadministratie de aanbestedingsagenda vast te stellen, wat ons in
staat stelt om aanbestedingen tijdig te starten. De sterk verbeterde contractadministratie biedt minder kans om
buiten de bestaande contractleveranciers om te bestellen, wat de kans op onrechtmatigheid vermindert en de
proces- en contractcompliancy vergroot.
 Onrechtmatige inkopen worden nu door het jaar heen gerapporteerd en gekwantificeerd, zodat de ontwikkelingen
op verschillende momenten in het jaar kunnen worden gevolgd. Tot en met augustus 2014 onderkennen we de
volgende ontwikkelingen op het gebied van onrechtmatigheid:
• Het contract met de nieuwe leverancier van Kantoorautomatisering Werkplek en Netwerkdiensten (KWN) is in
werking getreden. De overgangssituatie van de oude naar de nieuwe leverancier is echter complexer gebleken
dan aanvankelijk voorzien, waardoor deze ook langer duurt. Hierdoor is er een aantal maanden sprake van 2
KWN-contracten naast elkaar en zal er later dan voorzien sprake zijn van een volledig rechtmatige situatie. Voor
de nieuwe e-dienst Ontslag (zie paragraaf 5.3) is een nieuwe applicatie nodig die aanbestedingsplichtig is. De tijd
ontbreekt echter om deze nieuwe applicatie via een Europese aanbestedingsprocedure te verwerven. We hebben
met het ministerie van SZW afgesproken dat we de applicatie daarom bij onze huidige ICT-leveranciers
betrekken. De bouw is in maart 2014 gestart. De procedure zal per 1 juli 2015 beschikbaar zijn, maar nog niet
volledig digitaal. De implementatie van de digitalisering zal 1 januari 2016 volledig zijn afgerond. De
onderhoudsfase zal gedurende de gehele levensduur van de applicatie onrechtmatig zijn.
• UWV wordt geconfronteerd met meer bezwaar- en beroepszaken tegen beslissingen in het kader van de
arbeidsongeschiktheidswetten dan voorzien. Het gaat vooral om bezwaren en beroepen tegen medische
beslissingen. Als gevolg hiervan dreigen onacceptabele achterstanden te ontstaan. Het tijdelijk inhuren van
onder andere bezwaar- en beroepsverzekeringsartsen is daarom niet te vermijden.
• In geval van dienstverlening waarvoor een (rechtmatig) contract ontbreekt, vindt doorlopend overleg plaats met
het betreffende bedrijfsonderdeel. Ook in 2014 zijn aanbestedingsprocedures gestart die tot doel hebben om
zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid te verhogen. Een voorbeeld hiervan is het aanbestedingstraject
Gesloten Vervoer.
• Op het gebied van leren en ontwikkelen wordt relatief veel besteld buiten de gecontracteerde partijen om.
Inmiddels is het aanbestedingstraject Leren & Ontwikkelen gestart, dit zal naar verwachting in maart 2015 zijn
afgerond.
De som van alle geïdentificeerde onrechtmatigheid bedraagt ultimo augustus 2014 circa € 40 miljoen.
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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. Door het
in gebruik nemen van dit model is vroegtijdig inzicht verkregen in de sterke toename van de Uitkeringsdebiteuren, met
name als gevolg van de toename van het WW-volume en van boetes (als gevolg van aanscherping van het
handhavingsbeleid). Daarnaast heeft ook de invoeging van de overige wetten in het model (per mei 2014) geleid tot
nadere vragen over de beheersbaarheid van het gehele proces van de uitkeringsdebiteuren. Hiervoor is een extern
onderzoek gestart dat in oktober tot nadere aanbevelingen zal leiden.

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 de beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en control-cyclus. Hiervoor
gebruiken we een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten. Divisies en directies
voeren periodiek assessments uit en nemen beheersmaatregelen om de risico’s weg te nemen of te reduceren.
Maandelijks monitoren wij via het risicosignalering overleg de actuele risico’s. Risicosignalen worden teruggelegd in de
uitvoering en het effect van de genomen beheersmaatregelen worden gevolgd in onze UWV maandrapportage. Naast
de periodieke sturing voeren wij externe reviews uit op de kritieke bedrijfsprocessen.
Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s 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. Om het risico van een capaciteitstekort verder te
beperken, zetten wij in op verhoging van de productiviteit (tijdens de opleiding) en het actief uitwisselen van werk
en medewerkers over de districten heen.
 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 een planning met mijlpalen opgesteld. Een kritieke
mijlpaal is tijdige helderheid over de vraag van gemeenten. Per arbeidsmarktregio maken wij afspraken over een
integrale beoordeling. Ook de validatie van de loonwaardemethodiek verdient aandacht. (Loonwaarde is de in geld
uitgedrukte waarde van het werk dat iemand nog kan verrichten). UWV voert in samenwerking met gemeenten
pilots uit waarbij de UWV-loonwaardemethodiek wordt toegepast op uitkeringsgerechtigden van de gemeenten. Bij
de versnelde invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is de risicobeheersing vooral gericht op de tijdige
implementatie van de ontslagmodule. Om de beoogde invoering per half 2015 te halen, zetten we in 2014 veel
verandercapaciteit in. Over de extra financiële claim zijn SZW en UWV nog in gesprek.
 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. De evaluatie van de huidige resultaten heeft
ertoe geleid dat de gewenningsperiode ook in 2015 voortduurt.
 Privacy en beveiliging van informatiestromen. UWV is een campagne gestart om zijn medewerkers bewuster te
maken van de noodzaak om ook in een digitale omgeving veilig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Verder
onderzoekt UWV periodiek de beveiliging van de DigiD-aansluitingen. UWV participeert in een landelijk overleg met
andere uitvoeringsorganisaties om beveiliging en privacy van informatie op een hoger niveau te brengen.
 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 leggen 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. De huidige omvang van het projectportfolio weerspiegelt de maximale verandercapaciteit. Er
is 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.

Crisisorganisatie UWV
Om effectief op te kunnen treden ingeval van een (dreigende) crisis heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De
crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Er is een centraal crisisteam onder leiding van de
Raad van Bestuur. Voor de districten en het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. Zowel de centrale als de
decentrale crisisorganisatie bestaat uit een crisisteam en een supportteam. Met deze teams worden regelmatig
trainingen gehouden. In februari is een specifiek crisisplan gericht op verstoring van de online dienstverlening in werking
getreden. Het plan voorziet in een escalatieregeling, een waarschuwingslijst en de samenstelling van crisis- en
supportteams. Daarnaast zijn noodprocedures en proceskaarten in het plan opgenomen.
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Autorisatiebeheer
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
dienstverbandbeëindiging. Voor veel applicaties gebeurt dit bijna geheel geautomatiseerd, voor andere applicaties zijn
nog handmatige handelingen nodig.
Het aantal verschillen tussen de toegekende 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 8 maanden van 2014 de volgende resultaten heeft
geboekt:
 Bij alle bedrijfsonderdelen zijn decentrale businessteams bezig om de verschillen te analyseren en op te lossen. In
de verschillijsten zien we een daling van bijna 75% ten opzichte van 1 januari 2014.
 Het normenkader autorisatiebeheer is vastgesteld.
 Een generiek procesontwerp is ontwikkeld en wordt uitgerold.
 Op basis van procesanalyse zijn procesverbeteringen en controles ontworpen waarmee de bestaande manco’s
worden gecompenseerd en waarmee meer beheersing mogelijk is. De beheersingsmaatregelen voldoen aan het
normenkader autorisatiebeheer.
 Op basis van een risicoprofiel zijn de bedrijfsapplicaties geïdentificeerd waarvoor we de beheersingsmaatregelen
gaan aanbrengen. Alle bedrijfsonderdelen hebben een actieplan opgesteld voor het borgen van de
beheersingsmaatregelen en het controlemodel.
 De uitrol van het beheersingsproces, inclusief het controlemodel, is gestart bij alle bedrijfsonderdelen.

Governance (informatie)beveiliging en privacy
De steeds verdergaande en snellere technische ontwikkeling van gegevensdragers, het streven van overheden en
bedrijven om de dienstverlening door middel van online dienstverlening in te richten, de tendens om meer en meer
geautoriseerde databases aan elkaar te verbinden, het toenemend aantal (hack)incidenten met digitale aanvallen op
gegevensdragers en incidenten met gegevenslekken onderstrepen de noodzaak van adequate gegevensbescherming.
UWV staat daarin niet alleen. UWV participeert in het iManifest, samen met Belastingdienst, Centraal
Administratiekantoor, Centraal Bureau voor de Statistiek, Centrum Indicatiestelling Zorg, Centraal Justitieel
Incassobureau, Dienst Justis, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kadaster, Kamer van
Koophandel, RDW, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SVB en Zorginstituut Nederland. Deelnemers aan het
iManifest verbinden zich aan maatregelen gericht op een zorgvuldige, efficiënte, betrouwbare en transparante uitvoering
en inrichting van gegevensmanagement en gegevensstromen.
Binnen de rijksoverheid worden het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en de Baseline
Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) toegepast. Het streven van de minister is om in alle overheidslagen het
normenkader VIR/BIR te hanteren. Aan UWV en de andere zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) is gevraagd dit
normenkader te adopteren als richtlijn voor maatregelen op de informatiebeveiliging. De VIR en de BIR zijn beide
gebaseerd op de standaard ISO 27001 code informatiebeveiliging. UWV heeft zijn Tactisch Beleidskader Beveiliging &
Privacy grotendeels op deze code gebaseerd. Dit betekent dat er weinig nieuwe eisen worden opgelegd, mede omdat
niet alle normen in de VIR/BIR relevant zijn voor ZBO’s – zoals de governancenormen voor de rijksoverheid. Op 19 mei
2014 heeft UWV door ondertekening van de ‘Bestuurlijke verklaring Informatieveiligheid ZBO’s’ de toepassing van de
VIR/BIR bekrachtigd.
Vanuit de Europese Unie is nieuwe regelgeving ter bescherming van de privacy in de maak. Deze regels zijn vastgelegd
in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). De AVG is integraal van toepassing op UWV. Nog
nadrukkelijker dan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) draagt de AVG aan UWV op om een proactief
beleid te voeren voor het veilig omgaan met persoonsgegevens. Op grond van de AVG zijn overheidsinstellingen
verplicht een onafhankelijke toezichthouder (de Functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen. Het
wetgevingsproces richt zich op invoering per 1 januari 2016; de voorbereiding, waaronder de invoering van de
compliancestructuur, moet medio 2015 zijn afgerond.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen werkt UWV in 2014 aan een passende governancestructuur op
(Informatie)Beveiliging & Privacy (IB&P). Centraal staat dat gegevensbescherming een integraal en onlosmakelijk
onderdeel is van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV.

CBP-onderzoek
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bij het Bureau Keten Werk en Inkomen (BKWI) onderzoek
gedaan naar de naleving van de door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de regelgeving SUWI gestelde
vereisten. Onderzocht is of een aantal beveiligingaspecten – zoals de toekenning van autorisaties, en overeenkomsten
van UWV als bronhouder met nationale niet-SUWI partijen en met het Department of Social Protection Ierland –
voldoen aan het Aansluitprotocol en overige kaders in de Regeling SUWI. Het niet (geheel) naleven betekent een
overtreding van de Wbp.
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Het rapport concludeert dat UWV als verantwoordelijke voor BKWI en Suwinet de Wbp op een aantal punten overtreedt
bij gegevensleveringen aan niet-SUWIpartijen. De volgende constateringen in het rapport geven aanleiding tot het
treffen van maatregelen die met het CBP zijn gecommuniceerd:
 Een door UWV (en BKWI) als beheerder van Suwinet vastgestelde en gedocumenteerde procedurebeschrijving
inzake de autorisatie van de gebruikersbeheerder van de afnemer ontbreekt. Maatregel is dat UWV een
procedurebeschrijving autorisatie van de gebruikersbeheerder van de afnemer zal opstellen.
 Een geactualiseerd Beveiligingsplan BKWI ontbreekt. Maatregel: UWV zal samen met BKWI zorgen voor een
evaluatie en actualisering van het Beveiligingsplan BKWI, met hernieuwde vaststelling in 2014.
 Een adequate procedure inzake beveiligingsincidenten ontbreekt. Maatregel is dat UWV samen met BKWI zal zorgen
voor de vaststelling van een adequate procedure inzake beveiligingsincidenten.
 BKWI kan raadplegingen via Suwinet-inlezen niet loggen en ook geen gebruikersrapportages opstellen. Maatregel is
dat UWV de ontwikkeling van de aansluitvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden voor toegang en gebruik Suwinetinlezen ter hand zal nemen.
Bovenstaande maatregelen zullen worden opgenomen in het Programmaplan Beveiliging en Privacy. Na vaststelling in
september 2014 zal het programmaplan worden aangeboden aan de bewindslieden van SZW.
De conclusie van CBP dat een geldige overeenkomst met het Department of Social Protection van Ierland ontbreekt,
delen wij. Naar aanleiding van het rapport heeft UWV de pilot en de levering van gegevens stopgezet. UWV zal als
bronhouder eerst nader onderzoek verrichten naar de voorwaarden tot het verlenen van toegang tot Suwinet.
In het rapport wordt geconstateerd dat de overeenkomsten met Nederlandse niet-Suwipartijen op onderdelen niet
voldoen aan de eisen zoals die uit wet- en regelgeving voortvloeien. Het gaat daarbij om de ondertekening, de regeling
van de bewaartermijnen, de bovenmatigheid, de informatieplicht en de benodigde rollen en wijze van toekenning,
beheer en controle van autorisaties. Ten aanzien van deze verplichtingen merken wij op dat wij daaraan op een andere
wijze invulling hebben gegeven. Wij hebben het CBP aangeboden om over de uitkomsten in overleg te treden.

5.7. Doelmatigheid
Algemeen beeld en prognose
We houden aan het einde van 2014 naar verwachting een bestembaar resultaat over van circa € 90 miljoen. Daarin is
rekening gehouden met € 80 miljoen bijzondere lasten. De vorming van een voorziening voor jubilea (€ 30 miljoen) is al
verwerkt. De eenmalige afkoop van VUT- en levenslooprechten van medewerkers (niet voortkomend uit de voormalige
CWI-populatie) is nog in onderzoek. We rekenen thans met een bedrag van circa € 50 miljoen.

Tabel: Prognose resultaat 2014
Bedragen x € 1 miljoen
Gestuurde onderuitnutting begroting 2014

60

WW-volume valt mee t.o.v. augustusbrief

95

Onderuitputting projecten

15
170

Bijzondere lasten: voorziening jubilea

-30

Bijzondere lasten: afkoop VUT en levensloop

-50

Bestembaar resultaat

90

De onderuitputting in 2014 is fors te noemen. Zonder de hiervoor benoemde bijzondere lasten bedraagt de
onderuitputting op het budget naar verwachting € 170 miljoen. Dit is inclusief een onderuitputting van € 15 miljoen op
de projectkosten.
De belangrijkste oorzaak is dat in augustus 2013 het UWV-budget, op basis van de toen geldende inzichten van het
Centraal Planbureau omtrent het te verwachten klantvolume, te hoog is vastgesteld. Bij de augustusbrief is voor 2014
nog gerekend met 877.000 toekenningen WW en 407.000 continueringsbeslissingen. Deze voorspelde forse groei van
de werkloosheid in 2014 heeft zich evenwel niet voorgedaan. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van stabilisatie, in
2015 wordt gerekend op een lichte daling. Voor geheel 2014 verwachten we 707.000 WW-toekenningen te verrichten
en 373.000 continueringsbeslissingen. Als we deze volumeverschillen vermenigvuldigen met de prijs van een WWtoekenning en continueringsbeslissing is het budget vorig jaar augustus € 95 miljoen te hoog vastgesteld.
Daarnaast sturen wij bewust op een onderschrijding van de begroting. Met SZW is in het kader van de meerjarige
financiële taakstellingen afgesproken dat wij investeringen en frictiekosten samenhangend met de invulling van deze
taakstellingen zo veel mogelijk uit onze eigen begroting financieren. Al in de begroting 2014 hebben wij € 60 miljoen
apart gezet om aan het einde van het jaar te bestemmen voor de dekking van frictie- en investeringskosten. Deze
ruimte is ontstaan doordat wij ervoor hebben gekozen om voor de hogere klantvolumes WW alleen de directe capaciteit
op te schalen. De stafondersteuning en indirecte kosten houden wij zoveel mogelijk constant.
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Ten slotte blijft het budget van UWV door de jaren heen onrustig. Budgetverhogingen voor extra initiatieven als de 50+
en 55+ aanpak, het fraudeplan en onzekerheid over de verwachte groei in klantvolumes lopen door de invulling van de
bezuinigingstaakstellingen heen. Van 2013 op 2014 moest een aantal grote divisies personeel opschalen, van 2014 naar
2015 moet er op onderdelen weer personeel worden afgeschaald. Het opschalen is vaak niet op 1 januari van een jaar
gereed, met het afschalen wordt eerder begonnen dan 31 december door vacatures bijvoorbeeld niet in te vullen. Beide
zorgen ervoor dat een jaarbudget niet volledig wordt benut. Een budget dat meerjarig minder fluctueert, zal voor een
groter deel worden uitgenut.
Het resultaat over 2014 willen wij bestemmen voor de frictie- en investeringskosten in komende jaren, een aantal
maatregelen die de invoering van de Participatiewet in 2015 zouden moeten vergemakkelijken en mogelijk een eerste
bijdrage aan de egalisatiereserve die in 2014 voor het eerst mag worden gevormd. Wij zijn over de mogelijke
bestemming van de middelen met het ministerie van SZW in gesprek.
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 8 maanden van
2014 is als volgt:

Tabel: begrotingsresultaat UWV
Bedragen x € 1 miljoen

Realisatie
eerste 8
maanden
2014

Begroting
eerste 8
maanden
2014

Verschil

1.1 Toekennen-afwijzen claim

319,6

374,1

-54,5

1.2 Continueren

282,7

299,6

1.3 Handhaving

89,4

102,1

691,8

775,8

% Begroting
2014

1. Claimbeoordeling
-14,6%

561,1

-16,8

-5,6%

449,4

-12,7

-12,4%

153,2

-84,0

-10,8%

1.163,6

2. Preventie & dienstverlening
2.1 Preventie

17,8

21,6

-3,9

-17,8%

32,4

189,1

201,2

-12,1

-6,0%

301,9

206,9

222,9

-16,0

-7,2%

334,3

3.1 Gegevensverkeer arbeidsverhoudingen

24,1

27,4

-3,3

-12,1%

41,2

3.2 Werkgeversdienstverlening

49,2

62,8

-13,6

-21,7%

94,2

73,3

90,3

-16,9

-18,8%

135,4

2.2 Dienstverlening werkzoekenden
3. Registratie arbeidsverhoudingen

4. Inkomensverzorging
4.1 Betalingen

52,0

52,2

-0,2

-0,4%

78,3

52,0

52,2

-0,2

-0,4%

78,3

57,6

66,5

-8,9

-13,4%

99,7

57,6

66,5

-8,9

-13,4%

99,7

1.081,6

1.207,5

-126,0

-10,4%

1.811,3

30,0

-

30,0

-

-

1.111,6

1.207,5

-96,0

-7,9%

1.811,3

Vernieuwing, Investerings- en Frictiebudget

52,4

64,1

-11,7

-18,3%

96,2

Invoering Wet- en regelgeving

15,1

17,7

-2,6

-14,6%

26,6

Totaal projectkosten

67,5

81,9

-14,3

-17,5%

122,8

Frictiekosten sociaal plan

11,6

30,0

-18,4

-61,3%

45,0

Frictiekosten huisvesting en werkplekken

-0,1

1,3

-1,5

-110,0%

2,0

11,5

31,3

-19,9

-63,4%

47,0

1.190,6

1.320,7

-130,2

-9,9%

1.981,1

-35,3

-56,3

21,0

-37,3%

-84,4

1.155,3

1.264,5

-109,2

-8,6%

1.896,7

5. Informatievoorziening
5.1 Informatievoorziening
Structurele uitvoeringskosten wettelijke
dienstverlening
Bijzondere lasten
Uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening

Totaal frictiekosten
Totaal (voor mutaties bestemmingsfondsen)
Onttrekking aan bestemmingsfondsen
Totaal (na mutaties bestemmingsfondsen)
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De opgenomen jaarbegroting 2014 voor de uitvoeringskosten bedraagt € 1.981,1 miljoen. Naast het door het ministerie
van SZW toegekende budget van € 1.978,9 miljoen ontvangt UWV van het ministerie van OC&W € 2,2 miljoen voor de
onderwijsvoorzieningen.

Structurele uitvoeringskosten
De gerealiseerde reguliere kosten over de eerste 8 maanden zijn gestegen van € 1.044,8 miljoen in 2013 naar
€ 1.081,6 miljoen in 2014, dat is een toename met 3,5 procent. De hogere werkloosheid in 2014 vergeleken met 2013
is de belangrijkste oorzaak van deze stijging.
Over de eerste 8 maanden van 2014 is een budgetonderschrijding van € 126,0 miljoen gerealiseerd (10,4 procent).
Hieronder volgt een nadere toelichting op basis van de ‘cost accounting’ methodiek.
 Claimbeoordeling: er waren minder claimbeoordelingen WIA dan verwacht en minder claimbeoordelingen
eerstejaars Ziektewet. Bij de WW zien we minder claimbeoordelingen bij ontslagwerkloosheid en faillissementen en
minder continueringen WW en Ziektewet. De handhavingactiviteiten 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 de Wsw.
 Registratie arbeidsverhoudingen: bij gegevensverkeer arbeidsverhoudingen waren er minder activiteiten dan
verwacht. Ook bij de juridische dienstverlening aan werkgevers rond ontslagvergunningen en
tewerkstellingvergunningen waren er minder activiteiten dan verwacht.
 Inkomensverzorging: de activiteiten bestandsbeheer liggen nagenoeg op het verwachte niveau.
 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.
In dit overzicht over de baten en lasten over de eerste 8 maanden is de bijzondere last aangaande de afkoop van VUT
en levenslooprechten van medewerkers (niet voortkomend uit de voormalige CWI-populatie) nog niet verwerkt. Er is
een aanwijzing van de DNB dat kruissubsidiëring van deze rechten vanuit de reguliere pensioenspremie eigenlijk niet is
toegestaan. We bestuderen nog de actuariële berekeningen en jaarrekeningregels. Volgens huidig inzicht kan het gaan
om een incidentele last in de orde grootte van € 50 miljoen.

Projectkosten
De uitputting van de projectkosten is per saldo € 14,3 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. Gebruikelijk is dat de projectbestedingen in de tweede helft van het jaar hoger liggen. In de prognose
gaan we daarom uit van een onderuitputting eindejaar van € 15 miljoen.

Frictiekosten
De frictiekosten Sociaal Plan in de eerste 8 maanden bedragen € 11,6 miljoen. De frictiekosten Sociaal Plan bestaan naast de kosten van de mobiliteitscentra - met name uit de dotatie aan de voorziening kosten sociaal plan. Deze
frictiekosten ontstaan op het moment dat medewerkers boventallig worden verklaard. Dan wordt een voorziening
getroffen waaruit vervolgens de uitgaven voor boventalligen worden betaald. Deze frictiekosten hebben daarom geen
relatie met de actuele uitgaven die UWV thans op grond van het sociaal plan verricht. Veel
boventalligheidsaanzeggingen worden tegen het einde van het jaar gedaan. We verwachten in de jaarrekening het
gehele begrote bedrag aan de voorziening sociaal plan te moeten doteren.
De frictiekosten huisvesting bedragen € -0,1 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 € 56,3 miljoen vrijgegeven voor de eerste 8 maanden van 2014. Hiervan
is € 35,3 miljoen besteed:
 € 32,0 miljoen voor frictiekosten;
 € 2,0 miljoen voor wet- en regelgevingprojecten;
 € 1,3 miljoen voor reguliere activiteiten.
De onderuitnutting van € 21,0 miljoen betreft met name de sociaal plan kosten.
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