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Geachte , 

Op 11 juli 2021 heeft UWV uw verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek. 

Beslissing  
UWV heeft, met inachtneming van uw verzoek, besloten om de door u verzochte informatie 
openbaar te maken (zie bijlage). Hieronder lichten wij onze beslissing aan u toe. 

Wob-verzoek 
In uw verzoek heeft u verzocht om de openbaarmaking van informatie over alle inclusiecriteria van 
de uitgevoerde en lopende experimenten vanaf 2014 tot heden, inclusief de hierbij horende 
werkinstructies voor de werknemers van het UWV. 

Voorafgaand contact 
Wij hebben twee keer telefonisch contact met u gehad om uw verzoek nader te specificeren. Dit 
omdat wij vragen hadden over uw verzoek en het verzoek voor ons niet geheel duidelijk was. U 
heeft aangegeven dat het u te doen is om een onderzoek (experiment) wat heeft plaatsgevonden 
in 2016/2017 in het kader van de WW-dienstverlening.  

Op 9 augustus 2021 is de beslissing door ons met vier weken verdaagd. 

Inventarisatie documenten  
Naar aanleiding van de specificering van uw verzoek is een document aangetroffen met een  
overzicht van de inclusiecriteria van de Effectmeting dienstverlening WW. De Effectmeting is 
uitgevoerd van 01-12-2017 t/m 20-11-2018. Het laatste nummer van het BSN is gebruik om de 
WW-instroom willekeurig in te delen. Andere onderzoeken (experimenten) met inclusiecriteria in 
de genoemde periode in het kader van WW-dienstverlening zijn niet aangetroffen. Ook zijn geen 
documenten aangetroffen met algemene richtlijnen of werkinstructies over de totstandkoming van 
inclusiecriteria.  
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Zienswijze 
Er zijn geen derde belanghebbenden bij dit besluit betrokken die mogelijk bedenkingen hebben 
tegen de openbaarmaking.  

Overwegingen 
De informatie die u verzoekt heeft betrekking op inclusiecriteria van onderzoeken (experimenten). 
Na uw toelichting zijn onder de reikwijdte van uw verzoek enkel de inclusiecriteria aangetroffen van 
de Effectmeting dienstverlening WW. Wij hebben het document getoetst aan de 
uitzonderingsgronden van de Wob en zijn tot de conclusie gekomen dat er op deze informatie geen 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn, waardoor de informatie voor openbaarmaking in 
aanmerking dient te komen.  

Publicatie 
Dit besluit wordt binnen enkele werkdagen na dagtekening van dit besluit geanonimiseerd 
gepubliceerd op de website uwv.nl. 

Bezwaarclausule  
Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw Wob-verzoek kunt u tot uiterlijk zes weken na 
de datum op deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaar naar het adres dat 
linksboven op deze brief staat en stuur ook een kopie van deze brief mee. Wij kunnen u dan sneller 
helpen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 

Juridisch adviseur 




