
Effectmeting WW 

Vanaf 1 december starten we met de Effectmeting WW om te weten wat het effect is van persoonlijke dienstverlening aan onze WW klanten. 

Controlegroep is instroom BSN8 en BSN9 01-12-17 t/m 30-11-18. Deze groep wordt 30 maanden gevolgd.* 

Waarom doen we het?  

Naast dat we deze afspraak hebben gemaakt met SZW, is het een kans om aan te tonen dat onze dienstverlening effect heeft. En 

WERKbedrijf ook minder ter discussie worden gesteld in de politiek. 

Wat gaan we meten? 

1. Draagt de persoonlijke dienstverlening bij aan een snellere uitstroom naar werk binnen 12 maanden na instroom in de WW?

2. Draagt de persoonlijke dienstverlening bij aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de klant op de langere termijn?

3. Verdient de extra investering in gerichte persoonlijke dienstverlening zich terug (kosteneffectiviteit)?

 

 

De effectmeting is een KANS om 
onze meerwaarde aan te tonen.  

Focus op deze groep klanten! 

Hier kunnen we het verschil 
maken en het effect van onze 
dienstverlening aantonen 

Vergroot het effect van de 

meting door optimaal onze 

dienstverlening in te zetten 

voor deze groep klanten.  

Nodig klanten frequenter uit. 

Een goed gesprek werkt!

Verwijs eerst naar onze online 

dienstverlening! (webinars, 

e-learnings, werkhoek enz.)

Deze klanten krijgen geen 

persoonlijke dienstverlening (F2F 

dienstverlening al dan niet gevolgd 

door aanvullende dienstverlening).

Gebruik BI dashboard om selecties te 

maken. Dan weet je zeker dat de 

controlegroep uitgesloten is. 

Vraagt een klant uit de controlegroep 

om hulp (zelfmelder) dan geven we wel 

persoonlijke dienstverlening, 

maar….biedt het niet actief aan.

Vergeet niet zelfmelders goed te 

registreren! Registreer ze als 

“Gesprek op verzoek klant”. Spontane inloop - let op hoe je 

in gesprek gaat met klanten uit de 

controlegroep en over onze 

dienstverlening. Vind je het lastig? 

Praat er over met elkaar.

* Voor details raadpleeg het Vraag en 
Antwoorden overzicht in de toolkit 
Effectmeting WW.

Meer weten? Kijk op de de toolkit Effectmeting WW

https://samenwerken.sharepoint.uwv.nl/sites/DWU/wb/Gedeelde  documenten/TK_Effectmeting WW/VenA Effectmeting WW.docx
https://samenwerken.sharepoint.uwv.nl/sites/DWU/wb/Gedeelde%20%20documenten/TK_Effectmeting%20WW/VenA%20Effectmeting%20WW.docx



