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Eén van de doelen van de UWV Kennisagenda 2020-20211 is het ontwikkelen van een doenvermogentoets. UWV 
ondersteunt namelijk diverse doelgroepen bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals baanverlies en arbeidsongeschiktheid. 
Waarbij UWV ook actie vraagt van de burger. Belangrijk is daarbij dat deze ondersteuning en de plichten die 
voortvloeien uit het uitkeringsrecht ook aansluiten op het doenvermogen van burgers. Burgers moeten de wet namelijk 
niet alleen kennen, maar ook ‘kunnen’. Een doenvermogentoets faciliteert UWV bij het aansluiten op het doenvermogen 

van de burger. Daarmee kunnen vakmensen van UWV de processen een mensgerichter inrichten. Door rekening te 
houden met doenvermogen wordt UWV toegankelijker en kan zij de burger beter ondersteunen. 
 
Middels deze notitie geven we inzicht in de ontwikkeling van deze doenvermogentoets. Er volgt een beschrijving van de 
vijf fases die worden doorlopen. Tevens worden de resultaten uit de fase ‘inhoudelijke factoren die belangrijk zijn voor 
een doenvermogentoets’ beschreven. Wil je meer weten over Doenvermogen? Dan raden we je aan om het rapport 
‘Weten is nog geen doen’2 van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) te lezen. Of het rapport 
‘Doenvermogen en Basisvaardigheden: Verkenning van de begrippen binnen UWV-context’3. De URL’s naar deze 
rapporten zijn onderaan deze pagina te vinden.   
 
 

Onderzoeksdoel 

We doen onderzoek om een doenvermogentoets te ontwikkelen. Deze kan gebruikt worden om te toetsen of een proces 

of regeling ‘doenlijk’ is voor de burger. Beoogde gebruikers zijn professionals die werkprocessen en dienstverlening voor 

de burger ontwikkelen. Denk hierbij aan beleidsmakers, business analisten, procesontwerpers, en producteigenaren. De 

doenvermogentoets wordt idealiter ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen en dienstverlening (alsmede 

de evaluatie en verbetering van reeds bestaande werkprocessen en dienstverlening). 

 

Ter illustratie een analogie met taal. Er bestaan verschillende taalniveaus, zoals a1 (heel eenvoudige woorden en zinnen), 
a2, b1, b2, c1 en tot c2 (zeer taalvaardig, specialistische jargon). Een brief kan dus op a1, a2, b1 etc. niveau zijn 
geschreven. Bij elk persoon past een ander niveau. UWV stuurt op het gebruik van b1 taalniveau óf gemakkelijker. Men 
zal met de doenvermogentoets soortgelijke niveaus in kaart kunnen brengen en bepalen welk niveau aan doenvermogen 
een proces vraagt, en waar een proces aan moet voldoen om als ‘een niveau doenlijker’ gekenmerkt te worden. 

 

 

Stappenplan 

Experts van verschillende divisies en directoraten van UWV hebben een stappenplan opgesteld om een 

doenvermogentoets te ontwikkelen, zie figuur 1. In stap 1 wordt gereflecteerd op de stakeholders en eindgebruikers en 

hoe die te betrekken in de ontwikkeling van de doenvermogentoets. In stap 2 worden de belangrijke inhoudelijke 

factoren van een doenvermogentoets voor UWV bepaald vanuit wetenschappelijke en expertinzichten. In stap 3 en stap 

4 wordt iteratief met eindgebruikers een prototype ontwikkeld en uitgeprobeerd in casussen, totdat er een prototype ligt 

dat voldoet. In stap 5 wordt overgegaan tot implementatie. Deze notitie richt zich op stap 2, het bepalen van de 

inhoudelijke factoren die relevant zijn voor een UWV doenvermogentoets. 

 

 

Figuur 1. Stappenplan voor Kennisonderzoek naar een ‘doenvermogentoets’, om daarmee doenvermogen 

mee te nemen in de ontwikkeling van processen  

 

 

                                                 
1 Voor de hele UWV Kennisagenda 2020-2021, ga naar: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kennisagenda-2020-2021.pdf 
2 Voor de WRR rapporten over Doenvermogen, ga naar: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen 
3 Voor de Verkenning van de egrippen binnen UWV-context, ga naar: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/doenvermogen-en-

basisvaardigheden.pdf 
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Met een Delphi/Modified-RAND methode zijn de inhoudelijke factoren van de doenvermogentoets bepaald. Deze 

methode is veelgebruikt in andere organisaties. De methode faciliteert het objectief komen tot consensus tussen 

experts. Voor deze stap in de ontwikkeling van de doenvermogentoets hebben vijftien doenvermogenexperts met 

verschillende achtergronden en uit verschillende UWV geledingen deelgenomen aan deze methode.  

 

De Delphi/Modified-RAND methode is in vier rondes uitgevoerd, waarin opdrachten werden gegeven aan alle 

deelnemers. De eerste drie rondes waren individueel om beïnvloeding door anderen te minimaliseren. In de laatste 

ronde is iedereen samengekomen  om consensus te bereiken over de inhoudelijke factoren die van belang zijn voor de 

UWV doenvermogentoets. 

 

Ter voorbereiding is aan alle deelnemers gevraagd om antwoorden op de volgende vraag voor te bereiden ’Welke 

‘factoren’ zijn van belang voor de doenvermogentoets? Of in andere woorden, wat zou jij van een proces moeten weten 

om te bepalen of het veel doenvermogen kost?’’. Gegeven dat de deelnemers verschillende expertises hebben (o.a. 

gedragswetenschapper, beleidsadviseur), en aangemoedigd werden om ook eigen literatuuronderzoek te doen, leverde 

dit een breed scala aan inzichten op. 

 

Delphi/Modified-RAND rondes 

Voorbereiding 

Er is een beknopt literatuur- en dossieronderzoek gedaan, en er is inzicht verkregen in Doenvermogentoetsen van 

andere organisaties (mede op basis van de stakeholderanalyse uit stap 1). 

 

Ronde 1: Divergeren 

Het doel was om tot een zo groot mogelijk overzicht aan relevante factoren te komen. Elk van de deelnemers 

benoemde, en beschreef zo veel mogelijk factoren op basis van (wetenschappelijke) literatuur en eigen professionele 

ervaring. 

 

Ronde 2: Beoordelen 

Het doel was om elk van de factoren te evalueren. Deelnemers beoordeelden elke factor op een schaal van 1 (helemaal 

niet) tot 5 (helemaal wel): a) wat is de relatie met doenvermogen, b) is het meetbaar en c) is het veranderbaar door 

UWV. 

 

Ronde 3: Convergeren 

Het doel was te bepalen welke factoren passend zijn voor de doenvermogentoets. Op basis van de scores van ronde 

twee werd gaven deelnemers voor elke factor aan: wel in toets, enkel bewust van zijn maar niet in toets, niet relevant 

voor doenvermogentoets binnen UWV. 

 

Ronde 4: Consensus bereiken over inhoudelijke factoren 

In deze ronde zijn eerder opgehaalde resultaten in een overzicht geplaatst. Daarbij is het voorstel gedaan om factoren 

met >80% consensus uit ronde 3 automatisch op te nemen als inhoudelijke factor. De overige factoren zijn één voor 

één besproken, met als basis de resultaten uit de eerdere rondes. 

1. Methode stap 2: inhoudelijke factoren 
van een UWV doenvermogentoets 
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Er zijn 32 factoren geïdentificeerd die naar verwachting van invloed zijn op het doenvermogen van burgers. En die 

meetbaar of veranderbaar zijn door UWV. Deze factoren zijn onderverdeeld in 8 categorieën: informatie genereren, 

inventariseren en beoordelen van de eigen situatie, gevolgen van inertie of fouten, proactieve hulp en vroegsignalering, 

overtuigingen, cumulatie van lasten, tijd voor actie, onzekerheden en vrijheid. Zie tabel 1 voor het overzicht.. Ze 

vormen de basis voor het ontwerpen van een doenvermogentoets voor processen bij UWV. 

 

Conclusie en vervolg 

Met behulp van de Delphi/Modified-RAND methode heeft UWV 32 beïnlvoedbare en meetbare factoren kunnen 

identifieren die de basis vormen oor een doenvermogentoets. De factoren zijn een UWV-specifieke verdieping op de 

factoren zoals voorgesteld door de WRR. De volgende stap is om deze factoren om te vormen tot een toets waarmee 

we (nieuwe) processen langs de meetlat kunnen leggen.  

 

Het doel is dat de doenvermogentoets qua vorm, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid goed aansluit bij de 

eindgebruikers en hun werkwijze, zoals bij procesontwerpers en productontwikkelaars. 

 

Om ervoor te zorgen dat de beoogde eindgebruikers gebruik willen en kunnen maken van de doenvermogentoets, gaan 

we in de fase 3 en 4 iteratief en samen met eindgebruikers een doenlijke doenvermogentoets ontwikkelen. 

 

Tabel 1. Categorieën en factoren waar in het kader van doenvermogen bij het ontwerp van processen 

rekening mee gehouden dient te worden 

 

De factoren die beïnvloeden hoeveel doenvermogen een proces vraagt van de burger 

Categorie 1: Informatie genereren 

Duidelijkheid handelingsperspectief 

Hoe duidelijk is het wat de burger moet doen en welke handelingen mogelijk zijn om doelen te behalen? In hoeverre wordt het 

handelingsperspectief expliciet gemaakt? Hoe helder is het stappenplan? 

Hoeveelheid keuzes 

Hoe vaak moet de burger een keuze maken? Tussen hoeveel verschillende opties moet de burger kiezen? Als het meerdere keuzes zijn, 

weet de burger vooraf hoeveel en waarom er meerdere keuzes zijn? 

Gegevens of documenten verzamelen 

Hoeveel informatie moet de burger ophalen? Moet de burger documenten of gegevens paraat hebben of opvragen? 

 

Categorie 2: Inventariseren en beoordelen van de eigen situatie 

Complexiteit van situatie en informatie 

Is de situatie van de burger complex door een combinatie of samenloop van regelingen, processen, wetten of omstandigheden? Hoe 

complex is de informatie die de burger moet begrijpen? Is de informatie eenduidig of zijn er veel nuances en afhankelijkheden? 

Bijvoorbeeld: “Deze informatie geldt alleen als voldaan wordt aan voorwaarden A, B en C, behalve als situatie X speelt, dan kunt u er 

sowieso gebruik van maken. Als situatie Y speelt, dan moet u er zelfs gebruik van maken.” 

Hoeveelheid (nieuwe) informatie, verzamelen, filteren en verwerken 

De hoeveelheid informatie die de burger moet doornemen, begrijpen, beoordelen en toepassen. Hoeveel informatie moet de burger tot 

zich nemen? En bij hoeveel van deze informatie is het essentieel voor de burger dat deze de informatie begrijpt? Hoeveel van deze 

informatie is nieuw? Is de informatie situatie-specifiek, of algemeen? Moet de burger deze informatie uit verschillende bronnen halen en 

zelf combineren? 

Bezwaar maken tegen niet-correcte besluiten of procedures 

Kan de burger niet-correcte beslissingen en procedures van UWV herkennen? Of neemt de burger alles aan van wat UWV besluit, 

ondanks eventuele fouten? Weet een burger óf en hoe deze bezwaar kan maken? Ziet de burger het nut in van bezwaar maken of denkt 

deze dat het geen zin heeft? 

 
  

2. Resultaten 
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Categorie 3: Gevolgen van inertie of fouten 

Default opties vanuit UWV 

Biedt het UWV automatisch een goede optie* aan als de burger geen keuze maakt? Wat gebeurt er als de burger geen keuze maakt of 

geen actie onderneemt? Of wordt er altijd een actieve keuze afgedwongen? *Een goede optie voor de meeste burgers. 

Gevolgen in verhouding tot fout of niets doen 

Wat zijn de gevolgen van het maken van een fout of nietsdoen? Staan de gevolgen in verhouding tot de fout? 

Herstelmogelijkheden aanwezig en toegankelijk 

Heeft de burger mogelijkheden om acties te herstellen als deze fouten maakt? Is de manier waarop toegankelijk of omslachtig? Zijn er 

alsnog repercussies bij het herstellen van de fout? 

Hardheidsclausule, mogelijkheid om maatwerk te leveren 

Is er een mogelijkheid vanuit UWV om af te wijken van de standaardprocessen om een oplossing te bieden voor een bijzonder geval? 

Wordt hier in de praktijk gebruik van gemaakt? 

Ontwijkingsmogelijkheden proces 

In hoeverre is het mogelijk voor de burger om contact en berichten van UWV te negeren? Doet UWV voldoende om belangrijke prikkels 

over te brengen dat er actie wordt gevraagd van de burger? 

 

Categorie 4: Proactieve hulp en vroeg signalering 

Toegankelijkheid ondersteuning 

Hoe makkelijk is het voor burgers om hulp te vragen van UWV? Zijn daar voorwaarden aan verbonden? Hoe lang is de weg naar 

ondersteuning? Wordt aan burgers gecommuniceerd hoe ze persoonlijke ondersteuning kunnen krijgen? Is er een direct aanspreekpunt, 

of gaat dat via een algemeen klantcontactcentrum? Moet de hulp aan UWV worden gevraagd, of zijn er ook situaties waarin de hulp aan 

een andere organisatie of persoon kan worden gevraagd? 

Signaleren en proactieve benadering burgers die vastlopen in het proces 

Worden burgers die (potentieel) in de problemen komen door UWV opgemerkt en gesignaleerd? Kan UWV (verdere) problemen 

voorkomen door ondersteuning tijdig in te zetten in een proces? Initieert UWV de extra toewijzing van middelen zelf of moet de burger 

hier zelf aanspraak op maken? Benadert UWV proactief burgers met potentieel problematische situaties? Zijn er extra middelen 

beschikbaar om deze burgers voldoende te ondersteunen? 

 

Categorie 5: Overtuigingen 

Aantrekkelijkheid en belang voor de burger 

In hoeverre is de actie (on)prettig om uit te voeren? In welke mate dient het proces/de actie een doel van de burger, waarbij de burger 

ook inziet dat deze er zelf belang bij heeft (bijvoorbeeld solliciteren)? En in welke mate dient het proces of de actie een doel van UWV 

waar de burger geen direct belang van ziet anders dan 'het moet gewoon' (bijvoorbeeld vakantie doorgeven)? 

 

Categorie 6: Cumulatie van lasten 

Cumulatie van gevraagde acties 

Worden er veel acties (tegelijk) gevraagd? Moet de burger meerdere acties tegelijk of kort na elkaar uitvoeren? Bijvoorbeeld als deze 

zich in meerdere processen of trajecten tegelijk bevinden. 

Samenloop met voorspelbare stress 

Valt het proces logischerwijs samen met bronnen van stress, zoals bij schulden, handhavingstrajecten, gezondheidsproblemen of life 

events als recent ontslag, scheiding etc. Of is het proces zelf van nature stressvol? Wordt het proces als oneerlijk of onlogisch ervaren? 

Cumulatie van betrokken partijen 

Heeft de burger met veel partijen tegelijk te maken (zowel binnen als buiten UWV)? Werken die partijen samen of vragen ze elk iets 

anders van de burger? Vragen de partijen tegenstrijdige acties? 

Afhankelijk van andere(n) 

In hoeverre is de burger afhankelijk van andere personen, divisies of organisaties om acties uit te voeren? Moet deze bijvoorbeeld 

wachten op een nieuwe DigiD? Of moet de burger van de bank gegevens opgestuurd krijgen? Of is de burger afhankelijk van hulp van 

een familielid om acties uit te voeren? 
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Categorie 7: Tijd voor actie 

Complexiteit van acties en proces 

Hoe moeilijk zijn de acties in het proces om uit te voeren voor de burger? Zijn er benodigdheden nodig? Zoals een scanner, smartphone 

of printer? Zijn er acties waar deze doelgroep meer moeite mee heeft? Sommige mensen zijn minder digivaardig en voor anderen is 

fysieke briefpost weer lastiger dan een online formulier. 

Stimulering om actie te ondernemen 

Wordt er aan een burger duidelijk gemaakt dat deze iets moet doen? Is het eenmalig of zijn er herinneringen? In hoeverre valt de 

prikkel vanuit UWV op? Hoeveel moeite moet de burger doen om de prikkel op te merken? 

Aaneensluiting acties 

Kan het proces in één keer afgehandeld worden, of zitten er tussenpozen, beslissingen en/of reactiemomenten in? 

Uitvoeringstijd actie 

Hoe lang duurt het om de actie uit te voeren of door het hele proces te gaan? 

Deadlines 

Is er een tijdslimiet aan een gevraagde actie in een proces? Hoe hard is deze? Hoe duidelijk is deze tijdslimiet? 

Ruimte tussen prikkel en gevraagde actie 

Hoeveel tijd zit er tussen de prikkel (zoals een oproep) en de gevraagde actie (de datum van de afspraak)? Zit er erg veel tijd of erg 

weinig tijd tussen? Is de tijdsduur in verhouding met de gevraagde actie? Een oproep voor een afspraak moet je bijvoorbeeld liever niet 

3 maanden voor tijd doen en een deadline moet niet enkele dagen na het eerste verzoek zijn. 

Natuurlijke of logische aanleidingen tot actie 

Is de gevraagde actie op een moment waarop mensen verwachten dat ze actie moeten ondernemen? Het kan bijvoorbeeld logisch zijn 

voor burgers om een proces zelf te starten wanneer de burger werk heeft gevonden, wanneer deze verhuist, wanneer deze aanspraak 

op iets wilt maken of wanneer de uitkering niet op de rekening verschijnt. Voor burgers kan het tijdens een proces logisch voelen om ná 

een beoordelingsgesprek eerst een beslissing af te wachten voordat ze actie ondernemen. En elke maand iets doen kan misschien 

logischer voelen dan om de maand actie ondernemen. 

Toegankelijkheid dienstverlening 

Is de dienstverlening via alle kanalen beschikbaar of alleen op bepaalde plekken of kanalen? (UWV-kantoor, website etc.). 

Specifieke actiemomenten 

Kan de actie alleen binnen bepaalde tijden uitgevoerd worden, zoals bellen met het klantcontactcentrum? Of heeft de actie een specifiek 

moment, zoals een belafspraak? 

 

Categorie 8: Onzekerheden en vrijheid 

Bevestiging/terugkoppeling op gemaakte stappen 

Krijgt een burger voldoende terugkoppeling op doorlopen stappen en/of processen? Begrijpt een burger precies of iets wel of niet gelukt 

is, hoe de procedure verder verloopt en wat de gevolgen zijn van acties? Online: Als je op een 'verstuur' knop klikt, krijg je dan een 

bericht dat het gelukt is en wat er zal gebeuren? Procesmatig: Weet een burger in het Eerstejaarsziektewetbeoordelingsproces, uit welke 

stappen dit proces bestaat? En weet de burger ten alle tijden waar deze zich in het proces bevindt? 

Volhouden bij emoties en tegenslagen 

Is de kans groot dat de burger te maken krijgt met emoties die deze tijdens het proces moet verwerken, zoals onzekerheid, angst, 

teleurstelling, verdriet, of boosheid? Kunnen er voorspelbare tegenslagen voorkomen in dit proces? 

Onzekerheid in de situatie 

Weet de burger waar deze aan toe is? Is er onduidelijkheid of ambiguïteit in de situatie van de burger, waardoor niet zeker is wat voor 

deze gene van toepassing is? Bijvoorbeeld als de burger pas achteraf aanspraak kan maken op een toeslag zonder van tevoren zeker te 

weten of deze recht heeft op de toeslag. Of moet de burger keuzes maken terwijl deze nog wacht op een andere beslissing? 

Keuzevrijheid 

Hoeveel ruimte heeft de burger om zelf invulling te geven aan het proces/de actie en deze passend te maken voor de eigen situatie? Zit 

er speling in wanneer burgers de benodigde acties uitvoeren en hoe zij dat doen? Hebben burgers keuzevrijheid, bijvoorbeeld in het 

medium van communicatie, of de adviseur die zij spreken. 

Routines opbouwen of doorbreken 

Dit treft alleen processen waar burgers meermaals doorheen gaan. Is het mogelijk voor de burger om een routine op te bouwen? Of 

wordt er telkens met verschillende acties/volgorde van acties/datums/informatie gewerkt? Zijn er regelmatig wetswijzigingen of 

beleidswijzigingen? Wordt er gebruik gemaakt van formulieren, applicaties of systemen die onbekend zijn voor de burger, en waarbij 

deze nog moet ontdekken hoe hier gebruik van te maken? 
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