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Verslag RvB-vergadering d.d. 1 november 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: 
Maarten Camps en Johanna Hirscher. 
 
Nathalie van Berkel en Guus van Weelden zijn 
afwezig. 

  

    

(1a, b, c, d) 
 

Conceptverslag RvB d.d. 18 oktober 2022 
Bladzijde 8, agendapunt 12 Individueel 
maatwerk WIA-voorschotten: de eerste zin van 
de besluiten (voorlaatste alinea) te lezen als 

volgt: ‘De Raad van Bestuur besluit niet tot 
financiële compensatie over te gaan. Wel moet 
er ruimhartige re-integratieondersteuning 

aangeboden worden aan: (…)’ 
 
Het verslag wordt met inbegrip van deze 
wijziging vastgesteld. 

 
Conceptverslag RvB-vrijdag d.d. 14 oktober 
2022 
Bladzijde 1, agendapunt 3 UWV-
leiderschapsprogramma: de tekst na de eerste 
twee alinea’s te schrappen en een beknopte 
opsomming te noteren van de onderwerpen die 

tijdens de bespreking aan bod zijn gekomen. 
 
Bladzijde 3, agendapunt 4 Ontwikkelingen 
verbreding Regionale Werkcentra: 
- In de vierde alinea de laatste zin ‘Hieraan 

… ten grondslag’ te schrappen. 

- In de voorlaatste alinea ‘17 oktober’ te 

vervangen door ’14 november’. 
- De verslagtekst zodanig te formuleren dat 

eerst de discussie wordt geschetst en 
vervolgens kort de aandachtspunten/ 
conclusies te noteren. 

 

Kalender agendering vergaderingen 2022  
- De Raad van Bestuur verzoekt in de 

directeurensessie op 1 december een 
carrousel te organiseren waarin een update 
wordt gegeven over de stand van zaken 
rondom de strategie van UWV.  

- Johanna Hirscher geeft aan dat zij afwezig 

is bij de RvB-vrijdagvergadering op 25 
november a.s. 

 
De Raad van Bestuur neemt voor het overige 

kennis van de kalender.  
 

Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen 
Johanna Hirscher meldt dat het actiepunt 
‘communicatie wachttijden WIA’ uit de RvB van 
6 september is afgerond. 
 
De Raad van Bestuur neemt kennis van het 
overzicht.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    



 

Verslag RvB d.d. 1 november 2022  2 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

 Hamerstukken   

    

(2) Wijzigingsbesluit protocol huisbezoeken 
Een van de middelen om te controleren of een 
cliënt met een uitkering zich aan de regels 
houdt die gelden voor de desbetreffende 
werknemersverzekering en/of 
werknemersvoorziening is het afleggen van 
huisbezoeken. 

 
De afdeling Handhaving heeft behoefte aan 
een vernieuwd protocol huisbezoeken waarin 
de wettelijke ruimte volledig wordt benut.  
In de vernieuwde versie zijn de huisbezoeken 
in het buitenland in lijn gebracht met de 
huisbezoeken in Nederland. Daarnaast is de 

wijze van aankondigen van een huisbezoek in 
het buitenland verduidelijkt.  

Het protocol benadrukt dat voor huisbezoeken 
in het kader van samenwerkingsverbanden 
(o.a. Landelijke Stuurgroep Interventieteams) 
er afwijkende regels kunnen gelden, zodat de 

cliënten van UWV die hiermee te maken 
krijgen weten waar zij aan toe zijn. Als laatste 
is de structuur en inhoud van het protocol op 
enkele plekken verduidelijkt.  
 
De Raad informeert of SMZ Bijzondere Zaken 
bij de totstandkoming van de voorlegger 

betrokken is en geeft aan dit graag in de 
notitie terug te willen zien. 
 
De Raad van Bestuur gaat met inbegrip van 
bovenstaande akkoord met het 
Wijzigingsbesluit Protocol Huisbezoeken 

Handhaving UWV 2020 en het vernieuwde 

Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV versie 
november 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Directeur 

Handhaving 

 

    

(3)  (Her)inrichting Projectcodes in financiële 

administratie 
De huidige opzet van de organisatiestructuur is 
zo ingericht dat alle projectkostenplaatsen 
direct onder de algemeen directeur van een 
divisie vallen. Dit houdt in dat alleen de 
algemeen directeur van een divisie projecten 
goed kan keuren. Andere directeuren uit het 

eerste echelon - waaronder directeuren 
Uitvoering en IV - kunnen dit niet. Deze 
situatie is niet langer wenselijk, omdat 
projecten direct ressorteren onder de 
verantwoordelijkheid van deze directieleden.  

 

HRM/Organisatiebeheer ondersteunt het 
voorstel waarbij de directeuren IV en 
Uitvoering hun eigen projectkostenplaatsen 
kunnen krijgen.  
Bij wijze van pilot zal deze werkwijze eerst 
voor een periode van zes maanden bij C-ICT 
worden beproefd. De uitkomst wordt 

geëvalueerd met de directeur C-ICT/CIO en 
directeur FEZ.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CIO/directeur 
FEZ 
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Indien de uitkomst positief is, zal de werkwijze 

UWV-breed worden geïmplementeerd. 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het 

voorstel om eigen projectkostenplaatsen op te 
nemen in de organisatiestructuur voor de 
directeuren IV en Uitvoering. 

    

(4)  Aanpassen mandaatregeling 

Beslissingsbevoegdheden wettelijke 
regelingen (niet 
werknemersverzekeringen) Werkbedrijf 
Voor ligt een notitie waarin Werkbedrijf 
voorstelt om bijlage 5 in de mandaatregeling 
aan te passen.  
 

De Raad van Bestuur verzoekt in de 
mandaatregeling consequent de spelling 

‘Werkbedrijf’ te hanteren en gaat, met inbegrip 
van deze wijziging, akkoord met de 
voorgestelde wijzigingen in bijlage 5.    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directeur 
HRM 

 

    

(5)  Vervolg programma STAP-
doorontwikkeling project STAP 2.0   
De regeling STAP subsidie is sinds 1 maart 
2022 voor burgers beschikbaar. Er is veel 
animo voor STAP, er is meer vraag dan 

budget. 
 
Het ministerie van SZW wil dat UWV diverse 
uitbreidingen en aanpassingen realiseert in en 
rond de dienstverlening van het STAP-budget, 
uitvoering en informatiehuishouding.  

Hierbij wordt invulling gegeven aan nieuwe 
wet- en regelgeving en gemaakte bestuurlijke 

afspraken rond subsidieverlening voor bij- om- 
en herscholing.  
 
Het is de bedoeling dat wordt voortgebouwd op 
hetgeen voor STAP is gerealiseerd. Daarnaast 

zijn uit de uitvoeringspraktijk van UWV 
verbeteringen naar voren gekomen die binnen 
de doorontwikkeling meegenomen worden. 
Afgelopen periode is de voorbereiding gestart 
onder de naam STAP 2.0.  
 
In verband met de continuïteit en het 

gewenste tempo wordt STAP 2.0 gestart en is 
gelijktijdig binnen de eerste fase een u-toets 
voorzien. Na de u-toets vindt zo nodig een 
herijking plaats.  
 

De Raad van Bestuur: 

1. gaat akkoord met het projectvoorstel STAP 
2.0, met inachtneming van het advies door 
Portfoliobureau om in het projectplan een 
kleine scope te kiezen (<4 miljoen). Indien 
nodig kan na STAP 2.0 een vervolgproject 
van start gaan voor de resterende scope 
van de u-toets. 

2. gaat voor de uitvoering van de eerste fase 
STAP 2.0. akkoord met een budget van € 
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1,76 miljoen, waarvan € 1,15 miljoen in 

2022 en € 610K in 2023. 
3. verzoekt het onderwerp STAP een keer te 

agenderen voor een RvB-

vrijdagvergadering om de strategische 
aspecten, zoals wat UWV wil bieden door 
middel van dit platform, te bespreken. 

 

 
 
Directeur 

Werkbedrijf 

    

(6)  Geactualiseerd Programmaplan 

Autorisatiebeheer (Helios) 
Het programma Helios zorgt voor uniform 
autorisatiebeheerbeleid. Voor de huidige 
applicatie met betrekking tot autorisatiebeheer 
van UWV loopt eind 2023 de ondersteuning 
door de leverancier af. Programma Helios gaat 
deze maatwerkapplicatie vervangen door een 

toekomstvaste standaardapplicatie voor 
autorisatiebeheer.  

 
Naast het vervangen van de applicatie gaat 
programma Helios ook verbeteringen 
doorvoeren in de processen, governance, 

beleid, handhaving, gedrag en cultuur op het 
gebied van autorisatiebeheer. 
 
Voor ligt een geactualiseerd 
programmaplan voor fase 3 en 4. Het 
programma houdt vast aan de einddatum 
van het contract met ABS 2.0 op 31 

december 2023. De daadwerkelijke 
ingebruikname van de nieuwe werkwijze 
en het nieuwe systeem staat gepland voor 
uiterlijk 1 januari 2024. 

Helios is conform richtlijnen aangemeld 

voor een AC-ICT toetsing en publicatie op 
het Rijks ICT Dashboard. 

Portfoliobureau (PB) adviseert akkoord te gaan 
met het herijkt programmaplan. Daarnaast 

adviseert Portfoliobureau in het volgende 
projectstuurdocument de businesswaarde nog 
verder te verduidelijken. 
 
De Raad van Bestuur: 
1. gaat akkoord met het herijkt 

programmaplan, programma-aanpak en 

start en uitvoering van fase 3 met 
inachtneming van het PB-advies 

2. gaat voor de uitvoering van het 
programma akkoord met een budget van € 
2.015k van oktober 2022 tot en met april 
2023 voor fase 3, waarvan € 603k in 2022 

en 1.412k in 2023. 

  

    

(7) Voorkomen brutering Kinderopvang-
toeslagaffaire 2022 
In opdracht van het ministerie van SZW 

pauzeert UWV de inning van alle openstaande 
vorderingen van potentieel door de 
Kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde 
ouders. De Belastingdienst/Uitvoering Herstel 
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Toeslagen bepaalt welke ouders recht hebben 

op een tegemoetkoming en kwijtschelding van 
openstaande schulden.  
 

Vorig jaar heeft de Raad van Bestuur besloten 
om voor een specifieke groep de vordering niet 
op te hogen met de loonheffing (‘bruteren’). 
Ook dit jaar zijn er vorderingen van cliënten 
gepauzeerd waarvan UWV verwacht dat deze 
de jaargrens zullen passeren en dus zouden 
moeten worden gebruteerd. 

 
De beoordeling door Belastingdienst/ 
Uitvoering Herstel Toeslagen of een cliënt wel 
of niet gedupeerde is, is complex van aard en 
vergt veel tijd. Naar verwachting zal dit 
beoordelingsproces ook doorlopen na 2022.  
 

De Raad van Bestuur besluit: 
1. dat UWV bij de specifieke cliënten van de 

Kinderopvangtoeslagaffaire de netto 
vordering niet verhoogt met de loonheffing 
in 2022 (‘bruteren’) naar analogie van het 
besluit in 2021 

2. het besluit om niet te ‘bruteren’ voor de 

specifieke groep Kinderopvangtoeslag-
cliënten zal ook gelden voor de jaren na 
2022 (gedurende de hersteloperatie). 

    

 Ter kennisname   

    

(8) Actualiteiten  
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 

Actualiteiten. 

  

    

(9)  Agenda Opdrachtgeversoverleg van 31 
oktober  
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 

agenda van het Opdrachtgeversoverleg. 
 
Naar aanleiding van dit onderwerp merkt de 
Raad van Bestuur op, met het oog op 
voldoende voorbereidingstijd, de agenda van 
het Bestuurlijk overleg graag periodiek te 
willen bespreken in het onderling overleg van 

de RvB, in het bijzijn van de directeur SBK (ca. 
vier weken voorafgaand aan het volgend 
Bestuurlijk overleg). 

 
 
 

 
 
Directeur 
SBK/ 
directeur BZ 

 

    

(10) Vervallen   

    

 Ter besluitvorming   

    

(11) i.a.v. directeur 
FEZ, hoofd BC&K en 
afdelingsmanager 
PC&A) 

Begrotingsbeeld 2023 
Ter voorbereiding op de begrotingsgesprekken 
die de leden RvB met de directeuren gaan 
voeren, wordt de stand van zaken en inzet 
voor de gesprekken doorgenomen. 
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(12) i.a.v. directeur 

FEZ, directeur 
Uitkeren en directeur 
Werkbedrijf 

UWV Rapportage Bedrijfsvoering 

September 2022   
 
Deze toelichting komt niet voor 

openbaarmaking in aanmerking omdat 
managementinformatie via de 
tertaalrapportages extern beschikbaar wordt 
gemaakt. 

  

    

 Periodieke onderwerpen   

    

(13) i.a.v. directeur 
FEZ, directeur AD, 
hoofd BC&K, senior 
controller, 
auditmanager en 
bedrijfseconomisch 

adviseur 

Doorontwikkelen van risicomanagement 
en -leiderschap binnen UWV 
Het programma Versterken risicomanagement 
heeft een basis neergezet voor 
risicomanagement bij UWV.  
 

In lijn met het Three Lines Model is de 

uitvoering (het lijnmanagement) 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
dienstverlening en het identificeren, 
classificeren en prioriteren van kansen en 
risico’s, daarbij ondersteund door de tweede 
lijn (FEZ, BC&K en CISO). De derde lijn, de 
Accountantsdienst, geeft door middel van haar 

onderzoeken en adviezen een oordeel over de 
werking van het systeem. 
 
Vanuit Financieel Economische Zaken (FEZ) is 
de afgelopen periode een UWV-brede 
inventarisatie uitgevoerd om in kaart te 

brengen wat nodig is om organisatiebreed 
risicomanagement verder te ontwikkelen en de 
FEZ-regierol goed in te vullen 

 
Binnen FEZ/Planning Control & Analyse is het 
team Kwaliteits- en Risicomanagement en 
regie op BC&K ontwikkeling (KRB) ingericht om 

de regiefunctie, die belegd is bij de directeur 
FEZ, te borgen. De beoogde startdatum van 
het team is 1 november 2022, als het traject 
met de medezeggenschap is afgerond.  
 
De directeur FEZ leidt de bespreking in. Voor 
ligt een grondige analyse risicomanagement en 

een plan van aanpak hoe risicomanagement 
verder te ontwikkelen binnen UWV. Niet alleen 
op procesniveau, maar ook op het gebied van 
de gewenste houding en gedrag om risico’s, 
issues en zorgpunten te bespreken en hiernaar 
te handelen. 

 
Over de afronding van de restpunten uit het 
programma Versterken risicomanagement 
(Verbeteren business continuity management) 
geeft de directeur Bestuurszaken aan dat de 
adviesaanvraag betreffende de overdracht van 
de coördinerende rol BZ aan de CIO bij 

CISO/IB&P in een vergevorderd stadium is. De 
verwachting is dat dit proces in het vierde 
kwartaal van 2022 wordt afgerond.  
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Over het onderwerp Compliance merkt de 

directeur Bestuurszaken op dat Juridische 
Zaken momenteel een eerste risicotoets 
uitvoert en beziet aan welke wet- en 

regelgeving UWV moet voldoen en dat 
Juridische Zaken samen met FEZ spreekt over 
waar de verantwoordelijkheid voor compliancy 
het beste past. 
 
Ten aanzien van het restpunt Versterken 
politiek bestuurlijke sensitiviteit geeft de Raad 

van Bestuur aan dat medewerkers van UWV 
zich vooral behoeven te richten op de 
dienstverlening aan cliënten. Wel is van belang 
dat medewerkers de knelpunten die zij 
tegenkomen terugleggen bij hun 
leidinggevende.  
Voor leidinggevenden vindt de Raad het volgen 

van een cursus politiek bestuurlijke sensitiviteit 
wel relevant.  
 
In de bespreking worden verder nog de 
volgende punten benoemd: 
- het aanbod van FEZ aan de klantreisleiders 

om de kwaliteitsmeters te plotten op de 

klantreizen (andere benadering dan vanuit 
cliëntperspectief, dus meer op het proces) 

- hetzelfde te doen voor risicomanagement 
- voordat er significante wijzigingen in het 

proces of de dienstverlening plaatsvinden 
is van belang de verschillende 

perspectieven goed in beeld te hebben om 
eventuele risico’s te onderkennen en te 
prioriteren 

- algemeen: het belang van een toets op 

veranderingen (los van de klantreizen) 
Waar leg je deze verantwoordelijkheid 
neer? Dit moet goed worden verankerd 

- het opvolgen van aanbevelingen vanuit de 
Accountantsdienst: het beheersbaar maken 
van het aantal signalen is een 
samenwerking tussen de eerste en tweede 
lijn in samenspel met de AD. Dit is een 
ingewikkeld proces en vraagt eenieders 
inspanning. 

 
De ontwikkeling van een gemeenschappelijk en 
consistent risicoraamwerk, dat zorgt voor een 
gemeenschappelijk risicovocabulaire en voor 
vergelijkbaarheid in de risico’s op verschillende 
plekken binnen UWV (o.a. prioritering, 

toekennen actiehouder, risicoscore), betreft 

een groeimodel. In de tussenliggende periode 
wordt de voortgang divisiegewijs besproken in 
de tertaalgesprekken met portefeuillehouder 
RvB en FEZ. 
 
Vervolg planning 

In december vindt er met de Audit Advies 
Commissie een gesprek plaats over 
doorontwikkeling risicomanagement. 
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De Accountantsdienst start volgend jaar in het 

derde kwartaal een onderzoek met betrekking 
tot de stand van zaken en voortgang 
risicomanagement.  

Toezichthouder SZW is voornemens begin 
volgend jaar een audit uit te voeren op het 
gebied van risicomanagement en compliancy 
en de wijze waarop dit is belegd. 
 
De Raad van Bestuur complimenteert de 
betrokkenen met de inhoud en voortgang en: 

1. neemt kennis van de stand van zaken 
risicomanagement 

2. gaat akkoord met het doorontwikkelplan 
en de daarin gestelde prioriteiten en 
werkwijze 

3. gaat akkoord met de voorgestelde 
afhechting van de restpunten uit het 

programma Versterken risicomanagement. 

    

(14) i.a.v. directeur 
K&S en hoofd 

klantexpertise  

Klantsignaalmanagement 
De voortgang en inhoud van het 

klantsignaalmanagement wordt periodiek 
besproken in het Strategisch 
Directeurenoverleg, de Thematafel 
Dienstverlening en in de Raad van Bestuur. 
 
De directeur K&S leidt de bespreking in. Er is 
een verdiepingsrapport gemaakt voor de 

integrale klantreis ‘Ik ben ziek of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt’ voor het signaal dat een 
cliënt lang moet wachten op een sociaal-
medische beoordeling. Hetzelfde heeft K&S 
Klantexpertise gedaan voor de klantreis ‘Ik ben 
jonggehandicapt’ met betrekking tot het 

signaal ‘Ik heb (onverwachte) 

terugvorderingen ontvangen’.  
 
Tijdens de Tweedaagse Groepsraad in oktober 
is o.a. afgesproken dat de klantreisleider 
samen met een multidisciplinair oplosteam tot 
voorstellen komt om knelpunten op te lossen, 

belemmeringen weg te nemen en momenten 
van de waarheid te maximaliseren. 
Klantexpertise K&S zorgt voor de analyses en 
levert hiervoor de input.  
 
Het rapport dat voorligt betreft een eerste 
uitwerking en is tevens besproken op de 

Thematafel Dienstverlening van 27 oktober jl. 
 
De bedoeling is dat de uitkomsten uit de 

rapportage worden samengebracht met de 
opbrengst uit de oplosteams, die de input 
vervolgens verder uitwerken, implementeren 
en valideren. Dit proces moet nog verder 

vormgegeven en geoptimaliseerd worden.  
De Raad geeft aan dat in dit proces van belang 
is dat er geen (verbeter)initiatieven naast 
elkaar lopen of gelijktijdig worden opgepakt.  
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Met betrekking tot het vervolg meldt het hoofd 

Klantexpertise dat het de bedoeling is om in 
2023 uiteindelijk voor elke klantreis een 
verdiepingsrapport op te leveren (per 

kwartaal). Daarnaast zal er maandelijks een 
dashboard worden gemaakt dat een 
overkoepelend beeld geeft over de voortgang 
alsmede een beeld per klantreis.  

    

(15) 
 

Communicatie 
a. Public Affairs  

De Raad van Bestuur neemt kennis van de 
monitor Public Affairs. 

 
b. Kalender Publiciteit 

De Raad neemt kennis van de Kalender 

publiciteit.  
 

c. Mediamonitor 
De Raad neemt kennis van de 
Mediamonitor. 

  

    

(16) Mededelingen 
In het onderling overleg van de Raad van 
Bestuur, voorafgaand aan deze vergadering, is 
een aantal benoemingen akkoord bevonden:  
- per 1 november 2022 een Hoofd CEC 

(Centraal Expertise Centrum) Sociaal-
medische Zaken. 

- per 1 november 2022 een manager IV 
Office Werkbedrijf. 

- per 1 november 2022 een directieadviseur 
Sociaal-medische Zaken. 

- Per 16 januari 2023 een algemeen 
directeur Werkbedrijf. 

- Per 1 januari 2023 een algemeen directeur 
Uitkeren. 

 
De Raad van Bestuur licht deze week de 
voorlegger ‘Wijzigingsbesluit protocol 

huisbezoeken’ van Handhaving uit als 
voorbeeld van een goede, inhoudelijke, 
zelfstandig leesbare notitie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

(17) W.v.t.t.k/ 

Rondvraag 

Rondvraag/w.v.t.t.k. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

 


