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Vergaderverslag RvB-vergadering d.d. 12 juli 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

Opening 
 

Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: Maarten 
Camps en Nathalie van Berkel. Guus van Weelden 
heeft verlof. 

  

    

(1a) Conceptafsprakenlijst RvB-vergadering d.d. 28 

juni 2022 
Opmerkingen: 
Bladzijde 9, agendapunt 18 – Voortgang 
Klantsignaalmanagement en 
Klantgerichtheidsmonitor: bij het gedachtestreepje 
‘De Raad stipuleert…’ JKC te vervangen door AMI. 
 

De Afsprakenlijst wordt vastgesteld. 

  

    

(1b) Conceptafsprakenlijst RvB-vrijdag d.d. 24 juni 

2022 

 
De Afsprakenlijst wordt vastgesteld. 

  

    

(1c) Kalender agendering RvB 

Van de kalender wordt kennisgenomen. 
 
Maarten Camps verzoekt het secretariaat RvB in de 
tweede helft van september bij de agenda’s 
rekening te houden met zijn afwezigheid in verband 
met de verhoren van de Parlementaire enquête 
aardgaswinning Groningen. 

  

    

 Hamerstukken   

    

(2) Dechargerapport Project DWBB  
Het project Digitalisering Werkprocessen Bezwaar en 

Beroep had tot doel om de werkprocessen van 
Bezwaar en Beroep te digitaliseren en aan te laten 
sluiten op het primaire proces, zodat volledig 
digitaal kan worden gewerkt en tevens met 
rechtbanken, rechtshulpverleners en burgers digitaal 

kan worden gecommuniceerd.  
 
De laatste projectactiviteiten zijn eind 2020 al 
afgerond. Het opstellen van het dechargerapport 
heeft door gebrek aan capaciteit langer geduurd dan 
gebruikelijk. 
 

De Raad van Bestuur besluit decharge te verlenen 
aan het project Digitalisering Werkprocessen 
Bezwaar en Beroep en gaat akkoord met het 
publiceren van de voorgestelde tekst op het Rijks 
ICT Dashboard. 

 
 

 

 

    

(3) U-toets AMvB wijziging WML per 1 januari 
2023 
Per 1 januari 2023 wordt een eerste stap gezet in de 
verhoging van het wettelijk minimumloon (WML).  

Het kabinet heeft er in de voorjaarsbesluitvorming 

voor gekozen om een deel van de verhoging van het 
WML een jaar eerder door te voeren dan was 
afgesproken in het coalitieakkoord vanwege de 
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historisch hoge inflatie en de grote economische 

onzekerheid als gevolg van de oorlog in 
Oekraïne. Dit gebeurt in de vorm van een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB).  

De voorgestelde bijzondere verhoging van het WML 
met 2,5%, naast de reguliere halfjaarlijkse indexatie 
met de gemiddelde contractloonstijging, is voor 
UWV uitvoerbaar en leidt tot beperkte kosten. De 
beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 
2023 is haalbaar mits UWV uiterlijk 1 oktober 2022 
een implementatieverzoek ontvangt met betrekking 

tot de verhoging van het WML en de daarop 
gebaseerde rekenregels van SZW. Met eventuele 
wijzigingen na 1 oktober 2022 kan UWV geen 
rekening houden. 
 
De Raad van Bestuur: 

1. Stelt de u-toets met positief oordeel vast 

2. Gaat akkoord met het aanbieden van de 
uitvoeringstoets en de aanbiedingsbrief aan het 
ministerie van SZW 

 

    

(4) Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 
2023 
 
Op het moment van publicatie komen deze 
toelichting en bijbehorend besluit niet voor 
openbaarmaking in aanmerking, omdat hier op een 
later moment formele communicatie over 

plaatsvindt.  

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 Ter kennisname   

    

(5) Evaluatie vertalingen website en herijking 

taalbeleid 
 
Evaluatie gebruik vertaalde webpagina’s UWV 
Mede naar aanleiding van een toezegging van de 

Minister aan de Tweede Kamer (2019) heeft Klant & 
Service de content met betrekking tot rechten en 
plichten bij (export van) uitkeringen vertaald in acht 
verschillende talen en een evaluatie uitgevoerd naar 
het gebruik van de vertaalde webpagina’s. De 
evaluatie laat zien dat de vertaalde pagina’s goed 
worden bezocht en geven inzicht in de meest 

gebruikte talen en onderwerpen.  
 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie 
die is uitgevoerd door Klant & Service met 
betrekking tot het vertalen van content op de 
website van UWV. 

 

Herijking taalbeleid 
In 2020 heeft de Raad van Bestuur opdracht 
gegeven om het (ver)taalbeleid te herijken. 
Klant & Service heeft in samenwerking met het 
Strategie, Beleid en Kenniscentrum een herijking 
uitgevoerd. Uit het onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat het huidige beleid niet gewijzigd 
hoeft te worden. De ‘tenzij’-bepaling in het huidige 
(ver)taalbeleid biedt de uitvoering voldoende ruimte 
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om in correspondentie richting anderstaligen te 

‘vertalen waar nodig’. 
 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 

resultaten naar aanleiding van de uitgevoerde 
herijking van het (ver)taalbeleid. 

    

(6)  Wetenswaardigheden 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 

Wetenswaardigheden. 

  

    

 Overig, ter besluitvorming   

    

(7) 
i.a.v. directeur 
FEZ, directeur 
Werkbedrijf en 
hoofd 

kenniscentrum 
SBK 

UWV Rapportage Bedrijfsvoering Mei 2022 
 
Op het moment van publicatie komen deze 
toelichting en bijbehorend besluit niet voor 
openbaarmaking in aanmerking, omdat 

managementinformatie via de tertaalrapportages 
extern beschikbaar wordt gemaakt.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

    

(8) 

i.a.v. directeur 
Communicatie 
en drie hoofden 
Communicatie 

Aanscherping Merkbeleid 

Voor ligt een notitie met voorgestelde 
aanscherpingen ten aanzien van het huidige 
merkbeleid, nodig om onze organisatie als één UWV 
krachtiger neer te zetten.  
 
Door het merkbeleid aan te scherpen kunnen we ons 
verhaal in communicatie krachtiger tot uiting laten 

komen en laten zien dat we één UWV zijn, een 
organisatie met integrale dienstverlening onder één 
dak, waar de cliënt/mens zich echt gehoord, gezien 
en geholpen voelt.  
 
Om dit te realiseren worden de volgende 

aanscherpingen van het huidige beleid voorgesteld: 

1. eenduidig afzenderschap toe te passen en te 
bewaken; 

2. een identieke schrijfwijze voor divisies te 
hanteren; 

3. een heldere, eenduidige formulering op te 
stellen voor benoeming van een divisie; 

4. onze (merk)naam UWV te schrijven als afkorting 
en niet voluit; 

5. Introductie van de nieuwe merkgedachte. 
  
De Raad van Bestuur: 

- gaat akkoord met de bovengenoemde 
aanscherpingen ten aanzien van het huidige 
merkbeleid; 

- verzoekt de directeur Communicatie met de 

directeur K&S te bezien hoe het merkbeleid en 

de lopende brievenchallenge effectief te 
combineren zijn. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Directeur 

Communicatie 
en directeur 
K&S 

 

 
 
 
 

    

 Periodieke onderwerpen   

    

(9) 
i.a.v. directeur 
Communicatie 

Communicatie over Issuemanagement 
De Raad wordt door directie Communicatie 
geïnformeerd over de implementatie en voortgang 
van Issuemanagement bij UWV, hoe dit zich de 
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en drie hoofden 

Communicatie 

afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat 

speerpunten zijn voor de aankomende periode. 
 
Daarbij komende volgende onderwerpen aan de 

orde: 
- issuemanagement is nog regelmatig 

incidentmanagement, vooral door de 
onbekendheid met issuemanagement bij 
managers; 

- het is goed dat issuemanagement is 
opgenomen in de training Risicoleiderschap; 

- Het is belangrijk met name bij 
(top)management (MT’s/DT’s) aan te geven dat 
het nuttig is een mogelijk issue voor te leggen 
aan Issuemanagement zodat Issuemanagement 
kan adviseren; 

- Het is belangrijk om een issue altijd te melden, 
ook al is er nog geen analyse of oplossing van 

het issue. 
- UWV is de afgelopen twee jaar meer open en 

transparant geweest over zaken die niet goed 
zijn gedaan, dat is positief gewaardeerd; 

- Het is goed om ook thema’s die mogelijk een 
issue zijn en waar we nog geen goed verhaal bij 
hebben helder in beeld te brengen; 

Zoek zoveel mogelijk, en vooral bestaande, 
klankbordmogelijkheden: cliëntenraad, 
klantsignaalmanagement, criticaster binnen en 
buiten UWV. 

    

(10) 
i.a.v. directeur 
HRM en de 
directieadviseur 
HRM 

HRM 
 
Deze toelichting en bijbehorend besluit komen niet 
voor openbaarmaking in aanmerking omdat dit een 
onderwerp betreft in het kader van vrije 

ideevorming en intern beraad. 

 
 
 
  

 

    

(11a) 
 

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

  

    

(11b) 
 

Kalender publiciteit 
De RvB neemt kennis van de Kalender publiciteit. 

  

    

(11c) 
 

Media 
De RvB neemt kennis van de Mediamonitor. 

  

    

(12) Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

  

    

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

Rondvraag 

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

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

(14) Evaluatie vergadering 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

 
  


