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Verslag RvB-vergadering d.d. 18 oktober 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

Van de Raad van Bestuur zijn aanwezig: 
Maarten Camps, Nathalie van Berkel en 
Guus van Weelden. 
 
De agenda heeft twee wijzigingen waarbij 

agendapunten 6 en 14 worden verschoven 
naar een volgend overleg.  

  

    

(1) 

 

Conceptverslag RvB d.d. 4 oktober 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van agendapunt 10 
Toeslagenwet WW geeft de Raad aan dat 
het JKC, de FG en JZ niet betrokken 
geweest bij de laatste versie van het 

besluit. Daarom moet daar nog kort 

afstemming over plaatsvinden. Eventueel 
komt bij dit onderwerp dus nog een 
begeleidende tekst, al mag dit niet ten 
koste van de snelheid gaan.  
 
Conceptverslag RvB d.d. 30 september 
2022 

Het verslag wordt vastgesteld.  
 
Kalender agendering vergaderingen 2022  
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 
kalender.  
 

Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen 
De Raad van Bestuur neemt kennis van het 
overzicht.  

  

    

 Hamerstukken   

    

(2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

U-toets Wet stroomlijning bestuurlijke 
boetemaxima en termijnen 
Voorliggende wetsvoorstel beoogt de 

gelijksteling van de maximale bestuurlijke 
boetes aan strafrechtelijke boetes. 
Daarnaast regelt dit wetsvoorstel dat de 
verjaringstermijnen in de Algemene Wet 
Bestuursrecht (Awb) in lijn worden 
gebracht met de verjaringstermijnen in het 
strafrecht.  

 
In het voorstel worden veel wetten 
aangepast, slechts een deel ervan is 
relevant voor UWV. De aanpassing van de 

boetemaxima heeft als gevolg dat deze 
boetemaxima voortaan meebewegen met 

de tweejaarlijkse indexering van de 
bestuurlijke boetes in het strafrecht. Het 
gaat in alle gevallen om een maximale 
boete zoals deze wettelijk is vastgelegd, 
UWV is niet verplicht deze op te leggen, 
maar heeft ruimte om in eigen beleid 
lagere boetes vast te leggen.  
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Het ministerie heeft nog geen 

implementatiedatum voor ogen, maar de 
voorgestelde wijzigingen zijn uitvoerbaar 
onder de voorwaarden dat UWV de 

haalbaarheid van de implementatiedatum 
kan testen in relatie tot de dan beschikbare 
verandercapaciteit en dat de formele 
implementatieopdracht minimaal zes 
maanden voor de implementatiedatum 
ontvangen is.  
 

De Raad van Bestuur stemt in met:  
- bijgevoegde uitvoeringstoets.  
- aanbieding van de toets aan SZW met 

bijgevoegde aanbiedingsbrief.  

    

(3)  Bestuurlijke reactie op de Spiegel 
Bestaanszekerheid 2022 van de 

Nederlandse Arbeidsinspectie 
De Spiegel Bestaanszekerheid 2022 betreft 
het grote toezichtonderzoek dat de 
Nederlandse Arbeidsinspectie regelmatig 

uitvoert naar het stelsel van werk en 
inkomen.  
 
De belangrijkste conclusies uit het rapport 
voor UWV zijn:  
- Er gaat veel goed in de uitvoering van 

re-integratiedienstverlening.  

- Een substantieel deel van de 
werkzoekenden krijgt onvoldoende 
ondersteuning.  

- De werkzoekende staat nog 
onvoldoende centraal.  

- Lang niet iedereen kan aan de slag.  

- Financiële consequenties van 

werkhervatting zijn niet duidelijk 
genoeg.  

 
De hoofdboodschap is dat de krapte op de 
arbeidsmarkt beter benut moet worden in 
de zin dat er volop kansen liggen om 

mensen die nu niet aan de arbeidsmarkt 
(kunnen) deelnemen aan het werk te 
krijgen.  
 
De bestuurlijke reactie gaat op al deze 
conclusies in en geeft aan de hand van 
voorbeelden en eigen onderzoek duiding. 

UWV heeft de aangestipte punten zelf ook 
heel goed in het vizier, doet er onderzoek 
naar en verbindt er acties aan.  

 
Maarten Camps geeft aan dat hij een aantal 
tekstuele opmerkingen heeft en geeft deze 
schriftelijk door.  

 
De Raad van Bestuur gaat, met 
voorgenoemde tekstuele opmerkingen, 
akkoord met de reactiebrief.  

  

    

(4)  WAZO-ZEZ   
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De uitvoering van de Wet Arbeid en Zorg 

voor Zelfstandigen die Zwanger zijn 
(WAZO-ZEZ) is 1 juli 2019 van AW 
overgedragen aan ZW, zodat de gehele 

WAZO in de toekomst door één 
bedrijfsonderdeel uitgevoerd en 
aangestuurd wordt en door één domein en 
in één systeem ondersteund wordt. Alle 
reeds lopende aanvragen zouden nog door 
AW worden afgehandeld in het systeem 
ResaFasa en de nieuwe aanvragen door ZW 

in het ZW-systeem UZS. Nu blijken er door 
personele problematiek en 
onduidelijkheden in de overdracht nog 
1229 WAZO-ZEZ-aanvragen in ResaFasa te 
zijn die niet definitief zijn afgehandeld. 
Hiervoor wordt een herstelactie 
ondernomen. De afhandeling van deze 

herstelactie kan leiden tot drie resultaten, 
namelijk een nabetaling, een 
terugvordering of geen gevolgen indien het 
definitief dagloon gelijk is aan het voorlopig 
dagloon.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het 

voorstel om indien van toepassing niet 
terug te vorderen bij de herstelactie WAZO-
ZEZ.  
 
Naar aanleiding van dit onderwerp geeft 
Guus van Weelden aan dat soortgelijke 

problematiek speelt rondom de 
Zelfstandigen Applicatie UWV (ZAU). Er is 
onvoldoende inzicht in de vorderingen bij 
de ZAU omdat UWV wacht op gegevens 

van de Belastingdienst. De Raad bespreekt 
mogelijkheden om deze uitwisseling 
makkelijker 

overdraagbaar/geautomatiseerd te maken 
via de loonaangifteketen. De directeur 
Uitkeren en directeur Gegevensdiensten 
bereiden een voorstel voor om in te 
brengen bij het loonaangifteketenoverleg.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Directeuren 
Uitkeren en 
Gegevensdiensten 

    

(5)  Wijzigen inkoopdiensten ERD 
UWV voert tegen betaling diensten uit voor 
werkgevers die eigenrisicodrager (ERD) zijn 
voor de Ziektewet als bedoeld in artikel 
63a, eerste lid Ziektewet. Dit zijn diensten 

die een ERD kan inkopen bij UWV om een 
besluit over de uitkering voor te bereiden, 
zogenoemde ‘inkoopdiensten’. Er is 

aanleiding om een aantal wijzigingen door 
te voeren in deze regeling, waaronder het 
laten vervallen van twee inkoopdiensten en 
het aanpassen van de tarieven van de 

overige vier inkoopdiensten.  
 
Het laten vervallen van twee 
inkoopdiensten betreffen twee 
informatieverzoeken. Dit zijn feitelijk 
gegevensleveringen, waarvoor een 
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duidelijke doelbinding geldt en een 

wettelijke grondslag nodig is om de 
informatie te kunnen verstrekken. Deze is 
niet te vinden in de Ziektewet.  

 
De tweede voorgestelde wijziging betreft 
de tarieven van de inkoopdiensten. Deze 
worden door UWV periodiek herijkt om ze 
kostendekkend te houden. De vorige 
herijking heeft in 2018 plaatsgevonden. Uit 
een recentelijk onderzoek naar de 

normminuten per kostendienst blijkt dat de 
normtijden gewijzigd zijn en dat daarom de 
tarieven aangepast moeten worden om een 
kostendekkend tarief in rekening te 
brengen.  
 
De Raad van Bestuur besluit om ten 

aanzien van de ‘Regeling werkzaamheden, 
administratieve voorschriften en kosten 
eigenrisicodragen ZW’, de Minister van 
SZW te verzoeken:  
- de inkoopdiensten ‘informatieverzoek 

eigenrisicodrager betreffende een 
werknemer als bedoeld in de artikelen 

29b en 29d van de ZW’ en 
‘informatieverzoek ZW inclusief 
gegevens eigenrisicodrager’ te laten 
vervallen.  

- de tarieven van de overige 
inkoopdiensten te wijzigen.  

    

(6)  Vervallen   

    

 Ter kennisname   

    

(7) Herstellen gevolgschade 
 

Op het moment van publicatie komt deze 
toelichting niet voor openbaarmaking in 
aanmerking, vanwege het lopend 
strafrechtelijk onderzoek.   

  

    

(8) Actualiteiten en wetenswaardigheden 
De Raad neemt kennis van de actualiteiten 
en wetenswaardigheden. 

  

    

(9)  Invulling Week van Waarden 2022 
Van 14 tot 18 november 2022 organiseert 
UWV de Week van Waarden, een week 
waarin collega’s met elkaar in gesprek gaan 
over onze kernwaarden. Dit jaar is het 

thema ‘Ruimte voor tegenspraak’ waar de 

vier ROEP-waarden van UWV direct aan 
verbonden zijn.  
 
Voorliggende notitie ontvouwt de aanpak 
en invulling van de Week van Waarden 
2022, met als werktitel ‘Ruimte voor lef’, 
en de wijze waarop het thema wordt 

voortgezet in kalenderjaar 2023 met daarin 
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de betrokkenheid van de leden van de 

Raad.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met:  

- nadere invulling van de Week van 
Waarden 2022 (14-18 november 
2022): ‘Ruimte voor lef’.  

- de eigen rol van de Raad en het 
management.  

    

 Ter besluitvorming   

    

(10)(i.a.v. directeur 

Uitkeren en hoofd 
SBK) 

Controle op de ketenbepaling 

 
Deze toelichting komt niet voor 
openbaarmaking in aanmerking omdat 
algemene bekendheid omtrent de inrichting 
van onze controleprocessen kan leiden tot 

calculerend gedrag.   

  

    

(11)(i.a.v. directeur 
Bestuurszaken en 
beleidsadviseur MVO)  

Managementreview MVO 
Prestatieladder  
Sinds 2013 hanteert UWV de MVO-
Prestatieladder (MVO-PL) als 
managementsysteem. Aan de hand van 

deze managementreview kan de Raad het 
MVO-managementsysteem van de 
organisatie beoordelen om de continue 
geschiktheid, toereikendheid en 
doeltreffendheid te bewerkstelligen. Het 
algemene beeld is dat MVO leeft en binnen 

UWV volop in ontwikkeling is.  
 
In aansluiting op de risicopunten uit het 
intern auditrapport, heeft in september een 

additionele audit plaatsgevonden bij HRM 
waar de auditgesprekken in eerste instantie 
niet konden plaatsvinden en bij FB Inkoop 

voor extra onderbouwing. De algemene 
conclusie van deze auditgesprekken is dat 
de risicopunten uit de vorige audit (juni 
2022) worden erkend en herkend. Door het 
nieuwe Hoofd Inkoop en haar team wordt 
gewerkt om de tekortkomingen te 
elimineren. Daardoor wordt de externe 

audit (november 2022) met vertrouwen 
tegemoetgezien.  
 
De Raad geeft MVO complimenten voor 
deze voortgang.  
 

Naar aanleiding van de additionele audit is 

er een nieuw risico te melden: de verdeling 
van Contract- en Leveranciersmanagement 
over FB-inkoop, ICT en Werkbedrijf. 
Daardoor ontbreekt het aan een totaalbeeld 
in hoeverre de MVO-gedragscode en 
socialreturnverplichting worden toegepast 

en nageleefd.  
 
Daarnaast geeft MVO twee risicopunten 
mee voor de externe audit in november:  
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1. Het belang van de gesprekken voor de 

externe audit en die niet te laten 
annuleren. Nathalie van Berkel zal de 
organisatieonderdelen hier nog een 

keer extra op wijzen.  
2. Het binnenkrijgen van de MVO 

Jaarplannen blijft toch elk jaar een 
klus. Om onderscheidend te blijven, 
moet een visie aangeleverd worden 
met een concretisering. De Raad 
adviseert gebruik te maken van de 

kracht van FEZ en hun reguliere proces 
rondom de jaarplannen. MVO kan aan 
FEZ aanleveren wat zij nodig hebben, 
en dit kan mee in het proces van 
aanleveringen en appelleringen door 
FEZ. MVO kan apart schakelen als 
organisatieonderdelen achterblijven of 

meer moeten concretiseren.  
 
De Raad benoemt ook een aantal 
initiatieven die kunnen worden opgepakt 
om vooruitstrevend te blijven op het gebied 
van MVO, waaronder het sneller afschaffen 
van papieren koffiebekers en het volledig 

vegetarisch maken van bedrijfsrestaurants.  
 
De Raad van Bestuur:  
- neemt kennis van de interne en 

externe MVO-ontwikkelingen, zoals 
benoemd in de directiebeoordeling 

(managementreview).  
- neemt kennis van de conclusies en 

aanbevelingen van de additionele audit, 
uitgevoerd in september 2022 bij FB-

inkoop, voor het wegnemen van de 
risico’s.  

- onderstreept het belang van de externe 

audit MVO (hercertificering) en 
verzoekt alle directies medewerking te 
verlenen in de zin van beschikbaarheid 
van auditees.  

    

(12)(i.a.v. Hoofd SBK, 
Programmadirecteur 
Agenda van de 
Toekomst, 
Coördinator 
Maatwerkplaats, 

directeur Uitvoering 
Uitkeren, hoofd JKC, 
bestuursadviseur)  

Individueel maatwerk WIA-
voorschotten 
Op 20 september 2022 is dit onderwerp 
besproken bij de Raad, waarbij toen 
gevraagd is om een afwegingskader te 
maken voor individueel maatwerk. Die 

notitie ligt nu voor.  
 
De discussie staat stil bij een aantal 

punten:  
- Er zijn nu acht cliënten die na het einde 

van de wachttijd, wegens het niet tijdig 
besluiten van UWV op de WIA-

aanvraag, geen re-
integratiedienstverlening hebben 
gekregen. Daarnaast hebben zij geen 
volledige informatie over de WIA 
ontvangen. De cliënten zijn in 
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verslechterde financiële situatie 

terechtgekomen.  
- Aan deze cliënten moet in ieder geval 

re-integratiedienstverlening 

aangeboden worden. De vraag is of 
UWV ook financiële stabilisering voor 
re-integratiedienstverlening moet 
aanbieden en zo ja op welke wijze. 
Eventuele compensatie kan immers ook 
andere financiële gevolgen hebben.  

- Het is echter lastig te bepalen wat deze 

groep wezenlijk onderscheidt van 
andere cliënten die ook in een lastige 
(financiële) situatie zitten, bijvoorbeeld 
vanwege een lange wachttijd of 
onduidelijke informatie.  

- Voor 1 april stond de informatie over 
het verrekenen van het voorschot al in 

de brieven. Deze acht cliënten zijn 
echter zonder contact met UWV 
geconfronteerd met de gevolgen van de 
inkomstenterugval door verrekening 
van het voorschot.  

- Individueel maatwerk voor deze 
cliënten kan in de vorm van 

dienstverlening, door een budgetcoach 
of schuldhulpverlening aan te bieden.  

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

integratieondersteuning aangeboden 
worden aan:  
1. Deze groep van acht cliënten.  
2. De bredere groep cliënten uit de 

voorliggende casus die te maken 
hebben met een lange wachttijd en/of 
geen re-integratiedienstverlening 

aangeboden hebben gekregen.  
 
Daarnaast vraagt de Raad:  
- Om de vraag hoe de 

informatievoorziening aan cliënten kan 
worden verbeterd (bijvoorbeeld door 
een brochure over de werking van de 

WIA (en andere wetten) en de rechten 
en plichten voor een cliënt mee te 
sturen met een brief) te leggen bij het 
Programma Dienstverlening en de 
Integrale Klantreizen.  

- Om dit proces te evalueren met de 

betrokken organisatieonderdelen.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Directeur SBK 

i.s.m. directeur 
K&S en de 
Maatwerkplaats 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Directeur K&S 
 
 
Directeur 
Uitkeren 

    

(13)(i.a.v. hoofd SBK)  Stand van de Uitvoering december 
2022 
Het ministerie van SZW stuurt twee keer 

per jaar een brief naar de Tweede Kamer 
over de ‘Stand van de Uitvoering’. Voor ligt 
de kernboodschap en mogelijke 
onderwerpen die SZW wil opnemen, alsook 
het proces en de planning van de Stand 
van de Uitvoering.  
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De volgende punten worden besproken:  
- De Raad wil graag drie hoofdthema’s 

toevoegen aan de Stand van de 

Uitvoering: arbeidsmarktondersteuning, 
sociaal medisch beoordelen en 
klantreizen. Waarbij voor het laatste 
geldt dat dit een methodiek is om de 
dienstverlening significant te 
verbeteren en valt het beste onder het 
kopje dienstverlening.  

- De Raad vraagt om goed mee te lezen 
op de tekst met betrekking tot ICT. 
Daar moet een combinatie in staan van 
wat er al is gedaan, 
vervangingsoperaties, en 
verwachtingsmanagement. 

- De kopjes/titels kloppen nog niet 

helemaal.  
- De Raad kijkt graag schriftelijk naar de 

0.8 versie.  
 
De Raad van Bestuur:  
- neemt kennis van het proces en de 

mogelijke onderwerpen voor de brief 

‘Stand van de Uitvoering’.  
- stemt eventueel ontbrekende 

onderwerpen of aandachtspunten om te 
delen met SZW af.  

    

(14)  Vervallen   

    

(15)(i.a.v. directeur 

FB en 
programmanager 

Informatiehuishouding 
op Orde)  

Beleidsmemo e-mail archivering  

 
Deze toelichting komt niet voor 

openbaarmaking in aanmerking omdat dit 
een onderwerp betreft in het kader van 
vrije ideevorming en intern beraad. 

  

    

 Periodieke onderwerpen   

    

(16)(i.a.v. directeur 

Bestuurszaken, 
bestuursadviseur en 
stafmedewerker 
Secretariaat Raad van 
Bestuur)  

Proeftuin RvB-documenten 

De Raad van Bestuur evalueert de 
voorleggers van deze vergadering. 
Duidelijk geschreven voorleggers komen de 
interne besluitvorming en de leesbaarheid 
voor mensen buiten UWV ten goede, als 
deze uiteindelijke gepubliceerd zullen 
worden. Daarnaast geven medewerkers 

aan graag een terugkoppeling te ontvangen 
m.b.t. het schrijven en de keuze voor 
openbaarheid.  

 
De Raad geeft aan dat de voorleggers de 
afgelopen tijd enorm zijn verbeterd. De 
kern wordt beter weergegeven, wat 

gefaciliteerd wordt door de opmaak.  
 
Een aantal punten worden meegegeven ter 
verbetering:  
- Meer kernachtig en bondiger 

formuleren, vooral onder het kopje 
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samenvatting en reden bespreking. 

Daarbij wenst de Raad een duidelijk 
beeld te krijgen om zo alle aspecten te 
wegen en een besluit te kunnen 

nemen.  
- De voorleggers dienen zelfstandig 

leesbare stukken te zijn, met de 
achterliggende stukken ter verdieping.  

- Soms zijn voorleggers heel inhoudelijk 
technisch van aard. De Raad wil juist 
graag dat het bestuurlijke vraagstuk 

duidelijk wordt weergegeven. Welk 
besluit wordt van de Raad gevraagd, 
waarom en wat zijn de belangrijkste 
bestuurlijke overwegingen? Als 
daarvoor ook wat technische informatie 
nodig is, dan graag in ‘lekentaal’ 
beschreven.  

- De vraag waarom de Raad iets moet 
bespreken of waarom een besluit 
gevraagd wordt, moet duidelijker 
bovenaan beschreven worden.  

 
De Raad geeft ook aan dat het terugleggen 
van voorleggers soms veel tijd kost. 

Gesproken is over de wijze waarop 
medewerkers geholpen kunnen worden bij 
het schrijven van voorleggers en de rol van 
directiesecretariaten of bestuursadviseurs 
erbij.   
 

De Raad van Bestuur zal de komende 
vergaderingen elke keer de twee beste 
voorleggers benoemen met een korte uitleg 
als duidelijke terugkoppeling voor 

opstellers.  

    

(17) 
 

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. 

  

    

(18) Mededelingen 
In het onderling overleg van de Raad van 

Bestuur, voorafgaand aan deze 

vergadering, zijn een aantal benoemingen 
akkoord bevonden:  
- per 1 december 2022 een Landelijk 

manager VRIM bij het Werkbedrijf.  
- Per 1 december 2022 een Manager IV 

Arbeids(on)geschiktheidswetten (AW) 
bij Uitkeren.  

- per november 2022 een Hoofd 
ontwikkeling bij BKWI.  
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- per 1 november een Manager 

Veranderopdracht DIV FB voor de 
periode tot 1 januari 2024, met 
mogelijke verlenging.  

 
Nathalie van Berkel benoemt het 
interessante artikel dat onlangs verscheen 
van de Nationale Ombudsman met de 
vraag of UWV daar meer mee kan doen en 
om vaker het overleg te voeren met de 
Ombudsman.  

 

 
 
 

 
 
Directeur SBK 

    

(19) W.v.t.t.k/ 
Rondvraag 

Rondvraag/w.v.t.t.k. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

  

    

 


