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Verslag RvB-vergadering d.d. 20 september 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

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

  

    

(1) 
 

Conceptverslag RvB d.d. 6 september 2022 
Bladzijde 3, agendapunt 4 Resultaat interne 
MVO-audit 2022 en hercertificering MVO-
Prestatieladder: na ‘criteria die ‘excellent 
haalbaar’ worden geacht’ toe te voegen dat het 
ambitieniveau omhoog mag, onder meer op 

hergebruik van materialen.    
 
Bij publicatie van dit verslag wordt één wijziging 

niet opgenomen omdat deze betrekking heeft op 
een agendapunt dat in het vorige verslag niet 
voor publicatie in aanmerking kwam.  
 

Bladzijde 11, agendapunt 14 Sturingsafspraken 
UWV: de eerste zin aan te passen. Deze wordt: 
‘Voor ligt een notitie waarin een voorstel wordt 
gedaan voor nieuwe sturingsafspraken tussen 
SZW en UWV vormgegeven aan de hand van 
drie perspectieven. Dit toont de ambitie om 
meer waardegedreven te sturen in plaats van 

proces-/inputsturing.’   
 
Het verslag wordt met inbegrip van 
bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 
 
Bij publicatie van dit verslag wordt één 

opmerking niet opgenomen omdat deze 

betrekking heeft op een agendapunt dat in het 
vorige verslag niet voor publicatie in aanmerking 
kwam.  
 
Conceptverslag RvB-vrijdag d.d. 2 september 
2022 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
BZ-BO 
 
 
 

Directeur FEZ 

 

    

 Hamerstukken   

    

(2)  Onderzoek “Ziekte bij Zwangerschap, een 
multivariate analyse 

De minister van SZW constateerde eind 2020 in 
zijn cijfermatige analyse van de stijgende 

publieke Ziektewetlasten dat zowel de instroom 
als de verblijfsduur van zwangeren in de 
Ziektewet toenam tussen 2013 en 2019. Uit de 
analyse bleek dat er een aantal factoren 
aangewezen konden worden die bij de stijging 

een rol speelden. Deze factoren vallen uiteen in 
twee groepen: veranderingen in de 
uitvoeringspraktijk en de invloed van 
achtergrondkenmerken op de groei van de 
lopende uitkeringen. De effecten van de 
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verschillende achtergrondkenmerken waren in 

het onderzoek niet gekwantificeerd; daar was 
een multivariate analyse nodig en koppeling aan 
andere databronnen, zoals de poli administratie.  

 
Van een groot aantal persoons- en 
baankenmerken is onderzocht of ze 
samenhangen met de kans op ziekte voor of na 
bevalling en met de duur van die ziekteperiode. 
De stijging van het beroep op de Ziektewet 
wordt echter vooral bepaald door andere 

factoren dan baankenmerken en leeftijd van 
zwangere vrouwen. De zogenaamde 
causaliteitsvraagstelling en de verminderde 
inzet van verzekeringsartsen kunnen een factor 
zijn, evenals corona en veranderingen bij 
werkgevers, arbodiensten, zwangere vrouwen 
en zorgverleners.  

 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de 
publicatie van het rapport “Ziekte bij 
zwangerschap, een multivariate analyse”.  

    

(3)  Controlevoorschriften toeslagenwet 2022  
De toeslagenwet bepaalt dat UWV 
controlevoorschriften kan vaststellen. Deze 
behelzen een aantal informatieverplichtingen 
waar de uitkeringsgerechtigde en de aanvrager 
aan dienen te voldoen, en zijn noodzakelijk voor 

een rechtmatige uitvoering van de 
toeslagenwet. De belangrijkste reden om de 
controlevoorschriften te vernieuwen, is dat UWV 
niet langer de cliënt wil verplichten binnen zes 
weken een aanvraag toeslagenwet te doen. Een 
latere aanvraag wordt dan dus niet langer als 

overtreding gezien. Dit is geconstateerd in het 

kader van de herijking van het 
handhavingsinstrumentarium. Van de 
gelegenheid is gebruik gemaakt om de gehele 
controlevoorschriften toeslagenwet opnieuw te 
bekijken vanuit het oogpunt dat de 
verplichtingen noodzakelijk zijn of dat deze zo 

versoepelt of geschrapt kunnen worden dat 
UWV in mindere mate een beroep hoeft te doen 
op het doenvermogen van de cliënt.  
 
De voorliggende notitie detailleert de 
inhoudelijke wijzigingen. De 
controlevoorschriften worden per 1 oktober 

2022 van kracht.  
 
De Raad van Bestuur 

- stemt in met de controlevoorschriften 
toeslagenwet 2022.  

- stemt in met de implementatie van de 
controlevoorschriften toeslagenwet 2022 per 

1 oktober 2022.  
- geeft opdracht tot publicatie van de 

controlevoorschriften toeslagenwet 2022 in 
de Staatscourant.  

  

    

 Ter kennisname   
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(4)  Actualiteiten 
De Raad neemt kennis van de actualiteiten.  

 
Naar aanleiding van het onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer (AR) naar oplopende 
achterstanden en herbeoordelingen in de WIA 
verzoekt de Raad SBK om een toelichting.  
 
Eind oktober komt er een Kamerbrief over 

hardheden WIA, waarbij UWV ook inbreng heeft. 
Eerder heeft het Ministerie van SZW gevraagd 
om een top drie van knelpunten op te stellen. 
Die top drie kan goede input zijn voor de brief. 
Daarom wordt SBK gevraagd om snel de top 
drie van knelpunten op te leveren.   

 
 

 
 
 
Directeur SBK 
 
 
 

Directeur SBK 

 

    

(5)  Agenda Driehoeksoverleg van 27 

september 2022  
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 
agenda. 

 
Naar aanleiding van de agenda geeft de Raad 
aan dat het onderwerp ‘sturen op publieke 
waarden’ ook in aanvulling van directeur FEZ is, 
en het onderwerp ‘nieuwe dienstverleningsvisie 
en ontwikkeling klantreizen’ in aanvulling van 
directeur K&S.  

 
De Raad voegt daarnaast graag een onderwerp 
met betrekking tot de Kamerbrief hardheden 
WIA en de top 3 knelpunten toe aan de agenda.  

 

 
 
 

 
Directeur FEZ 
en  
Directeur K&S 
 
 
 

 
 
 
Directeur SBK 

 

    

(6)  Vervallen   

    

 Ter besluitvorming   

    

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

Klantsignaalmanagement  
De signaalthema’s in de signaalrapporten ‘ik ben 
ziek/arbeidsbeperkt’ en ‘ik ben jonggehandicapt’ 
zijn positief geformuleerd en digitaal 

beschikbaar. FEZ BI is aangehaakt om data uit 
processen toe te voegen aan de rapporten en 
wordt gebruikt bij het verdiepen van een 
signaalthema. Voor iedere Integrale Klantreis is 
gestart met één dominant thema. Met elkaar 
vinden we werkende-weg hoe we moeten 
verdiepen en worden formats hiervoor 

ontwikkeld. Voor het derde signaalrapport ‘ik 
zoek werk’ is gestart met het ontsluiten van de 
data. Half oktober krijgt de Raad hier een 
update over.  

 
De volgende punten komen aan de orde:  
- Kritiek op werk.nl moet opgepakt worden 

met directeur IV K&S.  
- Hoe verhoudt KGM zich met de Menselijke 

Maat Monitor? Deze laatste is nog een 
werktitel en hier zal nog een andere 
benaming voor komen. Signalen via de 
Menselijke Maat Monitor worden verwerkt in 

de KGM.  
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- De verbinding met andere bestuurlijke lijnen 

dient verder besproken te worden tussen 
Nathalie van Berkel en directeur K&S en dit 
zal samen met de Integrale Klantreizen 

worden geagendeerd voor de Groepsraad.  
- KGM toont dat de positieve waardering 

redelijk hetzelfde blijft. Maar er is een 
verschil in de waardering bij mensen die een 
toekenning kregen en mensen die een 
afwijzing krijgen. Er wordt onderzocht waar 
dat in zit. De eerste ervaringen met 

servicecalls lijken bij te dragen aan een 
positievere waardering.  

- Daarnaast is duidelijk dat er ontevredenheid 
zit rondom verrekenen bij de oude Wajong 
en onzekerheid rondom de ZW.  

 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 

voortgang met betrekking tot  
- de ontwikkeling van het UWV 

Klantsignaalmanagement.  
- de Klantgerichtheidsmonitor, meting 1-

2022.  

    

(8) (i.a.v. directeur 
FEZ, directeur SBK, 
en hoofd planning 
control en analyse)  
 

 

Vaststellen Jaarplan UWV 2023, Jaarplan 
BKWI 2023 en UWV Informatieplan (UIP) 
2023-2027  
In de regeling SUWI staat beschreven dat UWV 
moet beschikken over een jaarplan en begroting 

waarin staat wat zij wil bereiken in het 
aankomende jaar, welke activiteiten daarvoor 
zorgen en wat het kostenplaatje daarvan is. 
Parallel aan het Jaarplan UWV, worden het 
Jaarplan BKWI en het UIP opgesteld. Deze 
plannen worden waar nodig op elkaar 

afgestemd.  

 
Samen met SZW ontwikkelt UWV nieuwe 
sturingsafspraken voor 2023. Deze zijn 
onderdeel van het UWV Jaarplan 2023.  
 
De Raad wenst een nuancering met betrekking 

tot de meting van klanttevredenheidsnormen en 
wat betreft de cijfermatige analyses. Deze 
kunnen in een voetnoot opgenomen worden.  
 
Maarten Camps en Johanna Hirscher hebben 
nog een aantal inhoudelijke wijzigingen wat 
betreft de SMZ-onderwerpen, die zij apart met 

directeur SBK bespreken. De andere leden van 
de Raad geven hun opmerkingen schriftelijk 
door.  

 
De Raad van Bestuur  
- stelt, met inbegrip van de schriftelijke 

opmerkingen en het gesprek met Johanna 

Hirscher, het voorliggend UWV jaarplan 
2023, het UWV Informatieplan 2023-2027 
en het BKWI Jaarplan 2023 vast.  

- stemt, met inbegrip van bovenstaande 
opmerking, in met de concept 
sturingsafspraken SZW – UWV, zoals 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Directeur FEZ 
 
 
 
Directeur 

SBK, Johanna 
Hirscher en 
Maarten 

Camps 
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opgenomen in bijlage 1 van het Jaarplan 

2023, en het opnemen van de aanvullingen 
met betrekking tot de prestatieafspraken.  

    

(9) (i.a.v. directeur 
SBK, directeur 
Uitkeren, directeur 
uitvoering Uitkeren, 
hoofd Juridisch 

Kenniscentrum, 
coördinatoren 
Maatwerkplaats, 
directeur uitvoering 
SMZ, hoofd 
planning control en 
analyse,  

domeinhouder 
Werkbedrijf en 

strategisch 
beleidsadviseur)   

WIA-voorschotten financiële 
tegemoetkoming  
 
Deze toelichting komt niet voor openbaarmaking 
in aanmerking omdat dit een onderwerp betreft 

in het kader van vrije ideevorming en intern 
beraad.  

  

    

(i.a.v. directeur 
SBK, directeur 
uitvoering SMZ, 
programmadirecteur 
SMZ, strategisch 
beleidsadviseur en 

hoofd Juridisch 
Kenniscentrum) 

Versnellingsmaatregelen en opschaling 
SMC’s  
Afgelopen maanden is vooruitlopend op de 
Kamerbrief Sociaal Medisch Beoordelen op 26 
augustus jl., veelal in samenspraak met de 
verschillende organisatieonderdelen, het 

ministerie van SZW en de Nederlandse 
Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde 
(NVVG), hard gewerkt aan de voorbereiding van 
de implementatie van de maatregelen die in de 
brief staan. Dit zijn de zogenaamde 
versnellingsmaatregelen en de versnelde 

opschaling van de Sociaal-medische centra.  
 

Elke maatregel heeft een projectleider en dit 
wordt overgedragen aan de districtmanagers. 
De komende tijd wordt steeds meer 
geïmplementeerd. Johanna Hirscher en de 
directeur uitvoering SMZ hebben een rondgang 

gedaan langs de verschillende districten en dit, 
samen met een webinar, maakt dat er een 
goede landingsbaan is voor de maatregelen. Er 
zijn implementatiemanagers die heel veel 
toegevoegde waarde geven. Zij blijven ook de 
komende tijd, als vraagbaak en voor mogelijke 
andere landelijke maatregelen in de (nabije) 

toekomst.  
 
De volgende onderwerpen geven een 
actualisatie van de voortgang en vragen de 
Raad om besluitvorming om hieraan verder te 

werken. 

  

    

(11)  Uitwerking vereenvoudigde WIA-
claimbeoordeling 60+  
Bij deze maatregel wordt de WIA-beoordeling 
voor cliënten die einde wachttijd (EWT) bereiken 

én 60 jaar of ouder zijn, vereenvoudigd 
uitgevoerd zonder de inzet van een 
verzekeringsarts. Beoogde startdatum van de 
maatregel is 1 oktober 2022. Het is voor het 
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ministerie van SZW van essentieel belang dat 

UWV op de beoogde startdatum landelijk en op 
uniforme wijze uitvoering gaat geven aan deze 
maatregel. Het ministerie van SZW moet (nog) 

instemmen met de uitwerking.  
 
De bespreking staat bij de twee punten stil:  
- Er is een onzekerheid in de toestemming 

van zowel de werknemer als de werkgever. 
De komende tijd zal dit nauw bijgehouden 
moeten worden.  

- De grootste impact ligt bij het risico voor 
pensioenuitvoerders en verzekeraars. Zijn 
zij bereid tot dit risico? Daarbij gaat het wel 
over kleine getallen. Hierover komt nog een 
gesprek met SZW en de organisaties voor 
verzekeraars en pensioenuitvoerders.   

- Bij de uitwerking van de maatregel is nog 

wat meer uitleg nodig omtrent de 
mogelijkheid van service calls, het verschil 
in behandeling tussen mensen met 
inkomsten en mensen zonder inkomsten, en 
wat er gebeurt als iemand minder dan 65% 
verdient.  

 

De Raad van Bestuur:  
- gaat akkoord met de voorgestelde 

uitvoering van de maatregel 
‘vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling 
60+’. 

- neemt kennis van de beschreven risico’s, 

met specifiek het accorderingselement door 
werknemer en werkgever van de maatregel 
en de knelpunten die verzekeraars en 
pensioenuitvoerders hebben aangekaart.  

- gaat akkoord met verzending van 
onderliggend document ‘vereenvoudigde 
WIA-claimbeoordeling 60+’ aan het 

ministerie van SZW.  

    

(12)  Uitwerking van 5 jaar geen herbeoordeling 
IVA en Wajong DGA bij werken 

Bij deze maatregel wordt voorzien in het niet 
herbeoordelen van IVA- en Wajong DGA-
gerechtigden die gedurende een aaneengesloten 
periode van 12 kalendermaanden een inkomen 
hebben genoten van meer dan 20% van hun 
maatmaninkomen. De uitwerking van de 
maatregel wordt na akkoord van de Raad aan 

SZW voorgelegd voor instemming. Deze 
maatregel wordt geïmplementeerd door middel 
van een ministeriële regeling die verwijst naar 

de betreffende wetsartikelen in de IVA en 
Wajong. Dit levert UWV in deze periode een 
beperkte besparing aan sociaal medische 
capaciteit op, aangezien er als gevolg van de 

prioritering nauwelijks van dit soort 
herbeoordelingen plaatsvinden. Maar het biedt 
de betreffende doelgroep wel zekerheid dat zij, 
ongeacht de hoogte en duur van hun inkomsten, 
niet worden opgeroepen voor een 
herbeoordeling.  
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De Raad van Bestuur gaat akkoord met:  
- beleidsinvulling en gemaakte afwegingen I 

en II, betreffende de maatregel rondom het 

niet uitvoeren van herbeoordelingen naar 
aanleiding van inkomsten bij de IVA- en 
DGA Wajong doelgroep.  

- de brief aan het ministerie van SZW, waarin 
de invulling van de maatregel ter akkoord 
aan SZW wordt voorgelegd.  

    

(13)  Dwangsommen 
Door de toenemende mismatch loopt het bedrag 
aan dwangsommen dat UWV moet betalen ook 
op. Deze dwangsommen missen inmiddels hun 
doel: UWV prikkelen tot het nemen van tijdige 

beslissingen. UWV en het ministerie van SZW 
zijn het eens dat dit een onwenselijke situatie is. 

De optie om de redelijke beslistermijn binnen de 
mogelijkheden van de wet op te rekken, wordt 
nu beschouwd als de meest kansrijke route om 
dwangsombetalingen terug te dringen. UWV is 

over dit dilemma met het Ministerie van SZW in 
gesprek en verkent mogelijkheden om dit verder 
uit te werken. 
 
De bespreking staat bij de volgende punten stil:  
- Aan de verlenging van de wettelijke 

termijnen hangen een aantal mitsen en 

maren. Dit is geen structurele oplossing en 
staat op gespannen voet met de wet.  

- Dit is echter een manier om naar een 
structurele oplossing te werken. UWV wil 
weer betrouwbaar zijn. Daar wordt naartoe 
gewerkt binnen de krapte en het tekort dat 

er is.  

- Mogelijk is een differentiatie een oplossing, 
waarbij er een verlenging van de wettelijke 
termijn is bij herbeoordelingen en geen 
verlenging bij het einde van de wachttijd.  

- De datum van de verlenging dient 
gekoppeld te worden aan de termijn van 

andere maatregelen, dus tot januari 2025 
en dan is er een evaluatie.  

- UWV wil ook kijken naar de mogelijkheden 
zodat er een breder draagvlak is voor een 
dergelijke verlenging.  

 
De Raad van Bestuur  

- neemt kennis van de stand van zaken 
rondom het terugdringen van 
dwangsombetalingen.  

- gaat akkoord met verdere verkenning 
omtrent het oprekken van de interpretatie 
van verlenging wettelijke termijn.  

  

    

(14)  Vaststellen ontwerpprincipes  
Ambitie is om eind 2022 ten minste één SMC in 
ontwikkeling per district te hebben. Om dit goed 
te kunnen realiseren, wordt binnen de SMC’s 

uitgegaan van dezelfde set ontwerpprincipes.  
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De Raad van Bestuur wordt verzocht akkoord te 

gaan met deze negen ontwerpprincipes, waarbij 
één nog onderwerp van gesprek is. Het betreft 
de afbakening van de caseload. Daarbij gaan we 

vooralsnog uit van indeling op postcode. De 
komende periode zal met alle betrokken partijen 
(proeftuinen, programma, Uitkeren, 
Werkbedrijf, K&S) worden bezien welke 
methode het meest wenselijk is, zodat in 
oktober een besluit kan worden genomen.  
- De Raad complimenteert deze 

ontwerpprincipes.  
- In vier districten is nu al een SMC en de 

komende tijd wordt in nog zeven districten 
opgeschaald. De bedoeling is dat eind 2022 
overal één SMC in ontwikkeling is.  

- Er worden nu inspiratiesessie georganiseerd, 
waaruit een transitieplan volgt. Deze worden 

door de teams zelf opgesteld.  
- Samen met communicatie wordt nog 

gekeken naar een manier om deze 
ontwerpprincipes en de principes van de 
dienstverleningsagenda met elkaar te 
verhouden, zodat ze goed landen in de 
organisatie.  

 
De Raad van Bestuur stelt de ontwerpprincipes 
voor de SMC’s vast.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Johanna 
Hirscher en 

directeur 
Communicatie 

    

 Vaste punten   

    

(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, zijn 
een aantal benoemingen akkoord bevonden:  

- per 1 oktober 2022 een waarnemend 

hoofd HRM Uitkeren.  
- per 1 november 2022 een 

Districtsmanager Sociaal-medische 
Zaken in district West-Brabant Zeeland 
(WBZ).  

  

    

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

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

  

    

 


