
 

Verslag RvB d.d. 4 oktober 2022  1 

 

Verslag RvB-vergadering d.d. 4 oktober 2022 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

    

 Opening 
 

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

  

    

(1) 
 

Conceptverslag RvB d.d. 20 september 2022 
Opmerkingen: 
Bladzijde 3, agendapunt 7 
Klantsignaalmanagement: achter de titel de 
afkorting (KGM) te schrappen.  

 
Bladzijde 4, agendapunt 8 Vaststellen Jaarplan 
UWV 2023, Jaarplan BKWI 2023 en UWV 
Informatieplan (UIP) 2023-2027: de eerste zin 
van de vierde alinea als volgt te lezen: 
‘Johanna Hirscher en Maarten Camps hebben 

nog een aantal inhoudelijke wijzigingen wat 

betreft de SMZ-onderwerpen, die zij apart met 
directeur SBK bespreken.’  
 
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.  
 
Overig:  
de Raad van Bestuur verzoekt ‘Integrale 
klantreizen’ consequent voluit te schrijven en 
de afkorting (IKR) niet te gebruiken. 

 
Het verslag wordt met inbegrip van 
bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 

 
Naar aanleiding van: 
Bij publicatie van dit verslag worden twee 
opmerkingen 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. 16 september 
2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
Kalender agendering vergaderingen 2022  
- De RvB verzoekt voor het onderwerp 

Vlootschouw een ander moment te zoeken 
omdat Maarten Camps op 28 oktober 
afwezig is. 

- In november is Guus van Weelden op twee 
momenten afwezig (1 en 17 november). De 
Raad vraagt hier rekening mee te houden 
in de planning van onderwerpen die tot zijn 
portefeuille horen. 

- De RvB verzoekt tijdens de RvB-vrijdag van 
14 oktober, wanneer het onderwerp 

Ontwikkelingen verbreding Regionale 
Werkcentra (RWC’s) geagendeerd staat, de 
verbinding te leggen met de Sociaal 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Verslag RvB d.d. 4 oktober 2022  2 

 

Agendapunt Afspraak RvB-lid/dir Termijn 

Medische Centra (SMC’s) en de 

programmadirecteur SMZ en de directeur 
K&S bij de bespreking uit te nodigen. 

 

De Raad van Bestuur neemt voor het overige 
kennis van de kalender.  
 
Overzicht actiepunten RvB-vergaderingen 
De Raad van Bestuur neemt kennis van het 
overzicht. 

 

 
Directeur BZ 

    

 Hamerstukken   

    

(2)  Vervallen   

    

(3)  Vaststellen Meerjarenplan Handhaven 
2023-2026 
Het UWV Meerjarenplan handhaven vormt een 

leidraad waar we als UWV, binnen het 
handhavingsdomein, de komende jaren naartoe 
willen werken en sluit aan op de strategie van 
UWV.  
 
Binnen het vakgebied van handhaving betekent 
dit dat het vertrouwen in de burger het 

uitgangspunt is. We hanteren de menselijke 
maat en richten ons op preventie, waarbij we 
ervoor willen zorgen dat het makkelijk is om 
het goed te doen en het moeilijk is om een fout 
te maken. We investeren in een cultuur waarin 
mensen fouten kunnen maken en kunnen 

herstellen, zonder dat dit grote gevolgen heeft. 
Maar we treden ook op tegen mensen die ons 
vertrouwen schaden door moedwillig misbruik 
te maken van het socialezekerheidsstelsel. 

 
Het Meerjarenplan handhaven is op 16 
september 2022 tijdens de RvB-vergadering 

inhoudelijk behandeld. De hier besproken 
aandachtspunten zijn in voorliggende versie 
verwerkt. 
 
De Raad van Bestuur stelt het UWV 
Meerjarenplan handhaven 2023-2026 vast. 

  

    

(4) Regierapportage Handhaving tweede 
tertaal  
In de regierapportage geeft Handhaving samen 
met de divisies de voortgang weer op de 

actiepunten uit het UWV-uitvoeringsplan 
Handhaven 2021 en de beheersmaatregelen op 
de klantreis WW.  

 
Voor ligt de rapportage over het tweede 
tertaal. Hieruit komt onder andere naar voren 
dat de implementatie van de 

beheersmaatregelen klantreis WW en 
actiepunten uit het UWV-uitvoeringsplan 
Handhaven 2021 goed op gang is maar dat de 
verwachting op dit moment is dat niet alle 
maatregelen (zoals afgesproken met het 
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departement) in 2022 afgerond kunnen 

worden.  
Een belangrijk aandachtspunt voor het derde 
tertaal blijft daarom het afronden van 

maatregelen en actiepunten of het maken van 
nieuwe afspraken over afronding. 
 
De Raad van Bestuur stelt de regierapportage 
UWV Handhavingsfunctie 2022 over het tweede 
tertaal vast. 

 

 
 
Alle 

directeuren 

    

(5) Vaststellen Meerjarenhuisvestingsplan 
Het Meerjarenhuisvestingsplan 2023-2027 
heeft tot doel een kader te scheppen 
waarbinnen een meerjarenplanning voor de 
huisvesting van UWV vastgesteld kan worden. 

Uitgangspunt is het optimaal huisvesten van de 
medewerkers van UWV en het faciliteren van 

de dienstverlening aan cliënten van UWV.  
 
Een aantal strategische onderwerpen wordt in 
de komende jaren nader belicht, te weten: 

1. frontoffice vestigingsbeleid: één UWV-
klantzone binnen 35 arbeidsmarktregio’s 
met voorzieningen voor ketenpartners 

2. hybride manier van werken: faciliteren van 
60% aanwezigheid fte op kantoor en één 
UWV-inrichtingsconcept klantzone & 
werkzone (backoffice) te realiseren tot 2030 

3. duurzame en toekomstbestendige 
vastgoedportefeuille. 

 
Nathalie van Berkel benoemt dat de Raad van 
Bestuur de adviezen van FEZ integraal 
overneemt. 

 

Guus van Weelden merkt op dat in de notitie 
het thema klantreizen ontbreekt. Nathalie van 
Berkel geeft aan dat de verbinding met de 
klantreizen nu inderdaad alleen impliciet aan de 
orde komt en zal Facilitair Bedrijf vragen de 
notitie op dit punt te verduidelijken. 

Johanna Hirscher vraagt tot slot aandacht voor 
flexibiliteit bij de inrichting van de Sociaal 
Medische Centra in het 
Meerjarenhuisvestingsplan.  
 
De Raad van Bestuur gaat met inbegrip van 
bovenstaande akkoord met: 

1. het Meerjarenhuisvestingsplan 2023-2027 
in achtnemend het toegevoegde advies van 
de directie FEZ ten aanzien van de 

financieringsaspecten voor 2023 en de 
evaluatie van de impact van hybride 
werken op de kantoorbezetting in voorjaar 
2023. 

2. de exploitatiebegroting van Huisvesting en 
Facilitair voor 2023 

3. de investeringsprojecten voor 2023. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nathalie van 
Berkel 
 

 

 

 

    

(6) Rapportage Duurzaamheid van werk 
binnen de banenafspraak 2020-2021 
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Op het moment van publicatie komt deze 
toelichting niet voor openbaarmaking in 
aanmerking, omdat hier op een later moment 

formele communicatie over plaatsvindt.  

    

 Ter kennisname   

    

(7)  Evaluatie gewijzigd besluitvormingsproces 
rondom aanbestedingen 
In september 2021 is de Raad van Bestuur 
akkoord gegaan met een voorstel van de 
Afdeling Inkoop en Juridische Zaken om het 

besluitvormingsproces bij aanbestedingen te 
vereenvoudigen.  
 
Het gewijzigde besluitvormingsproces omvatte 
kortweg de volgende onderdelen: het laten 

vervallen van het Strategisch Beslis Document 
(SBD), de introductie van de GRID waarbij 

inkooptrajecten ingedeeld worden aan de hand 
van risicogestuurde besluitvorming en het 
gunningsbesluit is niet langer een 
beslisdocument maar dient slechts ter 
kennisgeving.  
 
Om de effecten van de vereenvoudige 

werkwijze inzichtelijk te krijgen heeft de Raad 
verzocht om het nieuwe besluitvormingsproces 
na een jaar te evalueren. Uit de evaluatie komt 
naar voren dat het gewijzigde proces op alle 
punten tot de gewenste verbeteringen en tot 
meer efficiency leidt. 

 
De Raad van Bestuur spreekt waardering uit 

voor de nieuwe werkwijze en neemt kennis van 
de uitkomst van de evaluatie. 

  

    

(8)  Agenda Audit Advies Commissie 14 
oktober 2022 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de 
agenda. 

 
 
 
 

 

    

(9)  Vervallen   

    

 Ter besluitvorming   

    

(10) i.a.v. directeur 
Uitkeren en 
directeur FEZ  
 

 

Toeslagenwet WW 
Uitkeren constateert sinds eind 2021 bij de WW 
een afname in het aantal toekenningen vanuit 
de Toeslagenwet (TW). Deze afname kan 

slechts gedeeltelijk worden verklaard uit de 

daling van het aantal WW-aanvragen en lijkt 
samen te hangen met de implementatie van de 
vernieuwde Klantapplicatie WW in november 
2021. In deze nieuwe applicatie is onder meer 
een aangepaste wijze geïntroduceerd waarop 
de aanvraag voor TW wordt afgehandeld. 

 
In de Toeslagenwet is vastgelegd dat een recht 
op TW alleen mag worden toegekend op 
(expliciete) aanvraag door de cliënt en dat er 
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niet proactief mag worden gesignaleerd op 

mogelijk TW-recht (artikel 11, lid 1 TW).  
Dit leidt ertoe dat UWV-cliënten waarvan kan 
worden vastgesteld dat er een potentieel recht 

bestaat niet specifiek mag attenderen op de 
mogelijkheid om een toeslag aan te vragen.  
 
Uitkeren heeft in samenwerking met K&S een 
aanvullend onderzoek verricht onder cliënten 
die geen TW hebben aangevraagd maar hier 
mogelijk wel recht op hebben. De meest 

voorkomende reden waarom een cliënt geen 
TW aanvraagt is omdat hij denkt geen recht te 
hebben. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat 
cliënten besluiten geen TW aan te vragen 
omdat ze de regeling zelf niet goed kunnen 
overzien en/of begrijpen. Het willen voldoen 
aan de juridische aspecten heeft hierdoor een 

nadelig effect op de aanvragen voor de TW.  
Op grond van bovenstaande conclusies en om 
niet-gebruik van de mogelijkheid om een 
toeslag aan te vragen te voorkomen, stellen 
Uitkeren en SBK voor om de werkwijze rond de 
TW zoals die bestond voor november 2021 te 
herintroduceren in het aanvraagproces.  

Dit betekent dat de keuze ‘wel of geen TW 
aanvragen’ tijdens de aanvraag WW wordt 
geschrapt en de cliënt net als vroeger 
‘automatisch’ een TW doet, met uitzondering 
van de cliënten waarvan het overduidelijk is dat 
er geen potentieel recht bestaat. 

 
In de bespreking wordt stilgestaan bij de 
gegevensuitvraag die de facto niet rechtmatig 
is. Hierover zijn afspraken gemaakt met SZW 

en in een Stand van de Uitvoering aan de 
Tweede Kamer gemeld.  
Daarnaast wordt vooral stilgestaan bij wat niet-

gebruik van de mogelijkheid om een toeslag 
aan te vragen voor mensen betekent. De Raad 
van Bestuur geeft aan graag terug te willen 
naar de oude methodiek. Er moet dan wel eerst 
goed worden gekeken hoe en op welk moment 
in het aanvraagproces de cliënt duidelijk 
geïnformeerd wordt dat hij een aanvraag TW 

doet. De cliënt moet rekenschap kunnen geven 
welke rechten én plichten daarbij horen en 
moet expliciet bevestigen dat hij de aanvulling 
op basis van de TW wil aanvragen. De Raad 
verzoekt de directeur Uitkeren i.s.m. met het 
Juridisch Kenniscentrum (JKC) hiervoor een 

passende oplossing tot stand te brengen in het 

aanvraagproces. 
 
De Raad van Bestuur: 
1. gaat akkoord met het advies om cliënten 

‘automatisch’ een TW-aanvraag te laten 
doen tijdens de aanvraag WW om niet-

gebruik te voorkomen met inbegrip van de 
hierboven omschreven voorwaarde dat de 
cliënt duidelijk geïnformeerd moet zijn dat 
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hij een aanvraag TW doet en hiervoor zijn 

expliciete toestemming verleent. 
2. verzoekt de mogelijkheden te bezien om 

het woord ‘toeslagen’ te vervangen door 

een passend alternatief (bijvoorbeeld ‘wist 
u dat u recht hebt op een aanvullende 
uitkering…’) 

3. ziet na afronding van het onderzoek door 
Uitkeren graag een separate notitie 
tegemoet over hoe om te gaan met de 
13.000 cliënten die sinds 2021 geen 

aanvraag TW hebben gedaan maar 
mogelijk wel recht hebben. 

4. verzoekt het ministerie van SZW over de 
ontstane situatie en oplossingsrichting te 
informeren conform de besproken lijn. 

 

 
Directeur 
Uitkeren i.s.m. 

het JKC 
 
Directeur 
Uitkeren i.s.m. 
het JKC 

 

 
 
Z.s.m. 

 
 
 
Z.s.m. 
 

    

(11) i.a.v. twee 

auditmanagers 
Accountantsdienst, 
bedrijfseconomisch 
adviseur 

Accountantsdienst 
en directeur FEZ  

Rapportage Accountantsdienst tweede 

tertaal 2022 
De Accountantsdienst (AD) rapporteert per 
tertaal aan de RvB over de status van haar 
onderzoeken en de door de directeuren 

toegezegde verbeteracties.  

De rapportage over het tweede tertaal 2022 
geeft een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten van de Accountantsdienst 
gedurende dit tertaal.  

Er wordt stilgestaan bij de observaties van de 
AD bij de afspraken rondom de opvolging van 

de aanbevelingen en de afgesproken 
verbeteracties uit de auditrapporten.                                                   
De afgelopen jaren lag de monitoring hiervan 
bij de Accountantsdienst. Begin 2022 heeft de 
AD in het Functioneel Overleg met FEZ en de 

hoofden BC&K de afspraak gemaakt dat de 
organisatieonderdelen zich hier zelf over 

verantwoorden, gebaseerd op het ‘three lines 
model’ waarbij de divisies/directies eigenaar 
zijn van de kwaliteit van de 
uitvoeringsprocessen en van de afgesproken 
verbeteracties. 

Momenteel leveren de organisatieonderdelen 

op verzoek van de Accountantsdienst via de 
afdeling BC&K eens per tertaal de status van 
opvolging van de aanbevelingen/de 
afgesproken verbeteracties aan.                                         
De AD bekijkt in samenwerking met FEZ hoe 
dit proces in de komende periode verder kan 
worden aangescherpt. Het is de bedoeling dat 

de organisatieonderdelen op termijn zelf gaan 
rapporteren over de voortgang van de acties.  

De Accountantsdienst zal dan jaarlijks een 
audit doen naar de opvolging van 
aanbevelingen.  

De AD zal in haar rapportages meer aandacht 
hebben voor het smart en actiegericht 

benoemen van risico’s  

Samen met FEZ zal de AD komen tot een 
afwegingskader voor de prioritering van de 
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risico’s zodat er door de Raad gericht gestuurd 

kan worden op onderwerpen met een hoog 
risico.  

Nathalie van Berkel geeft als aandachtspunt 

mee dat in het reguliere afwegingsproces ook 
steeds aandacht moet zijn voor het risico op 
missen van signalen en hoe dit zich verhoudt 
tot belangrijke onderwerpen, de strategie van 
UWV etc. Dit moet eveneens goed zijn 
ingeregeld, zowel vanuit de AD als in de lijn. 

De Raad van Bestuur ondersteunt de beoogde 

aanpak van de AD en FEZ. 

Ten aanzien van de audit action lijst merkt 
Guus van Weelden op dat hij en Johanna 
Hirscher aandacht hebben voor het onderwerp 
sluitende dienstverlening. 

De Raad stelt de rapportage van de 
Accountantsdienst over het tweede tertaal 

2022 vast. 

Directeur AD 

i.s.m. 
Directeur FEZ 

    

(12) i.a.v. directeur 
FEZ en directeur 

SBK 

Meerjarige Financiële Ontwikkelingen 
(MFO) 2023-2028 

 
Op het moment van publicatie komt deze 
afspraak niet voor openbaarmaking in 
aanmerking, vanwege de economische of 
financiële belangen van UWV. 

  

    

(13) i.a.v. directeur 
FEZ, directeur SBK, 
directeur Uitkeren, 
directeur Bezwaar & 

Beroep, directeur 

uitvoering SMZ en 
hoofd afdeling BC&K 

UWV Rapportage bedrijfsvoering augustus 
2022 
 
Op het moment van publicatie komt deze 

toelichting niet voor openbaarmaking in 

aanmerking, omdat managementinformatie via 
de tertaalrapportages extern beschikbaar wordt 
gemaakt. 

  

    

 Periodieke onderwerpen   

    

(14) i.a.v. CIO, FG 
en Chief 
Information 

Security Officer 

IB&P 
Voor liggen twee rapportages, van CISO-Office 
en van de FG.  

 
De RvB bespreekt de tertaalrapportage van de 
Functionaris Gegevensbescherming (FG). De 
volgende drie onderwerpen worden door de FG 
onder de aandacht gebracht: 

- Doelbinding en Proportionaliteit EA  
- Datawarehousing en data-

analyseoplossingen  
- Cookies en tracking software UWV-

portalen. 

De portefeuillehouder RvB geeft aan dat zij 

bovenstaande onderwerpen oppakt in overleg 
met betrokken directeuren en de FG. 

De Chief Information Security Officer staat stil 

bij de nieuwe rapportage en dashboard vanuit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nathalie van 
Berkel 
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CISO-Office die momenteel in ontwikkeling is 

naar aanleiding van de herijking van de 
governance. Dit houdt in dat de 
verantwoordelijkheid over het stelsel van IB&P 

nu is belegd bij de CIO. De opzet voor de 
nieuwe rapportage en dashboard op strategisch 
niveau omvat de volgende onderwerpen: 

- BIO Compliance 
- IB&P strategische veranderagenda  
- E-learning 
- UWV brede IB&P Incidenten 

Oktober is Cybersecurity Maand. Gedurende 
deze maand wordt er extra aandacht gevraagd 
voor informatiebeveiliging en privacy. Het 
thema wordt Rijksbreed opgepakt en zal 
worden afgesloten met een crisisoefening. 

 

Daarnaast wordt in de rapportage de stand van 
zaken rondom de implementatie BIO 
weergegeven. Ook is er een overzicht 
toegevoegd met de voortgang per divisie. De 
Raad geeft aan dat dit overzicht helpt in de 

gesprekken die de leden RvB met de 
afzonderlijke directeuren over dit onderwerp 
voeren.  

Desgevraagd licht de Chief Information 
Security Officer toe dat het proces om te 
komen tot compliancy door CISO-Office wordt 
ondersteund door een centraal regieteam. Dit 
team overlegt tweewekelijks met de 
verschillende bedrijfsonderdelen over de 

voortgang.  

Tot slot wordt kort stilgestaan bij de schaarste 

op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is 
gespecialiseerde functionarissen te vinden. Dit 
betreft een zorgpunt voor de lange termijn. 

De Raad van Bestuur neemt kennis van: 
1. De tweede tertaalrapportage 2022 van de 

FG 
2. De tweede CISO-tertaalrapportage 2022 

    

(15) i.a.v. directeur 
Facilitair Bedrijf, 
directeur uitvoering 
Facilitair Bedrijf en 
directeur IV 
Facilitair Bedrijf 

Facilitair 
Het is de ambitie van Facilitair Bedrijf (FB) om 
de ‘Doorontwikkeling van Gemeenschappelijke 
Voorzieningen’ in de komende vier jaar verder 
vorm te geven. Uitgangspunt hierbij vormt een 
hernieuwde kijk op de onderliggende 

informatievoorziening binnen de klantreizen.  
 

Het toekomstbeeld luidt als volgt:“De 
informatievoorziening van FB voorziet te allen 
tijde in een totaalbeeld van een lopende of 
afgeronde klantreis.”  

 
Op basis van het toekomstbeeld zijn er in totaal 
13 veranderdoelstellingen alsmede de 
uitgangspunten voor de doelarchitectuur 
opgesteld. Deze worden door middel van een 
presentatie aan de Raad toegelicht. 
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Nathalie van Berkel geeft aan dat ze het eens is 
met de constatering dat Facilitair Bedrijf een rol 
heeft bij de ondersteuning van de integrale 

klantreizen. Ook geeft ze aan zich te kunnen 
vinden in de voorgestelde aanpak om agile te 
werken.  
 
Maarten Camps informeert hoe de rol van FB 
zich verhoudt tot de ontwikkelingen binnen ICT 
en datagedreven werken (Gegevensdiensten). 

De directeur uitvoering Facilitair Bedrijf licht 
toe dat deze onderdelen bij elkaar komen als 
de derde fase is afgerond. 
 
De Raad van Bestuur bedankt FB voor de 
interessante presentatie en geeft aan dat het 
erg zal helpen om de voorgestelde omslag te 

gaan maken.  

    

 Vaste punten   

    

(16) 
 

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.  

  

    

    

(17) Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

  

    

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

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

  

    

 


