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Samenvatting
  

Hoewel veel werkzoekende WW’ers gebruikmaken van het online kanaal, blijft er een 

beperkte groep WW’ers die daar om verschillende redenen helemaal geen gebruik van 

maakt. Op deze groep heeft UWV beperkt zicht. In een kwalitatief onderzoek hebben we 

meer inzicht verkregen in de ervaringen, het gedrag en de omstandigheden van deze 

groep. Dit inzicht moet ertoe bijdragen dat deze WW’ers de verplichtingen die horen bij 

een uitkering blijven naleven.

Y  Uit het geen gebruik maken van de online dienstverlening komt geen specifiek 

verhoogd nalevingsrisico naar voren. 

Y  Ontkomen aan verplichtingen is geen motief om offline te blijven. Vaak is er bij  

offline klanten juist sprake van behoefte aan offline contact om te voorkomen  

dat zij onbedoeld fouten maken.

Y  Identificatie met werk en doemdenken zijn gedragsmechanismen die bij een brede 

groep offline klanten voorkomen. Alleen als deze mechanismen zich zeer sterk 

manifesteren, leiden zij tot specifieke nalevingsrisico’s.

Y  Gezagsallergie en hang naar autonomie zijn gedragsmechanismen die alleen bij 

specifieke offline klanten zijn waargenomen.

Y  Bij gezagsallergie bestaat het risico dat klanten de verplichtingen van UWV niet vertalen 

naar wat concreet van hen verwacht wordt.

Y  Klanten die hangen naar autonomie zijn geneigd om zich te onttrekken aan UWV,  

maar ondernemen ook actie om de uitkeringsafhankelijkheid te beëindigen. 

Y  Het is aannemelijk dat gedragsmechanismen die bij offline klanten gevonden 

zijn ook gelden voor een bredere groep klanten die wel gebruikmaakt van online 

dienstverlening.

Y  Om gedragsmechanismen en daarmee samenhangende risico’s tijdig te herkennen  

bij offline klanten is regelmatig contact van UWV met deze groep van belang. 

Bij offline klanten 
spelen geen 
specifiekere 
nalevingsrisico’s 
dan bij klanten die 
wel gebruikmaken 
van de online 
dienstverlening.

Naleving en gedrag offline klanten   
 

Maurice Guiaux
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Onderzoek nodig
Sinds oktober 2016 werkt UWV met een nieuw dienstverleningsmodel. Dat combineert 

de bestaande online dienstverlening met meer persoonlijke aandacht voor wie die nodig 

heeft. Online dienstverlening blijft echter de basis. Nog steeds vindt een groot deel van de 

dienstverlening van UWV aan werkzoekende WW’ers online plaats; contacten tussen UWV 

en werkzoekende klanten verlopen regelmatig via het online kanaal. Het veelvuldige gebruik 

van online dienstverlening biedt UWV uitgebreide mogelijkheden om het uitkeringsverloop 

van klanten te volgen en te zien hoe zij zich oriënteren op werk en zich houden aan 

uitkeringsvoorwaarden. De inzichten die UWV hieruit haalt, helpen niet alleen om de 

communicatie met en de dienstverlening aan WW’ers te verbeteren. Ze dragen er ook toe bij 

de risico’s te verkleinen dat WW’ers verplichtingen die horen bij een uitkering niet nakomen, 

bijvoorbeeld via preventieve gedragsbeïnvloeding. 

Er blijft echter een groep WW’ers die om verschillende redenen geen gebruik kan maken 

van de online dienstverlening. Voor deze groep klanten was al voor de invoering van het 

nieuwe dienstverleningsmodel op beperkte schaal offline dienstverlening beschikbaar, zoals 

inloopspreekuren op UWV-kantoren. Met de invoering van het nieuwe model komt er meer 

persoonlijke aandacht voor hen. Het is belangrijk dat UWV ook bij deze groep interventies 

toepast die erop zijn gericht dat zij zich aan hun verplichtingen houden.

Nu een groot deel van de preventieve handhaving via het online kanaal plaatsvindt, rijst de 

vraag hoe UWV moet omgaan met de groep WW’ers die van dat kanaal geen gebruik maakt. 

Daarom heeft UWV onderzoeksbureau Panteia verzocht om in een kwalitatief onderzoek de 

ervaringen, het gedrag en de persoonlijke omstandigheden van deze offline klanten in beeld 

te brengen. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in welke risico’s er zijn dat deze 

groep verplichtingen niet nakomt en welke gedragsmechanismen leiden tot deze risico’s. Dit 

artikel beschrijft de belangrijkste nieuwe inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd en 

plaatst die in de traditie van onderzoek dat eerder in dit kader binnen UWV is gedaan. 
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Box 1

Het onderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd, 

had 2 centrale onderzoeksvragen:

Welke risico’s met betrekking tot 

naleving zijn er bij WW’ers die de online 

dienstverlening niet gebruiken? Zijn deze 

anders dan in de online omgeving?

Wat zijn de achtergronden of factoren 

die de naleving bij deze offline klanten 

beïnvloeden?

Het onderzoek had als doel na te gaan 

hoe de persoonlijke wereld van de niet-

gebruikers (hun ervaringen, percepties, 

gedrag en omstandigheden) hun 

opvattingen over uitkeringsvoorwaarden 

beïnvloedt en hoe deze vervolgens 

doorwerkt in hun handelen. Om die 

reden werd met 27 klanten een open 

gesprek gevoerd rond de vraag hoe men 

de uitkering ervaart. Van elk gesprek is 

een analyse gemaakt, waaruit het gedrag 

van de respondent in relatie tot het beleid 

en de regels herleid kon worden. Deze 

interviews hadden tot doel gedrag van 

individuen te begrijpen en de mechanismen 

erachter bloot te leggen, en niet zozeer om 

de samenstelling van deze groep in beeld 

te brengen. Daarom is bij de selectie van 

respondenten gestreefd naar een groep 

waarin verschillende typen offline klanten 

zijn opgenomen. De gesprekken vonden bij 

de betrokken klanten thuis plaats of op het 

kantoor van Panteia.

-

-

Aanpak van het onderzoek
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Ontduiken van verplichtingen geen motief 
Al vanaf de invoering van de online dienstverlening aan werkzoekende WW’ers onderkent 

UWV dat niet iedereen ervan gebruik kan of wil maken. Daarom biedt UWV ondersteuning 

bij de online dienstverlening, onder meer in de vorm van workshops of van inloopmiddagen. 

Uit eerder onderzoek van UWV in 2012 en 2014 naar onder andere de toegankelijkheid van 

de online dienstverlening en het nut van ondersteuning daarbij, bleek dat er uiteenlopende 

redenen zijn om niet online naar UWV te gaan1. Ten eerste zijn er mensen die hiervoor de 

vaardigheden niet of onvoldoende hebben, en zonder ondersteuning van anderen of UWV 

de online dienstverlening niet kunnen gebruiken. Ook zijn er mensen die er geen gebruik 

van kunnen maken omdat ze geen DigiD hebben. Maar er blijken ook andere redenen te 

zijn waarom mensen behoefte hebben aan ondersteuning bij de online dienstverlening. 

Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om fouten te maken, of omdat ze hun verhaal kwijt willen. 

In het onderzoek dat Panteia in 2106 uitvoerde, keren diezelfde motieven terug: van het 

ontbreken van een DigiD, het niet goed kunnen omgaan met computers of onzeker zijn 

in de online omgeving, tot een sterke behoefte aan menselijk contact. In de motieven 

zelf schuilen op zich geen verhoogde risico’s op overtreding. Geen van de respondenten 

omzeilde bewust de online dienstverlening om zich aan het zicht van UWV te onttrekken. 

Vaak was het tegenovergestelde het geval: achter het niet-gebruik schuilt juist een sterke 

behoefte om met UWV in contact te treden, omdat men bang is dat berichten via de digitale 

weg niet goed aankomen of de behoefte heeft om zijn verhaal te doen. 

Kenmerken van offline klanten 
De eerdere onderzoeken uit 2012 en 2014 geven vooral inzicht in kenmerken van de groep 

klanten die de online dienstverlening niet of nauwelijks gebruikt, en de redenen waarom 

ze er geen gebruik van maken. WW-klanten die de online dienstverlening van UWV niet 

gebruiken, hebben vaak een hogere leeftijd en een lagere opleiding en beheersen de 

Nederlandse taal minder goed dan WW’ers die de online dienstverlening wel gebruiken. 

Daarnaast blijken ze vaker alleenstaand te zijn en vaker een niet-Nederlandse nationaliteit 

te hebben. Ook hebben ze minder sollicitatieactiviteiten, minder vertrouwen in het kunnen 

schrijven van een goede sollicitatiebrief, minder vertrouwen in het kunnen vinden van 

een baan en een slechtere gezondheidsbeleving. De volgende stap die in het meest 

recente onderzoek is gezet, is om meer inzicht te krijgen in gedragsmechanismen en 

nalevingsrisico’s bij niet-gebruikers: hoe kijken zij tegen UWV aan en hoe gaan ze om met 

de verplichtingen die bij de uitkering horen? Voorafgaand aan het onderzoek hebben we 

met interne analyses vastgesteld dat de doelgroep nog grotendeels dezelfde kenmerken 

heeft als in de jaren waarop de eerdere onderzoeken betrekking hebben, en dat er binnen 

de groep niet-gebruikers een onderscheid valt te maken tussen Nederlandse niet-gebruikers 

en niet-Nederlandse niet-gebruikers. De Nederlandse niet-gebruikers zijn veelal oudere, 

laagopgeleide mannen; de niet-Nederlandse niet-gebruikers zijn veelal jongere mannen, 

Aanvullend op de interviews met 

niet-gebruikers zijn 2 focusgroepen 

georganiseerd waaraan in totaal 14 

adviseurs werk van UWV hebben 

deelgenomen. Met hen zijn de bevindingen 

uit de interviews besproken en is verder 

doorgepraat over hun ervaringen met de 

offline klanten, de aanpak die zij kiezen 

en de effectiviteit daarvan. Vervolgens 

hebben de onderzoekers nagegaan welke 

suggesties de adviseurs werk hebben om de 

aanpak te verbeteren. Aan de focusgroepen 

deden adviseurs mee van de UWV-kantoren 

in Zwolle, Leiden, Utrecht, Tilburg, Nijmegen, 

Eindhoven en Heerlen. 

1

Rens, C. van, Oomens, S. & Kessel,  

N. van (2012). ITS, Toegankelijkheid van 

de e-dienstverlening WW van UWV. ITS, 

onderdeel Radboud Universiteit Nijmegen;  

Meijs, B. & Strockmeijer, A. (2013). Toegan-

kelijkheid en gebruik van e-dienstverle-

ning, UWV Kennisverslag  

2013-1; Hornyák, G. & Seppenwoolde, A.J. 

(2015). Online dienstverlening en  

face-to-face-contact, UWV Kennisverslag 

2015-1.
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een groot deel van deze groep komt uit Oost-Europa. Bij het uitnodigen van klanten voor de 

interviews hebben de onderzoekers rekening gehouden met deze kenmerken. 

Gebrek aan ondersteuning een risico 
In het onderzoek hebben de onderzoekers kenmerken van de groep niet-gebruikers in 

verband gebracht met risico’s die in de interviews door de onderzoekers zijn waargenomen 

(figuur 1). Een risico dat in meerdere interviews werd gesignaleerd komt voort uit 

de afhankelijkheid van derden. Omdat men geen gebruik kan maken van de online 

dienstverlening of er veel moeite mee heeft, schakelt men hulp in van anderen, zoals 

familie of vrienden. Maar als die hulp niet voldoende of niet tijdig beschikbaar is, dan kan 

het gebeuren dat informatie niet of niet tijdig aan UWV wordt doorgegeven. Dit risico 

komt voor bij arbeidsmigranten, bij laaggeletterden, bij oudere klanten en bij onzekere 

computergebruikers. Verder bestaat het risico dat mensen de regels niet goed doorgronden 

en zelf niet de verantwoordelijkheid nemen voor het nakomen van verplichtingen. Dit risico 

hebben de onderzoekers waargenomen bij onder andere laagopgeleiden, laaggeletterden, 

arbeidsmigranten en onzekere computergebruikers. Daarnaast merkten de adviseurs werk 

in de focusgroepen op dat sommige klanten lastig traceerbaar zijn en vermoedden zij dat 

sommige klanten soms zonder opgaaf in het buitenland verblijven. De risico’s staan niet 

geheel los van elkaar. Zo kunnen bijvoorbeeld bij laaggeletterden meerdere risico’s spelen: 

vanwege hun laaggeletterdheid begrijpen ze de verplichtingen aan UWV mogelijk niet 

goed en zijn ze afhankelijk van derden, met als gevolg dat ze verplichtingen niet altijd goed 

naleven en hun verantwoordelijkheid niet altijd even goed nemen. 

Figuur 1       AANTAL WAARGENOMEN NALEVINGSRISICO’S IN GESPREKKEN MET VERSCHILLENDE TYPEN OFFLINE KLANTEN
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Sollicitatieactiviteiten worden niet uitgevoerd 0 2 0 0 0 0 

Verplichtingen aan UWV zijn niet goed begrepen 1 1 3 0 1 0

Informatieplichten worden niet goed nageleefd 0 0 2 0 0 0

Klant pakt zijn verantwoordelijkheid niet 1 1 2 1 0 0

Klant is afhankelijk van derden 0 3 3 1 3 0

Klant is lastig traceerbaar 0 3 0 0 0 0

Klant verblijft zonder opgaaf in het buitenland 0 3 0 0 0 0

De getallen in de tabel geven weer hoe vaak de onderzoekers een specifieke combinatie van nalevingsrisico en type 

klant hebben waargenomen.
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Gedragsmechanismen 
Overigens geven de meeste respondenten aan zich netjes aan de regels te houden. 

Dat er verplichtingen aan de uitkering verbonden zijn, is voor de geïnterviewde klanten 

vanzelfsprekend. Zij vinden het ook logisch dat UWV deze regels handhaaft. Uit de 

gesprekken blijkt dat de praktijk soms weerbarstiger is. Sommige klanten geven aan 

de regels netjes na te leven omdat zij zo zijn opgevoed, maar vertellen in hetzelfde 

gesprek dat zij er niet voor zouden terugdeinzen om bijverdiensten niet door te geven 

aan UWV. Dit heeft te maken met houding en gedrag, en met bewuste en onbewuste 

gedragsmechanismen. Hoewel de voorwaarden van een WW-uitkering voor iedereen 

hetzelfde zijn, zullen zij door verschillende mensen verschillend worden opgevat. Dat 

houding en gedrag hierbij een belangrijke rol spelen, kwam duidelijk naar voren in de 

gesprekken met klanten. Hoe dit werkt, beschrijven we aan de hand van verschillende 

gedragsmechanismen die in de gesprekken zijn waargenomen.

Identificatie met werk
Veel van de geïnterviewde klanten identificeren zich met hun werk. Het beroep dat 

zij uitoefenen draagt bij aan hun identiteit en in het verlengde daarvan aan hun 

zelfvertrouwen. Deze identificatie leidt ertoe dat zij ook een duidelijk perspectief voor 

zichzelf zien, zij weten wat voor functie ze willen hebben, soms hebben ze zelfs op het oog 

bij welke organisatie. Zij zijn ook sterk intrinsiek gemotiveerd om aan de sollicitatieplicht 

te voldoen, maar hun inspanningen beperken zich in sterke mate tot het vooropgestelde 

doel. Zo gold voor een tot touringcarchauffeur omgeschoolde vrachtwagenchauffeur dat 

hij het onbestaanbaar vond dat zijn adviseur werk hem maande om toch ook te solliciteren 

als vrachtwagenchauffeur. Het vervoeren van ‘dode lading’ was iets heel anders dan de 

zorg voor een reisgezelschap in het buitenland, waarbij je de weg moet kennen in steden 

en landen maar ook dienstverlenend moet zijn en kunnen omgaan met mensen. Het risico 

bestaat dat mensen die zich sterk identificeren met hun werk zich mogelijk te veel en te 

lang beperken in hun zoektocht naar werk, waardoor ander werk buiten beeld blijft. 

Gebrek aan focus
Bij andere respondenten lijkt eerder een gebrek aan focus te spelen. Zij hebben een 

onsamenhangend carrièrepad gevolgd, met zeer uiteenlopend werk. Een voorbeeld is de 

man die op jonge leeftijd van school af ging, daarna verschillende keren uitzendwerk deed, 

tussendoor beroepsmilitair was en later nog 2 andere beroepen uitoefende. Als gevolg van 

het gebrek aan focus vinden deze respondenten het ook moeilijk aan te geven wat zij op 

korte termijn verwachten te gaan doen. Kenmerkend is verder dat deze mensen veel dingen 

naast elkaar doen, en mede daardoor ook moeilijk in te passen zijn in het stramien van de 

uitkeringsvoorwaarden. Er kunnen bijverdiensten in het spel zijn en men is niet geheel (op 

voor de hand liggende tijden) beschikbaar voor werk. Uit zichzelf zijn ze met van alles bezig, 

zoals opleidingen, het opzetten van een eigen bedrijf, en veranderingen in hun privéleven, 

en volgen ze niet een vastomlijnd pad naar betaald werk zoals de uitkeringsvoorwaarden 

voorschrijven. De onrust en stress van deze mensen wordt versterkt door het ontslag. Bij 

deze mensen bestaat om die reden een sterke behoefte aan een luisterend oor van UWV. 

Doemdenken
Het perspectief op werk kan ook ontbreken of verdwijnen als gevolg van doemdenken. 

Bij meerdere respondenten komt doemdenken in zekere mate voor. Kenmerkend voor 

doemdenken is dat respondenten zichzelf vanuit een fictieve werkgever beschouwen 
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en dan vooral blijven hangen in aspecten van hun leven – opleiding, leeftijd, ervaring of 

karakter – die minder aantrekkelijk zijn voor een baan. Doemdenkers geloven er bij voorbaat 

niet in en, zoals een adviseur werk opmerkte, ‘denken vooral in onmogelijkheden’. Zo 

geloven sommige van deze respondenten dat zij te oud zijn om aan het werk te gaan, hoe 

jong ze ook zijn. Enkele respondenten van midden 20, begin 30 voerden hun leeftijd op 

als een belangrijke belemmering in hun zoektocht naar een baan. Doemdenken komt in 

verschillende varianten voor. Er zijn respondenten die een cirkelredenering volgen: vanwege 

gebrek aan het een lukt het ander niet, waardoor het gebrek niet weggewerkt kan worden. 

Er zijn ook respondenten die steeds weer nieuwe redenen of omstandigheden aanvoeren 

waardoor het niet lukt om een baan te vinden. Zij zijn geneigd te zeggen ‘het is altijd wat’: 

de ene keer de economische crisis, dan weer een reorganisatie of een slechte sfeer op 

de werkvloer. Dan zijn er nog respondenten die alternatieven ontkennen; zij zien voor elk 

type werk of functie weer andere beperkingen en barrières die hun bemiddelbaarheid in 

de weg staan. Kenmerkend voor deze mensen is ook dat zij geloven buiten de werkende 

wereld te staan. Dit gaat gepaard met gelatenheid, somberheid of berusting. Doemdenken 

leidt echter niet per se tot regelovertreding; sommige van de respondenten hielden het in 

weerwil van hun eigen ongeloof vol om te blijven solliciteren. Zoals een van hen opmerkte: 

‘Ik heb in de afgelopen 2 jaar zeker 200 sollicitatiebrieven verstuurd, ik krijg vrijwel nooit een 

reactie, maar ik ben waarschijnlijk gewoon te oud.’ 

Gezagsallergie of hang naar autonomie
In enkele gesprekken werden 2 vergelijkbare mechanismen waargenomen: een 

gezagsallergie of een hang naar autonomie. Bij beide mechanismen speelt een sterke 

gehechtheid aan zelfbeschikking, maar autonomie leidt niet altijd tot een hiërarchisch 

conflict en gezagsallergie vaak wel. Vooral bij mannelijke respondenten lijkt deze allergie 

voor gezag te spelen. Vaak werd het dienstverband beëindigd na een conflict met 

leidinggevenden, ook in eerdere banen of op school speelden dergelijke conflicten. Deze 

mensen geven zelf aan last te hebben van mensen die vertellen wat ze moeten doen. In het 

contact met UWV komt dat tot uiting in het gevoel opgejaagd te worden. De gezagsallergie 

staat op zich los van het niet-gebruik van de online dienstverlening, maar er komt wel een 

risico op regelovertreding uit voort. Betrokkenen houden er niet van dat anderen vertellen 

wat ze moeten doen, dat levert irritatie en frustratie op. Dat geldt bij hen ook in het contact 

met UWV en de regels die horen bij de uitkering. Vanwege deze irritatie en frustratie 

hebben zij moeite om de informatie over verplichtingen die zij van UWV ontvangen te 

vertalen naar concrete acties die UWV van hen verwacht. 

Mensen die hangen naar autonomie onderschrijven weliswaar de voorwaarden die horen 

bij de uitkering, maar vinden tegelijkertijd dat deze voorwaarden voor henzelf minder van 

toepassing zijn. Hieruit kan een risico voortkomen dat zij verplichtingen niet naleven. Zij 

zien hun situatie namelijk anders dan die van ‘de’ werkloze en hebben het idee dat zij een 

andere aanpak moeten volgen om weer aan het werk te komen dan UWV voorschrijft. Deze 

autonome houding komt overigens niet veel voor bij de respondenten en nooit in zeer 

sterke mate. Hang naar autonomie hoeft ook niet altijd te leiden tot regelovertreding. Men 

erkent over het algemeen de regels en begrijpt ook de ratio erachter, maar voelt er wel 

een (enorme) weerstand tegen. Om die reden zijn deze mensen weliswaar geneigd zich te 

onttrekken aan de regels van UWV, maar ondernemen ze tegelijkertijd ook wel actie om een 

einde te maken aan hun uitkeringsafhankelijkheid.
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Wij-zij-denken
Dan is er in de gesprekken bij een aantal mensen een neiging tot wij-zij-denken 

waargenomen. Als zij worden aangesproken op de verantwoordelijkheid die hoort bij hun 

uitkering, zijn zij geneigd de bal meteen terug te kaatsen en aan te geven wat er volgens 

hen aan UWV-zijde niet klopt. Opvallend bij deze mensen is dat zij het belang van de 

uitkeringsvoorwaarden voor zichzelf niet zien, maar die voorwaarden vooral als orders 

(in het belang) van UWV opvatten. In dit wij-zij-denken zit een tegenstrijdig aspect. Deze 

mensen houden er niet van dat instituties ‘hun gaan zitten vertellen wat ze moeten doen’, 

maar tegelijkertijd hebben ze behoefte aan duidelijk omschreven taken omdat ze het lastig 

vinden de verplichtingen te vertalen naar hun eigen concrete situatie. Deze mensen klagen 

weliswaar over de bemoeizucht en controledwang van UWV, maar kunnen tegelijkertijd niet 

uit de voeten met de ruimte die zij feitelijk krijgen om bijvoorbeeld zelf te bepalen waar zij 

solliciteren. 

Zelfde mechanismen ook bij andere klanten 
De mechanismen die gevonden zijn in dit onderzoek dekken het gehele spectrum van 

houdingen ten aanzien van uitkeringsafhankelijkheid die in eerder onderzoek bij een veel 

bredere groep van uitkeringsontvangers is vastgesteld2. Het ene mechanisme doet zich 

meer voor dan het andere. Dit geldt vooral voor het doemdenken en de identificatie met 

werk. Die waren bij veel respondenten zichtbaar, veel meer dan bijvoorbeeld de hang naar 

autonomie. Deze meer algemene mechanismen leiden echter pas tot specifieke risico’s op 

het moment dat zij zich zo sterk manifesteren, dat ze voor een persoon een belemmering 

vormen bij het vinden van een nieuwe baan. Andere houdingen en mechanismen zijn per 

definitie specifiek en kenmerkend voor een beperkte groep, zoals de hang naar autonomie 

en de gezagsallergie. De indeling van de hier beschreven houdingen en mechanismen valt 

niet samen met specifieke typen offline klanten. Wel zijn combinaties van klanttypen en 

houdingen waargenomen die vaker lijken voor te komen, maar omdat de bevindingen niet 

kwantitatief getoetst zijn, is dit niet met zekerheid te stellen. Zo lijkt identificatie met werk 

vaker voor te komen bij oudere cliënten en lijkt het wij–zij-denken samen te hangen met een 

lager opleidingsniveau. 

Gedrag niet altijd een risico 
Met betrekking tot de werking van afzonderlijke mechanismen is duidelijk geworden dat 

die meerdere uitkomsten kunnen hebben. Daardoor kan niet altijd op voorhand gesteld 

worden dat zij de naleving bevorderen of juist beperken. ‘Identificatie met werk’ leidt 

bijvoorbeeld tot een intrinsieke motivatie om te solliciteren maar tegelijkertijd ook tot een 

beperkte oriëntatie en actieradius met een risico op een langduriger uitkeringssituatie. Ook 

is duidelijk geworden dat er mechanismen zijn die de kans op regelovertreding bevorderen 

maar tegelijkertijd ook de intrinsieke motivatie van klanten stimuleren om naar de geest 

van de voorwaarden te handelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ‘hang naar autonomie’. 

Omgekeerd geldt voor ‘doemdenken’ dat dat niet zozeer leidt tot een gebrekkige naleving 

als wel tot het verlies van het geloof dat men door naleving weer aan het werk komt (verlies 

van intrinsieke motivatie). 

Gedrag herkennen is van belang
Verplichtingen die de WW met zich meebrengt, gelden ook voor klanten die niet 

gebruikmaken van de online dienstverlening. Uit het gegeven dat mensen niet 

gebruikmaken van de online dienstverlening komt geen specifiek risico naar voren dat zij 

2

Engbersen, G. et al. (2006). Cultures of 

unemployment. A comparative look at long 

term unemployment and urban poverty. 

Amsterdam University Press.
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Box 2

Arbeidsmigranten vormen een bijzondere 

groep in dit onderzoek. Uit analyses 

van UWV blijkt dat een relatief grote 

groep van de niet-gebruikers niet uit 

Nederland afkomstig is. Het betreft vooral 

arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Om ook 

de risico’s en mechanismen van deze groep 

te begrijpen, hebben de onderzoekers 

interviews gehouden met 4 Poolse WW’ers 

en met iemand die een bemiddelingsbureau 

heeft voor Poolse werknemers. Uit deze 

gesprekken komt een beeld naar voren dat 

de situatie van Poolse (en andere Midden- 

en Oost-Europese) WW’ers niet te vergelijken 

is met die van andere niet-gebruikers. De 

geïnterviewde Poolse arbeidsmigranten 

verrichten vrijwel allemaal ongeschoolde 

arbeid. Sectoren waar zij werken zijn de 

vleesverwerkende industrie, de tuinbouw, 

de schoonmaak en distributiecentra. Zij 

worden op tijdelijke contracten aangesteld 

en verliezen hun baan op het moment dat 

een werkgever het tijdelijke contract zou 

moeten omzetten in een vast contract. In 

dit verband wordt ook wel gesproken van 

‘losse arbeid’. Daardoor bouwen Poolse 

werknemers voor slechts enkele maanden 

WW-recht op. Vanwege de lage eisen die 

zij stellen aan arbeidsomstandigheden 

en beloning kunnen zij ook snel weer aan 

werk komen. Zij maken daarbij gebruik van 

gespecialiseerde bemiddelingsbureaus. 

Een dergelijk bureau beperkt zich lang niet 

altijd tot arbeidsbemiddeling, maar verzorgt 

ook de communicatie met UWV wanneer 

het tijdelijke contract weer afloopt. Uit de 

gesprekken valt op te maken dat Poolse 

arbeidsmigranten niet gebruikmaken van 

de online dienstverlening omdat ze niet 

over een DigiD beschikken, of omdat ze 

hun zaken via een tussenpersoon regelen 

en geen behoefte hebben aan alle diensten 

en informatie die UWV online aanbiedt. 

Hun is – via tussenpersonen of onderlinge 

kennisuitwisseling – bekend wat de 

uitkeringsvoorwaarden precies inhouden 

en wat je concreet moet doen om binnen 

de kaders te blijven. Wanneer er sprake is 

van een taalprobleem en gebruikgemaakt 

wordt van een bemiddelaar, bestaat 

er een kans dat deze bemiddelaar zich 

niet alleen als tolk opstelt maar ook als 

belangenbehartiger van de klant en 

informatie van de klant naar UWV filtert. 

Uit het geschetste beeld valt af te leiden 

dat het contact van UWV met deze groep 

arbeidsmigranten extra aandacht verdient. 

Eind dit jaar zal UWV daarom nader 

onderzoek starten onder deze groep.

Mechanismen onder niet-Nederlandse offline klanten

dan ook hun verplichtingen aan UWV proberen te omzeilen. Er is eerder sprake van het 

tegenovergestelde: klanten willen offline contact met UWV omdat zij bang zijn om fouten 

te maken en onbedoeld verplichtingen niet nakomen, of ze willen contact met UWV om 

hun verhaal te doen. Toch zijn er in het gedrag en de houding van de niet-gebruikers zeker 

mechanismen te herkennen waardoor er risico’s ontstaan dat verplichtingen niet of niet 

tijdig worden nagekomen. Om deze risico’s tijdig te herkennen en te voorkomen dat mensen 

verplichtingen niet nakomen, is regelmatig contact van UWV met deze groep klanten 

van belang. Alleen zo kunnen gedragsmechanismen herkend worden en kan UWV tijdig 

bijsturen.




