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adviseur bij de inzet van dienstverlening op maat
aan werkzoekenden.
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Samenvatting
UWV is permanent bezig om zijn dienstverlening te verbeteren. Daarbij wordt zo veel
mogelijk gebruikgemaakt van bewust gekozen methoden en technieken. Hieronder valt ook
evidencebased werken, waarbij verschillende soorten van bewijs worden gecombineerd om
te komen tot een besluit. Dit bewijs bestaat uit: 1) inzichten gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek; 2) inzichten gebaseerd op praktijkervaring van de UWV-professional; en
3) inzichten gebaseerd op informatie en voorkeuren van de werkzoekende.

Maurice Guiaux

De adviseurs werk van UWV stellen bij de start van de werkloosheid van werkzoekenden
vast welke dienstverlening zij gaan inzetten om hun kansen opwerk te verbeteren. Om de
adviseur te ondersteunen in zijn keuze is er sinds kort de Keuzehulp dienstverlening WW.
Dit instrument bundelt alle beschikbare informatie over welke dienstverlening voor welke
werkzoekende werkt, zowel uit wetenschappelijke als praktijkinzichten. In gesprek met de
werkzoekende combineert de adviseur deze inzichten met die van de werkzoekende en
komt tot dienstverlening op maat. Deze werkwijze draagt bij aan evidencebased werken en
vakmanschap binnen UWV.
K 	De Keuzehulp dienstverlening WW voorziet de adviseur werk van de beste beschikbare

kennis en stimuleert om op basis daarvan met de werkzoekende bewuster te kiezen
welke dienstverlening het best past.
K 	Bij de ontwikkeling van de keuzehulp hebben adviseurs, specialisten in opleiden

en ontwikkelen, implementatiedeskundigen, ontwikkelaars van dienstverlening en
onderzoekers van UWV intensief samengewerkt. Hierdoor sluit het instrument goed aan
bij de praktijk van de adviseurs en zorgt daarmee ook voor meer draagvlak.
K 	Actief in gesprek gaan met adviseurs werk over beschikbare wetenschappelijke kennis

helpt hen die kennis op waarde te schatten en hiervan meer gebruik te maken.
K 	Om evidencebased werken te stimuleren is meer nodig dan een keuzehulp.

Medewerkers moeten hun vakmanschap continu ontwikkelen en hiervoor ruimte krijgen
van hun leidinggevenden.
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Doen wat werkt gaat niet vanzelf
Adequate besluitvorming van professionals in het sociaal domein draagt bij aan de kwaliteit
van de dienstverlening aan burgers. Een besluit is het meest toegespitst op de persoon
als de professional evidencebased werkt. Dat houdt in dat de professional er bewust bij
stilstaat of er bewijs is dat een bepaalde vorm van dienstverlening zal werken voor die ene
specifieke persoon of voor een specifieke groep burgers.
Onderzoek laat zien dat evidencebased werken om verschillende redenen niet vanzelf
tot stand komt. Zo blijken professionals in het sociaal domein niet altijd optimaal of niet
bewust gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. Verder blijkt de implementatie van
evidencebased werken niet alleen af te hangen van de individuele professionals, maar ook
van andere factoren. In dit artikel focussen we op de dienstverlening aan werkzoekenden
en laten we zien hoe UWV met de ontwikkeling van de Keuzehulp dienstverlening WW
adviseurs werk helpt om het aanwezige bewijs te ontsluiten en zo evidencebased werken
binnen UWV stimuleert.

Hoe nemen professionals besluiten?
Twee recente onderzoeken tonen hoe professionals in het sociaal domein tot besluiten
komen en hoe ze daarbij gebruikmaken van kennis. Bolhaar, Ketel en Van der Klaauw laten
zien dat professionals vooral een eigen voorkeur voor een bepaalde dienstverleningsvorm
1

hebben en deze dan ook vaker inzetten1. In deze studie naar de dienstverlening aan

Bolhaar, J., Ketel, N. & Klaauw, B. van der

werkzoekenden met een bijstandsuitkering van de gemeente Amsterdam keken de

(2018). Caseworker’s discretion and the
effectiveness of welfare-to-work programs,
IZA Discussion Papers 11666.

onderzoekers eerst naar de effectiviteit van drie dienstverleningsvormen. Dit waren
activering (acht weken durend programma met twee weken training en zes weken
ondersteund naar werk zoeken), directe bemiddeling (professional brengt werkzoekende
in contact met werkgever) en coaching (wekelijkse gesprekken met werkzoekende met
daarin aandacht voor sollicitatievaardigheden). Vervolgens onderzochten ze welke
dienstverlening professionals in de praktijk inzetten. De professionals gaven aan de situatie
van de werkzoekende als uitgangspunt te nemen. Dit was echter niet goed terug te zien in
de gekozen dienstverlening. Betrokken professionals bleken vooral de dienstverlening van
hun eigen voorkeur in te zetten en dus niet altijd de bewezen effectieve dienstverlening.
Als laatste hebben zij gekeken of de professional anders ging handelen na deelname aan
het onderzoek. De resultaten waren verrassend: veel van de professionals stelden hun
handelwijze niet bij, ondanks dat zij bekend waren met de onderzoeksresultaten. In dit
geval bleek ‘weten wat werkt vanuit wetenschappelijk onderzoek’ dus onvoldoende om
professionals te bewegen dienstverlening die werkt in te zetten. Er is dus meer nodig dan
alleen kennis.
In het andere onderzoek concludeert kennisinstituut Movisie dat professionals zelden
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bewust stilstaan bij hun overwegingen, terwijl ze veel besluiten nemen2. Ze gebruiken vooral

Spierts, M., Pelt, M. van, Rest, E. & Verweij, S.

hun eigen ervaringskennis en professionele expertise. Weliswaar zijn ze op de hoogte van

(2017). Visie en vakbekwaamheid maken het
verschil: Over professionele besluitvorming in
het sociaal werk. Utrecht, Movisie.

bepaalde methodieken, zoals motiverende gespreksvoering, en gebruiken die ook, maar ze
benoemen dit niet expliciet. Qua gebruik van (wetenschappelijke) kennis bij het nemen van
besluiten blijkt dat professionals in het sociaal domein gedurende hun beroepsleven een
kennisrepertoire opbouwen, maar zich nauwelijks bewust of actief bezighouden met de
ontwikkeling en het uitbouwen van hun kennis. Professionals ervaren besluitvorming vooral
als een ‘zoektocht’. Ze geven aan dat hun zoektocht vooral op gevoel en intuïtie plaatsvindt.
Kennis, argumentatie en afweging spelen hierbij wel een rol, maar dit gebeurt meer latent
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en onbewust. Het loont dus de moeite om professionals bewuster te laten nadenken over
waarom ze een beslissing nemen en op welke kennis die is gebaseerd.

Evidencebased werken
Dat bewust stilstaan bij de kennis waarop een beslissing wordt gebaseerd, staat aan de
basis van evidencebased werken. Een veelvoorkomende misvatting hierover is dat alleen
wetenschappelijk bewezen, effectieve dienstverlening evidencebased is. Dat is niet zo:
evidencebased werken gaat namelijk over het gebruiken van kennis over wat werkt, bij wie,
wanneer en waarom. Die kennis bestaat altijd uit een mix van informatie, oftewel evidence
(bewijs), uit drie verschillende bronnen (figuur 1). Dit zijn inzichten over wat werkt
K uit wetenschappelijk onderzoek;
K vanuit professionals gebaseerd op hun werkervaring;
K volgens de betrokken persoon (klant/patiënt/werkzoekende) zelf.

Figuur 1 Evidencebased werken bestaat uit de afweging van drie soorten bewijs

Wetenschappelijke kennis

Praktijkinzichten professional

EVIDENCEBASED
WERKEN

Inzichten betrokken persoon

De uitdaging is om evidencebased werken succesvol te implementeren zodat het een vaste
3

werkwijze wordt bij het nemen van een praktijkbeslissing3. Zoals we hebben gezien, gaat

Zwet, R. van der (2018). Implementing

dat niet vanzelf. Dit concludeert ook Van der Zwet, die recentelijk promotieonderzoek heeft

evidence-based practice in social work:
A shared responsibility. Tilburg, Tilburg
University.

gedaan naar de implementatie van evidencebased werken in het sociaal domein. Zij beveelt
aan om daarbij niet alleen te focussen op de individuele professional, maar ook aandacht te
besteden aan factoren op organisatieniveau. Hoe we dat gedaan hebben bij de keuzehulp
beschrijven we ook in dit artikel.

Keuzehulp dienstverlening WW
UWV wil werkzoekenden dienstverlening die werkt aanbieden. Oftewel: UWV wil
dienstverlening evidencebased aanbieden. Hiervoor hebben we een hulpmiddel gemaakt
dat de adviseur werk helpt bewuster na te denken over welke dienstverlening past bij de
omstandigheden en voorkeuren van de werkzoekende en of die dienstverlening ook werkt.
Dit hulpmiddel, genaamd Keuzehulp dienstverlening WW, biedt de adviseur gestructureerd
en op maat de informatie die daarvoor nodig is.
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Aangezien de dienstverlening van UWV erop gericht is om de kansen op werk van
werkzoekenden te vergroten, is de Werkverkenner als startpunt genomen voor de
keuzehulp. De Werkverkenner is een instrument dat bij de start van de werkloosheid
voor iedere werkzoekende twee persoonlijke uitslagen geeft: 1) de kans op
4

werkhervatting binnen één jaar en 2) de score op de factoren die van invloed zijn op

Guiaux, M., Wijnhoven, M.A. & Havinga,

de werkhervattingskans4. De keuzehulp biedt vervolgens per factor die dienstverlening

H. (2018). Werkverkenner 2.0: De
wetenschappelijke doorontwikkeling van

waarmee de werkzoekende zijn kansen kan verbeteren. De keuzehulp doet dit op maat,

een model waarmee UWV de kansen op

dat wil zeggen: alleen voor factoren die een belemmering vormen bij de werkzoekende.

werk voorspelt van werkzoekenden met een

De keuzehulp houdt daarbij ook rekening met de leeftijd en het opleidingsniveau van

WW-uitkering. UWV Kennisverslag 2018-8.

de werkzoekende, omdat bekend is dat deze van invloed zijn op de effectiviteit van de
dienstverlening. In een gesprek weegt de adviseur samen met de werkzoekende wat er
verder speelt en welke van de suggesties uit de keuzehulp het best bij de werkzoekende
passen om de kansen op werk te verbeteren.

Wat ziet de adviseur?
Figuur 2 toont hoe de keuzehulp eruitziet op het beeldscherm van de adviseur werk. Bij
de fictieve werkzoekende in dit voorbeeld komen uit de Werkverkenner drie factoren
naar voren waarop deze belemmerend scoort. Dit zijn: Visie op terugkeer naar werk,
Leeftijd en Gezondheidsbeleving. De adviseur kan op zijn scherm per factor bekijken welke
dienstverlening de kans op werk kan verhogen en ziet deze linksboven in zijn scherm staan.
Figuur 2 Voorbeeld van wat de adviseur werk ziet in de keuzehulp
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We zoomen in op de factor Visie op terugkeer naar werk, die inhoudt dat deze
werkzoekende denkt niet snel aan het werk te zullen komen. De adviseur weet nu nog niet
waarom de werkzoekende dit denkt, maar het is belangrijk de achterliggende redenen
te achterhalen omdat deze van invloed kunnen zijn op de keuze voor de dienstverlening.
Rechtsonder ziet de adviseur hulpvragen die hij aan de werkzoekende zou kunnen stellen
om erachter te komen wat er precies speelt. Rechtsboven in zijn scherm ziet de adviseur
welke redenen of omstandigheden achter de belemmerende visie zouden kunnen liggen.
Deze achterliggende redenen kan de adviseur in het menu uitklappen om meer toelichting
te krijgen. Voor Visie op terugkeer naar werk zijn er vier mogelijke hoofdredenen:

K de werkzoekende denkt dat zijn sollicitatievaardigheden niet goed genoeg zijn om werk

te krijgen;
K de werkzoekende heeft een negatieve gemoedstoestand (bijvoorbeeld ‘het heeft toch

allemaal geen zin meer’);
K de werkzoekende denkt geen goede kansen te hebben vanwege persoonskenmerken

(bijvoorbeeld leeftijd, mantelzorg, beschikbare uren, enzovoorts);
K de houding van de werkzoekende (bijvoorbeeld ‘ik wil niet solliciteren naar functies buiten

mijn woonplaats’).
De achterliggende redenen hebben elk een bolletje met een eigen kleur. Bij de suggesties
voor dienstverlening ziet de adviseur dezelfde gekleurde bolletjes terug. Of een bepaalde
dienstverlening past bij achterliggende omstandigheden is te zien aan de bolletjes.
Sommige vormen van dienstverlening passen bij meerdere omstandigheden en hebben
daarom ook meer bolletjes.
Midden op het scherm ziet de adviseur een tijdlijn met de suggesties voor dienstverlening.
De keuzehulp opent altijd op het actuele moment: de tijdlijn staat op het aantal maanden
dat de werkzoekende werkloos is. De adviseur kan de tijdlijn verschuiven naar eerder of
later en zal dan daaronder zien dat suggesties voor dienstverlening veranderen. Ook kan
de adviseur per dienstverlening zien waar het bewijs van afkomstig is. De dienstverlening
met daarachter het blauwe label ‘effectief’ is afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. De
adviseur vindt in de keuzehulp ook inzichten die niet afkomstig zijn uit wetenschappelijk
onderzoek, maar zijn gebaseerd op praktijkervaring. Voor de achterliggende situaties is
namelijk ook nagegaan wat collega-adviseurs zouden doen. Deze dienstverlening heeft het
label ‘advies’ in de keuzehulp. Indien de werkzoekende al eerder bepaalde dienstverlening
heeft gehad, kan de adviseur dit aflezen uit de toegevoegde datum. De datum staat voor de
laatste keer dat de werkzoekende deze dienstverlening heeft afgenomen.

De opbrengst is maatwerk
Met de informatie die de adviseur ziet in de keuzehulp kan hij zich voorbereiden op een
gesprek met de werkzoekende. Hij heeft een overzicht van de belemmeringen die spelen
bij de werkzoekende, kan zien welke omstandigheden achter deze belemmeringen
zouden kunnen schuilen en heeft inzicht in welke vormen van dienstverlening bij welke
achterliggende omstandigheden zouden kunnen werken. Op basis van deze informatie
kan de adviseur zich alvast een beeld vormen van wat belangrijke zaken zijn om te
bespreken met de werkzoekende en welke dienstverlening mogelijk zou kunnen passen.
Met de hulpvragen uit de keuzehulp kan de adviseur vervolgens tijdens het gesprek met
de werkzoekende achterhalen wat er precies speelt. Omdat de keuzehulp verschillende
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vormen van dienstverlening adviseert, kan de adviseur in het gesprek met de werkzoekende
de afweging maken welke dienstverlening het beste past. Het gebruik van de keuzehulp
maakt dat de drie vormen van inzichten waarop evidencebased werken is gebaseerd, zijn
meegenomen in de afweging welke dienstverlening wordt ingezet. Door alle inzichten
mee te nemen maakt het gebruik van de keuzehulp de inzet van dienstverlening
minder afhankelijk van de persoonlijke vaardigheden en voorkeuren van de adviseur. De
dienstverlening past daardoor zo goed mogelijk bij de situatie van de werkzoekende en
ondersteunt hem op maat.

Combinatie van praktijk en onderzoek
De keuzehulp is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking van verschillende
specialisten, waaronder de adviseurs werk zelf, beleidsadviseurs, adviseurs gespecialiseerd
in leren en ontwikkelen van medewerkers, implementatiedeskundigen, ontwikkelaars van
dienstverlening en onderzoekers. Die samenwerking startte al bij het onderzoek dat aan de
basis ligt van de keuzehulp. Om de praktijkervaring van adviseurs werk op te halen hebben
we meerdere keren, in 2014 en 2018, met hen onderzocht welke dienstverlening zou kunnen
5

passen bij factoren uit de Werkverkenner5. Deze informatie is nu terug te vinden in de

Wijnhoven, M. & Hilbers, P. (2014).

keuzehulp onder de dienstverlening met het label ‘advies’. Ook de mogelijke achterliggende

Werkverkenner, dan krijg je wat.
UWV Kennisverslag 2014-3, pp. 35-41.

redenen bij een belemmerende score en de hulpvragen om hier achter te komen, zijn met
deze onderzoeken in beeld gebracht.
De praktijkinformatie is aangevuld met resultaten uit verschillende wetenschappelijke
studies die laten zien welke dienstverlening effectief is (‘wat werkt’) en welke mechanismen
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daarbij spelen6. Dit zien we in de keuzehulp terug als effectief gelabelde dienstverlening.

Bijvoorbeeld: Heul, H. van der (2014).

Hierbij is zowel gekeken naar onderzoek specifiek gericht op WW’ers als naar

Persoonlijk contact werkt, UWV
Kennisverslag 2014-2, pp. 37-41; Heul,

werkzoekenden in het algemeen, zowel in Nederland als in het buitenland.

H. van der (2015). Sneller aan de slag,
UWV Kennisverslag 2015-3, pp. 17-25;

Tijdens het onderzoek in 2018 gaven de adviseurs werk aan dat zij er behoefte aan hebben

Heyma, A. & Werff, S. van der (2014).

om alle informatie uit praktijk en wetenschappelijk onderzoek overzichtelijk en toegankelijk

Een goed gesprek werkt: (Kosten)effectiviteit
van re-integratiedienstverlening UWV

aangeboden te krijgen. Bovendien willen zij de informatie vooral zien wanneer zij die

voor de WW-instroompopulatie 2008-2010.

nodig hebben en alleen die informatie die specifiek op de individuele werkzoekende van

Amsterdam, SEO Economisch Onderzoek;

toepassing is. Deze principes zijn verwerkt in het ontwerp van de keuzehulp. Bovendien is

Heyma, A. (2015).

de keuzehulp geïntegreerd in het digitale administratiesysteem (SONAR) dat zij gebruiken,

Re-integratiedienstverlening in de WW:
Wat werkt voor wie en wanneer? Amsterdam,

zodat het instrument niet op zichzelf staat. De ontwikkelaars van de dienstverlening hebben

SEO Economisch Onderzoek.

samen met de adviseurs werk de keuzehulp ontworpen. Door de eindgebruikers direct
te betrekken bij de ontwikkeling is het ook echt een instrument van en voor de adviseurs
geworden. Al deze activiteiten hebben bijgedragen aan overbrugging van de kloof tussen
onderzoek en praktijk, iets wat volgens Van der Zwet van belang is om evidencebased
werken van de grond te krijgen.

Investeren in de organisatie
Uiteraard zijn bij het onderzoek en de ontwikkeling van de keuzehulp niet alle adviseurs
werk van UWV betrokken geweest. Om het gebruik van de keuzehulp, en daarmee
het combineren van praktijkkennis en onderzoekskennis, te stimuleren is ook een
7

ondersteunende organisatorische context nodig7. Dat begint met het vertellen over

Zwet, R. van der (2018). Implementing

de keuzehulp en erover in gesprek gaan met de adviseurs werk. In het afgelopen jaar

evidence-based practice in social work:
A shared responsibility. Tilburg, Tilburg
University.

UWV Kennisverslag | 2019-6

heeft UWV daarvoor verschillende activiteiten georganiseerd. De onderzoekers en de
ontwikkelaars van de keuzehulp zijn met een zogenoemde roadshow door het land
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getrokken. Ze presenteerden de keuzehulp en gingen met aanwezige adviseurs werk in
gesprek over hoe dit instrument hen zou kunnen helpen bij hun werk. Deze gesprekken
vergroten het vakmanschap van zowel de adviseurs als van de ontwikkelaars en
de onderzoekers. Adviseurs kregen van de onderzoekers nieuwe inzichten in welke
dienstverlening werkt en waarom dat zo is. De ontwikkelaars kregen praktische
verbetersuggesties voor de keuzehulp. En de onderzoekers hoorden van de adviseurs welke
vragen nog bij hen spelen. Daarnaast is een webinar over de keuzehulp uitgezonden voor de
adviseurs die niet bij de roadshow konden zijn, of om nog eens de informatie terug te kijken.
De webinar blijft ook beschikbaar als opleidingsmateriaal voor toekomstige adviseurs.
Het investeren in de ondersteunende organisatie reikt verder dan alleen de roadshow
en het webinar over de keuzehulp. Er is een team gevormd van ontwikkelaars van
dienstverlening, implementatiedeskundigen, specialisten in opleiden en ontwikkelen,
communicatiedeskundigen en onderzoekers. Dit team brengt verschillende activiteiten
gericht op het versterken van evidencebased werken samen onder de noemer
Doen wat werkt. Naast een campagne gericht op managers en medewerkers zijn er
verschillende producten. Zo hebben de opleiders ‘nuggets’ ontwikkeld. Dit zijn online
opleidingsinstrumenten voor adviseurs waarin zij in enkele minuten horen wat de
dienstverlening inhoudt en hoe deze werkt. Er is een kennisquiz waarmee adviseurs
werk kunnen testen wat zij weten van de dienstverlening. En er zijn kennislunches
waarbij adviseurs in gesprek gaan met onderzoekers, bijvoorbeeld over effectieve
sollicitatiemethoden. Elk van deze activiteiten draagt bij aan een ondersteunende context.
Het is daarbij cruciaal dat het management de adviseurs stimuleert om zich verder te
verdiepen in hun vak. Dit betekent onder andere dat zij de medewerkers de ruimte en tijd
gunnen om kennis tot zich te nemen, ook als de werkdruk hoog is.

Het vergroten van vakmanschap
Evidencebased werken gaat niet vanzelf en vergt een investering van de professional
en staf. Dit is iets waar ook andere organisaties in het sociaal domein en in de
gezondheidszorg mee worstelen in Nederland en het buitenland. Zo zijn er in Nederland
op dit moment programma’s zoals Vakkundig aan het werk van ZonMw en Divosa’s
Vakmanschap en lerende praktijk en Schouders eronder. UWV werkt aan het bevorderen
van evidencebased werken onder de noemer Vertrouwen in vakmanschap. Voor een goede
borging adviseert Van der Zwet in haar onderzoek naar succesvolle implementatie van deze
methodiek om binnen opleidingen sociaal werk van hogescholen actiever les te geven over
de principes van evidencebased werken. UWV heeft het initiatief genomen om een pilot te
starten met een post-hbo-opleiding tot adviseur werk (box 1). Deze start in september 2019.
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Box 1

Post-hbo-opleiding tot adviseur werk

UWV heeft de handen ineengeslagen met

Binnen de opleiding is nadrukkelijke

de Hanzehogeschool Groningen en start

aandacht voor diagnose van de situatie van

in september 2019 met een pilot voor een

de werkzoekende en goede besluitvorming.

post-hbo-opleiding tot adviseur werk. De

Reflectie, bijvoorbeeld door intercollegiale

opleiding duurt een jaar. De studenten

toetsing, en evidencebased werken vormen

volgen één dag in de week onderwijs en

belangrijke pijlers van de opleiding. De

doen vier dagen per week praktijkervaring

opleiding speelt daarmee in op de dilemma’s

op bij UWV. Voor dit eerste studiejaar

omschreven in de paragraaf Hoe nemen

zijn dertig deelnemers geselecteerd uit

professionals besluiten?

geïnteresseerden met een diploma in
toegepaste psychologie, maatschappelijk
werk, hrm of sociaaljuridische
dienstverlening. Na succesvolle afronding
zullen zij gaan werken als adviseur werk.

Opgedane ervaring
De keuzehulp en aanpalende activiteiten zijn de invulling die UWV geeft aan de inzichten
over evidencebased werken en de implementatie hiervan in de praktijk. Het samenbrengen
van wetenschappelijke informatie is daarin één stap. De brug naar de praktijk ligt echter
in het samenbrengen en verbinden van de praktijkkennis en inzichten van de professional.
Het is zaak om niet één type van inzichten automatisch boven een ander te plaatsen (voor
onderzoekers zijn dit vaak de wetenschappelijke inzichten, terwijl bij adviseurs dit vaak
hun praktijkervaring betreft). Het doel is om de professional een bewuste overweging te
laten maken op basis van de som van inzichten. Dit vergt een dialoog tussen verschillende
specialismen, zoals die van ontwikkelaars, opleiders, adviseurs werk en onderzoekers, maar
ook blijvende aandacht vanuit het management voor zo’n werkwijze. Tijd en aandacht voor
vakmanschap blijken dus cruciaal. Wij hopen dat andere organisaties in het sociaal domein
hun voordeel kunnen doen met de lessen die getrokken zijn uit evidencebased werken en de
toepassing ervan in de Keuzehulp dienstverlening WW.
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