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Een voorspoedige implementatie vereist dat de 
gebruiker vanaf de beginfase is betrokken bij de 
ontwikkeling van een kennisproduct.

Samenvatting
Goede dienstverlening voor de klant staat centraal bij UWV. Om hiervoor handvatten te 

bieden aan zijn medewerkers, investeert UWV veel in onderzoek om kennisproducten 

te ontwikkelen. Het gaat hierbij om nieuwe methoden, instrumenten of werkwijzen. 

Deze producten worden echter niet altijd of onvoldoende toegepast in de praktijk. 

Om te achterhalen waarom het ene kennisproduct wel goed landt en het andere niet, 

hebben wij een documentenanalyse uitgevoerd met behulp van het Meetinstrument voor 

Determinanten van Innovaties (MIDI)1. Het MIDI biedt een mooi raamwerk om de factoren 

die een rol spelen bij implementatie, te analyseren. 

 

Een goed uitgewerkt, evidencebased kennisproduct is niet voldoende voor inzet in de 

praktijk; we moeten bij de implementatie rekening houden met meer aspecten dan alleen 

de ontwikkeling van de inhoud van het product. De ‘menselijke’ kant van implementaties 

speelt een grote rol. Gebruikers en management moeten inspraak hebben in de vroege 

fase van productontwikkeling. In onze analyse beperken we ons tot kennisproducten op 

het gebied van de sociaal-medische beoordeling, maar de inzichten zijn ook toepasbaar 

op de implementatie van andere kennisproducten. Onze analyse vormt de basis voor een 

UWV-breed vervolgonderzoek met pilots. Daarmee willen we in de praktijk testen of het 

gebruik van het MIDI kan bijdragen aan een betere implementatie. Met deze kennis kunnen 

we adviezen geven over implementatieplannen voor nieuwe kennisproducten. Uit de 

documentenanalyse trekken we een aantal belangrijke conclusies: 

K    De kenmerken van het kennisproduct zelf zijn van groot belang voor een succesvolle 

implementatie. Het gaat dan om de juistheid en compleetheid van het product, een 

goede aansluiting op bestaande werkwijzen en de zichtbaarheid van het effect. 

Hoewel het hierbij lijkt te gaan om objectieve kenmerken, blijkt de perceptie van de 

UWV-medewerker van deze kenmerken in de praktijk bepalend voor het verloop van 

de implementatie. Implementatie zou dan ook vast onderdeel moeten worden van de 

ontwikkeling van een kennisproduct.

K    De kenmerken van de UWV-medewerker mogen centraler staan bij de implementatie 

van kennisproducten. Uit de documentenanalyse blijkt dat de normen, taakopvatting 

en kennis van de gebruiker het gebruik van het product beïnvloeden. Als gebruikers 

bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat zij hun professionele autonomie verliezen door het 

gebruik van een kennisproduct, kan dit de implementatie belemmeren. Het is daarom 

van groot belang gebruikers in alle fases van de implementatie te betrekken.

K    De kenmerken van de organisatie en de sociaal-politieke context mogen niet over 

het hoofd worden gezien. Het management van UWV stelt prioriteiten binnen de 

kaders van de actuele politieke situatie. Daarmee speelt het een cruciale rol in het 

scheppen van een klimaat waarin er meer ruimte is voor kennisgedreven werken. Het 

management helpt door het werken met het kennisproduct onderdeel te maken van 

het beleid en door tijd en informatie beschikbaar te stellen.
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Landingsbaan voor nieuwe kennis 
Om de dienstverlening voor de klant te verbeteren, ontwikkelt UWV kennisproducten 

(zie box 1). Goed onderzoek en bruikbare kennisproducten garanderen echter niet dat 

medewerkers deze kennisproducten ook daadwerkelijk zullen gebruiken. We weten niet 

altijd waarom het ene kennisproduct wel goed landt in de praktijk en het andere niet. In 

UWV Kennisverslag 2019-6 is aandacht besteed aan de ontwikkeling en het gebruik van 

de ‘Keuzehulp dienstverlening WW’2. Hieruit bleek dat er voor evidencebased werken 

meer nodig is dan alleen een kennisproduct. Ook andere organisaties in de sociale sector, 

zoals in het maatschappelijk werk en de zorg, hebben te maken met deze problematiek3. 

Aandacht voor implementatie staat daarmee hoog op de agenda.

In dit artikel gaan we nader in op de vraag wat bekend is over implementatie van 

kennisproducten op het gebied van de sociaal-medische beoordeling4. Dit hebben we 

gedaan door middel van een documentenanalyse, met het doel een bijdrage te leveren 

aan het creëren van een UWV-brede landingsbaan voor nieuwe kennis. Uit de documenten 

hebben we de factoren gehaald die de implementaties volgens de auteurs hebben 

beïnvloed. 

Onder kennisproducten verstaan we nieuwe 

methoden, instrumenten of werkwijzen 

die op basis van wetenschappelijke kennis 

zijn ontwikkeld. Deze gebruikt UWV om 

zijn dienstverlening te verbeteren. Op het 

gebied van sociaal-medisch beoordelen 

ontwikkelt UWV kennisproducten om 

beoordelingen te vergemakkelijken of te 

verbeteren. Voor het onderzoek hebben we 

gebruikgemaakt van proefschriften van het 

Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 

(KCVG), aangevuld met interne 

implementatie documenten en notulen van 

groepsinterviews met UWV-professionals 

(in totaal twaalf documenten). In al deze 

documenten werd gereflecteerd op de 

ervaringen met implementaties van 

kennisproducten. 

Ter illustratie, in de door ons gebruikte 

studie van Zwerver is de implementatie 

van het protocol ‘Depressieve stoornis’ 

geëvalueerd. Dit protocol biedt de 

verzekeringsarts concrete aandachtspunten 

bij klanten met een depressie, om een 

voorspelling te kunnen doen over het 

herstel van de klant5. In de studie van 

Dekkers ging het om langdurig zieke 

werknemers. De auteur deed onderzoek 

naar het effect van een signaleringslijst. 

Deze lijst helpt de verzekeringsarts bij 

het in kaart brengen van aspecten die de 

klant belemmeren bij de terugkeer naar 

werk6. De studie van Audhoe was gericht 

op klanten met psychische klachten. Met 

behulp van de ‘Breinwerk Interventie’ 

werden zij door UWV-medewerkers en 

externe partners (re-integratiebedrijven 

en zorgaanbieders) actief begeleid bij hun 

herstel en terugkeer naar werk7. In de studie 

van Spanjer ten slotte is gebruikgemaakt 

van het ‘Belastbaarheid Gericht 

Beoordelingsgesprek’. 

Dit is een protocol met vaste 

gespreksonderwerpen die structuur bieden 

voor het beoordelingsgesprek door de 

verzekeringsarts met de klant8.

Box 1 Wat is een kennisproduct?

2

Wijnhoven, M. & Guiaux, M. (2019). 

Evidencebased werken bij dienstverlening 

aan werkzoekenden. UWV Kennisverslag 

2019-6. Amsterdam: UWV

3
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MIDI helpt bij implementaties 
Om de documentenanalyse gestructureerd te benaderen hebben we de resultaten geordend 

volgens het Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI). Het MIDI beschrijft 

29 determinanten (bepalende factoren) die implementatie kunnen beïnvloeden.  

De 29 determinanten van het MIDI zijn verdeeld over 4 groepen kenmerken: kenmerken van 

de innovatie, de gebruiker, de organisatie en de sociaal-politieke context (zie tabel 1). 

Determinanten in het MIDI9

Innovatie

  1. Procedurele helderheid 

  2. Juistheid  

  3. Compleetheid 

  4. Complexiteit 

  5. Congruentie huidige werkwijze 

  6. Zichtbaarheid uitkomsten 

  7. Relevantie cliënt 

Gebruiker

  8. Persoonlijk voordeel / nadeel 

  9. Uitkomstverwachting 

10. Taakopvatting 

11. Tevredenheid klant 

12. Medewerking klant

13. Sociale steun

14. Descriptieve norm 

15. Subjectieve norm 

16. Eigen-effectiviteitsverwachting 

17. Kennis 

18. Informatieverwerking 

Organisatie

19. Formele bekrachtiging management

20. Vervanging bij personeelsverloop

21. Capaciteit / bezettingsgraad

22. Financiële middelen

23. Tijd

24. Beschikbaarheid materialen en voorzieningen 

25. Coördinator 

26. Turbulentie in de organisatie 

27. Beschikbaarheid informatie over gebruik innovatie 

28. Feedback aan gebruiker

Sociaal-politieke omgeving

29. Wet- en regelgeving

Tabel 1  De determinanten in het MIDI

TNO heeft het MIDI ontwikkeld om handvatten te bieden aan onderzoekers die de 

determinanten van het gebruik van een innovatie willen inventariseren. Het instrument is 

getoetst en effectief gebleken bij de implementatie van zorginnovaties10. Het MIDI heeft 

de vorm van een vragenlijst en beschrijft een breed scala aan determinanten waarmee 

betrokkenen rekening moeten houden bij het implementatieproces. Het kan per product 

verschillen welke determinanten van invloed zijn. Op basis van deze determinantenanalyse 

kunnen de betrokkenen (ontwikkelaars, managers en implementatiedeskundigen) een 

invoerstrategie bepalen. 

In de documenten hebben we gezocht naar determinanten die een rol hebben gespeeld 

of gewenst zouden zijn geweest bij implementaties op het gebied van sociaal-medisch 

beoordelen. Vrijwel alle determinanten keren in bepaalde mate terug in de verschillende 

documenten11. In dit artikel hebben we belangrijke determinanten uitgelicht met behulp van 

een aantal illustratieve voorbeelden.

9

Alle definities zijn te vinden in Fleuren, 

M.A.H., Paulussen, T.G.W.M., Dommelen, 

P. van & Buuren, S. van (2012). 

Meetinstrument voor determinanten van 

innovaties (MIDI). Leiden: TNO.

10

Mikolajczak, J., Stals, K., Fleuren, M.A.H., 

Wilde, E.J. de & Paulussen, T.G.W.M. 

(2009). Kennissynthese van condities voor 

effectieve invoering van jeugdinterventies. 

Leiden: TNO. 

11

Tolkacheva, N., van Gorkum, N., de Wilde, 

P. & Lek, C. van der. Implementatie van 

kennisproducten: intern verslag UWV 

(niet gepubliceerd).
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In de volgende drie paragrafen bespreken we per groep de invloed die deze kenmerken 

hebben gehad bij implementaties op het terrein van sociaal-medische beoordelingen binnen 

UWV. De kenmerken van de organisatie en de sociaal-politieke context worden samen in één 

paragraaf besproken. 

Kenmerken innovatie: objectief of subjectief?
De documentenanalyse laat zien dat ook bij UWV de kenmerken van de innovatie van belang 

zijn (zie tabel 1, determinanten 1 tot en met 7). Er moet oog zijn voor meerdere factoren, 

zoals de juistheid, compleetheid, een goede aansluiting op bestaande werkwijzen en de 

zichtbaarheid van de uitkomsten van een kennisproduct. Zo moet de innovatie gebaseerd 

zijn op feitelijk juiste kennis en de effecten van het werken met de innovatie moeten 

ook in de praktijk zichtbaar zijn. Deze kenmerken lijken objectief en evident te zijn bij de 

ontwikkeling van een kennisproduct van hoge kwaliteit. De analyse laat echter ook zien dat 

de subjectiviteit ervan (de perceptie van de gebruiker omtrent deze kenmerken) van invloed 

kan zijn. Het feit dat een kennisproduct inhoudelijk goed is, betekent niet dat medewerkers 

dat ook zo ervaren. Daarnaast zien we dat het van belang is dat implementatie onderdeel 

wordt van de ontwikkeling van het kennisproduct.

Het is niet altijd makkelijk om in onderzoek de uitkomsten zichtbaar te maken en aan 

de betrokkenen aan te tonen dat een product gebaseerd is op feitelijk juiste kennis. Dit 

proces omvat meer dan alleen de wetenschappelijke onderbouwing – er is ook draag-

vlak nodig. Het is daarom van belang ook al in de onderzoeksfase medewerkers te 

betrekken en de implementatie een vast onderdeel te maken van de ontwikkeling van 

een kennisproduct. Dit komt ook naar voren in de onderzochte documenten. Zo leek de 

‘Breinwerk Interventie’ in het onderzoek van Audhoe niet effectiever te zijn dan de normale 

werkwijze van verzekeringsartsen bij klanten met psychische klachten. Uit twee andere 

promotieonderzoeken kwamen vergelijkbare problemen naar voren bij nieuwe werkwijzen 

voor de begeleiding naar werk van kankerpatiënten en klanten met veelvoorkomende 

psychische klachten12, 13. Hoewel de kennisproducten mogelijk wel effectief waren, hadden 

ze in de praktijk geen aangetoonde meerwaarde ten opzichte van de normale werkwijze. 

De auteurs gaven aan dat dit deels toe te schrijven was aan het feit dat de gebruikers in 

deze studies het protocol niet altijd volledig hadden gevolgd. In het onderzoek van Audhoe 

bedroeg de protocolnaleving 10%. Volgens de auteur kan dit gebeuren wanneer er tijdens 

het onderzoek niet voldoende is nagedacht over de implementatie. 

Als het kennisproduct als juist wordt ervaren, vergroot dat de intentie om het product te 

gebruiken. De documentenanalyse bevestigt dus ook het belang van andere objectieve 

kenmerken van de innovatie, zoals de compleetheid van het kennisproduct of de aan-

sluiting op bestaande werkwijzen en hoe deze worden ervaren. De procesbeschrijving 

van een product moest volgens UWV-professionals volledig zijn. In het onderzoek van 

Zwerver gaven sommige verzekeringsartsen aan er moeite mee te hebben dat ze hun 

werkroutines moesten veranderden om te werken met het nieuwe protocol. Van de kant van 

arbeidsdeskundigen kwamen geluiden dat wetenschappelijk onderzoek wel interessant is 

als achtergrondinformatie, maar vaak niet toepasbaar in de praktijk of niet specifiek genoeg 

voor een bepaalde casus.

 

12

Egmond, M.P. van (2016). Return to work in 

cancer survivors with job loss. Proefschrift 

KCVG, Amsterdam.

13

Lammerts, L. (2017). Return to work of 

workers without an employment contract, 

sick-listed due to a common mental 

disorder. Proefschrift KCVG, Amsterdam.



UWV Kennisverslag | 2020-7 6

Geef gebruiker een grotere rol 
De documentenanalyse bevestigt hoe belangrijk het is om kenmerken van de gebruiker 

mee te nemen in het implementatietraject (zie tabel 1, determinanten 8 tot en met 18). 

Factoren als normen, taakopvatting, en kennis van de UWV-medewerker beïnvloeden de 

implementatie. Door gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van een 

kennisproduct kun je ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met deze kenmerken. 

Dit zorgt voor meer aansluiting op de beoogde doelgroep. Er kan daarbij volgens Dekkers 

een gevoel van eigenaarschap bij de professionals ontstaan. 

Op het gebied van descriptieve en subjectieve normen kwam uit de documenten naar 

voren dat anderen een rol spelen bij individueel gebruik van een innovatie. Zo bleek in 

de studie van Zwerver dat de intentie om het protocol te gebruiken werd beïnvloed door 

collega’s. Ook kan de inzet van een sleutelfiguur, bijvoorbeeld de onderzoeker of een andere 

ambassadeur, van grote invloed zijn op het implementatieproces. De eigen houding ten 

opzichte van het product speelt ook een rol. Zo was het succes van de implementatie van 

de signaleringslijst van Dekkers afhankelijk van hoe positief of negatief de houding van de 

professionals erover was.

Wat taakopvatting betreft zien we dat medewerkers hun gevoel van professionaliteit niet 

willen verliezen. Zo hebben UWV-medewerkers tijdens groepsbijeenkomsten aangegeven 

dat ze in hun werk veel waarde hechten aan een gevoel van autonomie. Het is belangrijk 

om te beseffen dat evidencebased werken professionaliteit kan versterken. Dit betekent 

dat deze professionaliteit niet verdwijnt op het moment dat een medewerker bijvoorbeeld 

gebruikmaakt van nieuwe instrumenten of protocollen. Een professional wil en moet 

van protocollen kunnen afwijken indien de situatie daarom vraagt, zolang hij dat op een 

onderbouwde en transparante manier doet. Het behoud van een gevoel van autonomie kan 

voorkomen dat professionals weerstand ervaren tegen kennisproducten.

Verder werkt het bevorderend voor een implementatie wanneer medewerkers voldoende 

kennis hebben van het kennisproduct. In de studie van Dekkers hebben de onderzoekers 

de gebruikers persoonlijk geïnformeerd. In het onderzoek van Zwerver waardeerden de 

professionals het gebruik van een informatieve bureaulegger. De training in het onderzoek 

naar het ‘Belastbaarheid Gericht Beoordelingsgesprek’ zorgde ervoor dat artsen beter 

volgens het interviewprotocol werkten. 

Organisatie en politiek: onmisbaar bij implementatie
In de documenten zien we terug dat zowel de kenmerken van de organisatie als die van de 

sociaal-politieke context (zie tabel 1, determinanten 19 tot en met 29) medebepalend zijn 

voor het succes van de implementatie van een kennisproduct. De beschikbaarheid van tijd, 

 capaciteit en informatie, de formele bekrachtiging door het management en turbulentie in 

de  organisatie zijn factoren waarmee we rekening moeten houden bij implementaties bij 

UWV. Om binnen de organisatie een klimaat te creëren waarin evidencebased werken priori-

teit heeft, ligt er een rol voor het management. De keuzes van het management moeten ook 

passen in de sociaal-politieke context. 
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We weten bijvoorbeeld dat het aanleren van werken met nieuwe kennisproducten tijd 

kost. Evidencebased werken zou op lange termijn tijd kunnen besparen en/of de kwaliteit 

kunnen verrijken. Door de hoge werkdruk valt het soms niet mee om in de waan van de 

dag de prioriteiten op de lange termijn in het vizier te houden. Uit meerdere docu menten 

kwam naar voren hoe belangrijk het is dat medewerkers tijd krijgen om te begrijpen wat 

nieuwe kennisproducten voor hen kunnen betekenen en om ermee te leren werken. Volgens 

sommige verzekeringsartsen was bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die nodig was om het 

 depressieprotocol te kunnen toepassen in de praktijk een obstakel. Er  komen signalen 

binnen dat medewerkers het gevoel hebben dat het meer om de  productie gaat en dat zij 

minder tijd hebben om zich te verdiepen in innovaties. Daarnaast komt uit de documentatie 

het belang naar voren van een duidelijke communicatie(strategie) vanuit het management. 

Medewerkers hebben aangegeven dat zij tijdens hun werkzaamheden meer behoefte 

hebben aan gerichte interactieve kennisoverdracht, via bijvoorbeeld workshops of webinars 

over een bepaald onderwerp. Het opnemen van nieuwe kennis producten in de opleidingen 

is hier ook een belangrijk onderdeel van.

De sociaal-politieke context kan tevens van invloed zijn op het succes van een implementa-

tie. In de studie van Lammerts werd genoemd dat bij interventies gericht op terugkeer naar 

werk, rekening gehouden moet worden met de situatie op de arbeidsmarkt en de regel-

geving daaromheen. Daarnaast heeft UWV te maken met snelle veranderingen in wetgeving 

of beleid. Dit leidt ertoe dat een kennisproduct al dan niet prioriteit krijgt om te worden 

ontwikkeld of geïmplementeerd. Urgentie werd door UWV-professionals genoemd als een 

belangrijke factor in de implementatie. Een extreem voorbeeld van urgentie en hoe deze 

implementatie kan beïnvloeden, is de huidige coronacrisis (zie box 2).

Hoewel het geen vrije keuze was, laat 

de volgende situatie zien hoe bepalend 

urgentie kan zijn. De nieuwe manier van 

werken waarop UWV tijdens de coronacrisis 

is overgegaan, is een voorbeeld bij 

uitstek van een implementatie waarbij 

juist de kenmerken van de gebruiker, 

de organisatie en de sociaal-politieke 

context een belangrijke rol spelen. Wat 

eerder onmogelijk leek binnen UWV, 

werd in korte tijd de nieuwe realiteit: 

massaal thuis werken, online vergaderen 

en (beeld)bellen met de klant. Voor veel 

collega’s kon het werk hierdoor doorgaan 

en werd thuiswerken onderdeel van hun 

verantwoordelijkheden (taakopvatting). 

Ook de acceptatie en het in de praktijk 

toepassen van de nieuwe manier van 

werken door collega’s (normen) hebben 

eraan bijgedragen dat de verandering 

binnen korte tijd plaatsvond. Het hielp 

dat het management de nieuwe manier 

van werken bekrachtigde en dat er tijd, 

materialen en voorzieningen beschikbaar 

werden gesteld om het thuiswerken te 

faciliteren. Videobellen was aanvankelijk 

niet mogelijk totdat was voldaan aan de 

veiligheidseisen. Door de urgentie was 

ook dit snel geregeld. Er was slechts één 

prioriteit: het mogelijk maken dat alle 

UWV-medewerkers thuis konden werken, 

zonder productiviteitsverlies. Al deze 

aspecten hebben ervoor gezorgd dat de 

dienstverlening voor de klant niet stopte.

Box 2 Corona maakte innovatie urgent
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Blik op de toekomst
Het is van groot belang is om al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een kennis-

product rekening te houden met de toekomstige implementatie. Omdat de ervaring over het 

kennisproduct subjectief is, verdient het aanbeveling om betrokkenen van meet af aan te 

laten aansluiten. Er mag binnen UWV meer aandacht worden gegeven aan deze ‘ menselijke’ 

kant van implementaties. Zo kunnen we kennis vergaren over de perceptie van het toekom-

stige kennisproduct, rekening houdend met alle determinanten in het MIDI. Het MIDI is een 

waardevol instrument dat in de toekomst kan worden gebruikt, omdat het zowel onder-

zoekers en ontwikkelaars van kennisproducten als implementatiedeskundigen een kader 

biedt voor een systematische aanpak. Nadat er een goede determinantenanalyse heeft 

plaatsgevonden, kunnen implementatiedeskundigen of ontwikkelaars met mede werking 

van deze betrokkenen tot een implementatiestrategie komen. 

Inmiddels kunnen we enkele voorbeelden noemen van succesvolle implementatie van 

kennisproducten die afkomstig zijn uit proefschriften op het gebied van de sociaal- medische 

beoordeling. Sommige onderzoekers zijn na afronding van de onderzoeksfase in de prak-

tijk blijven  werken bij UWV en zijn betrokken gebleven bij de opleidingen en (door)ont-

wikkeling van andere kennisproducten. Via deze route is bijvoorbeeld het ‘Belastbaarheid 

 Gericht Beoordelings gesprek’ opgenomen in het curriculum. De betrokkenheid van deze 

 ambassadeurs had dus een positieve invloed op het implementatieproces. Het is belangrijk 

om er in de toekomst rekening mee te houden dat de juiste personen, met veel  inhoudelijke 

kennis, meegenomen worden in het implementatieproces. Op dit moment loopt er ook 

een vervolgonderzoek. Hiervoor hebben we meerdere betrokkenen geïnterviewd over hun 

persoonlijke ervaringen met het implementatieproces van twee kennisproducten (op het 

gebied van de sociaal-medische beoordeling en re-integratie). Ook hieruit komt naar voren 

dat het inzetten van de juiste ambassadeurs voor het verstrekken van informatie positief 

bijdroeg aan de implementatie van de Werkverkenner. 

De huidige documentenanalyse is gebaseerd op onderzoeken die in het verleden hebben 

plaatsgevonden. De bevindingen van deze analyse vormen de basis voor een vervolg-

onderzoek dat op de planning staat van de UWV Kennisagenda 2020 - 202114. Hierin 

onder zoeken we welke gedragsmethodieken kunnen worden ingezet om in te spelen op 

de determinanten en om de kans op succesvolle implementatie te vergroten. Ook gaan 

we met behulp van pilots in de praktijk testen of het gebruik van het MIDI bijdraagt aan 

betere  implementaties bij UWV. Mogelijk biedt dit ook aanknopingspunten voor andere 

 organi saties die met vergelijkbare problemen kampen.
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UWV Kennisagenda 2020 - 2021, 

Amsterdam: UWV via https://

www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-

kennisagenda-2020-2021.pdf, pp. 14 -15.

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kennisagenda-2020-2021.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kennisagenda-2020-2021.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kennisagenda-2020-2021.pdf
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