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Wettelijk kader (SUWI) 

 

“Doordat alle werkzoekenden en vacatures bij elkaar gebracht 

worden in één systeem, worden de mogelijkheden om deze – 

automatisch – te matchen optimaal. Zowel de werkgever als de 

werkzoekende kunnen gebruik maken van deze automatische 

Matching” (=uitstroom en schadelastbeperking) 

 

“Registratie in één systeem is cruciaal voor het 

bevorderen van de transparantie op de arbeidsmarkt”.  

 

“Samenwerking UWV en gemeenten op werkgevers 

dienstverlening met één (fysiek/digitaal) loket voor en per 

 Arbeidsmarktregio” (=synergie). 

 

Participatiewet per 1-1-2015 



Raakvlakken in dienstverlening tussen 
UWV en gemeenten 

 Activeren van werkzoekenden en handhaven op 
verplichtingen. 

 

 Bemiddelen naar regulier werk (of stappen in de 
richting daar naar toe).  

 

 Met minder mensen meer doen (bezuinigingen) en 
kwaliteit op peil houden. 

 

 Digitale overheid. Eigen verantwoordelijkheid 
burgers, self service voorzieningen. 
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Wat kan een gemeente met UWV systemen? 

1. Elektronische verankering van bepalingen uit de SUWI- en 
Participatiewet. 

2. Caseloadbeheer werkzoekenden (van bijstandsaanvraag tot 
activering richting arbeidsmarkt). 

3. Digitale communicatie met werkzoekenden. 

4. Ondersteuning werkgeversdienstverlening 

5. Caseloadbeheer werkgevers en vacatures (ondersteuning 
werkgeversservicepunten). 

6. Verantwoordingsrapportages zijn beschikbaar op instroom 
werkzoekenden, CV publicatie, vervulde vacatures, etc. 

7. Gebruik van bestaande selfservice instrumenten en selfservice 
portalen (werkzoekenden- en werkgeversportaal op werk.nl) 



Ondersteuning processen door applicaties; 

 

 Aanvraag E-Bijstandsaanvraag 

 Klantvolgsysteem (Sonar) 

 Vacatureregistratie, matching en CRM functionaliteit 
(WBS)  

 ‘Mijn omgeving’ voor de klant (Werkmap) 

 

Sonar en WBS maken gebruik van landelijke database! 

 

Gemeenten en UWV hebben een gedeelde verantwoordelijkheid  

om transparantie op de arbeidsmarkt te realiseren.  
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Sonar en WBS 

Met; 

 Koppeling tussen WBS, Sonar en werkmap 

 B&O browser (beroep en opleiding)  

 Zoeken en vinden (gevonden worden) 

 Transparantie op ABM 

 

   Visie: Wat klant zelf kan doen, zelf laten doen! 



Positie klant (werkzoekende) 

 Wel of niet computervaardig (+/- 10% heeft ondersteuning 
nodig) 

 Werkintake en uitkeringsaanvraag (werk.nl) is vraag 
gestuurd! 

 Segmentatie (doelgroepen; bijv. >50 jr., en naar wet; WW, 
WIA, Wajong maar ook participatiewet etc.) 

 Ondersteuningsmodules gaande de rit 

 Gebruik werkmap (o.a. doorval WW) 

 Automatische verantwoordingstaken 

 

 Analyse van bestand via GIP (management en caseload) 
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Positie klant (Werkgever)  

 24/7 gebruik maken van Werk.nl 

 Veel informatie (wettelijk en praktisch) voor 
bedrijfsvoering en werving 

 Inzicht in (regionale) ABM ontwikkeling 

 Persoonlijke ondersteuning bij MVO (doelgroepen) 

 Inzage (afgeschermd) in CV bestand Werk.nl 

 Maatwerkafspraken  



Sonar 

 Landelijk Klantvolgsysteem:  

 NAW, Opleidingen, Arbeidsverleden, Beroepen, 
Competenties, Klantprofiel Arbeidsgeschikte, verslagen, etc. 

 T.b.v. caseloadbeheer werkzoekendendienstverlening 

 Vastleggen, monitoren en verantwoorden dienstverlening en 
re-integratie UWV  

 

 Alle werkzoekenden worden in Sonar op de kop van het 
ketenproces (WW, Participatiewet, NUG, Wajong, WSW) 
geregistreerd. 

 

 Koppelvlak met WBS ten behoeve van matching op vacatures. 

 

 Koppelvlak met de Werkmap ten behoeve van digitale 
dienstverlening met werkzoekenden.   



Werkmap (iedereen heeft er één) 

Streven naar meer doelgroepgebonden inrichting. Ook gemeenten werken 

met werkmap. 



WBS 

 Landelijk registratiesysteem werkgevers. 

 Koppeling SBR en NHR  

 CRM functionaliteit  

 Landelijk registratiesysteem vacatures. 

 Ook vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen en leerbanen 

 Landelijk matchingssysteem werkzoekenden <–> vacatures 

 Effectief en efficiënt matchen & selecteren 

 Overeenkomsten met werkgevers 

 Convenanten, SROI  

 Koppelvlak met Sonar 

 Toont vanuit selectie overzicht werkzoekendengegevens uit 
Sonar 

 Koppelvlak met CV bank Werk.nl   
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WERK.NL 

Voor werkzoekenden: 

 Digitale inschrijving werkzoekende 

 Digitale aanvraag bijstand  

 Zoektijd, kostendelersnorm, uniformering verplichtingen etc. 

 Doorontwikkeling 2015 van e-bijstand (aanvraag bijstand voor 
wajong/wsw met arbeidscapaciteit)  

 Informatie zoeken en vinden voor alle burgers 

 Toegang werkmap 

 

Voor werkgevers: 

 Arbeidsmarktinformatie 

 Werkgeversportaal 

 Self-service werkgevers (vacatures registreren, informatie over 
UWV dienstverlening, zoeken en vinden van CV’s) 

 Regionale websites voor integrale WSP’s 

 

 

 



Samenwerking applicaties 

Applicaties “communiceren” met elkaar; 

 Sonar  

 GBA 

 WBS 

 Suwi 

 WWO (Uitkeringsgegevens WW) 

 Beheermodule  

 

Maar ook via B&O browser; 

Tabellen met alle namen van Beroepen en Opleidingen  

(=zelfde taal spreken) 

 

 

 

 



Gip, informatie die je niet missen mag! 

 Management informatie 

 Sturingsinformatie 

 Maken Analyses 

 Ondersteunen in beleidsontwikkeling 

 Inzicht in bestanden 

 Inzicht in productie en aantallen 

 Inzicht instroom – doorstroom – uitstroom 

 Caseloadbeheer 

 Beheersing werkdruk 

 Planning 
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Techniek 



Kosten 

 Aansluitkosten Diginet éénmalig +/- € 1900,- 
daarnaast maandelijks abonnement van € 149,- ex 
btw. 

 

 Opleidingskosten e-learning, ongeveer € 160,- per 
account  

 

 Aanvraag account € 0,- 

 Gebruik applicaties € 0,- 

 Beheerkosten applicaties € 0,- 



Enige cijfers 

 3,7 miljoen bezoekers p/m op werk.nl  

 
 Gemiddeld 470.000 cv’s op werk.nl 

 

 1 miljoen cv’s p/m bekeken door wkg’rs op werk.nl 

 

 Gemiddeld 49.000 vacatures op werk.nl 

 
 2 miljoen online trainingen gevolgd in 2014 

 
Persbericht van 25 maart 2015 



Samenvatting: 

 De dienst Stekker4only bestaat uit een aantal applicaties voor het 
registreren van werkzoekenden, vacatures en het matchen van beide. 

 De landelijke dekking en de éénduidige wijze van registreren, zorgen 
voor de gewenste transparantie op de arbeidsmarkt. 

 Technische implementatie kan al naar gelang de capaciteit aan 
gemeentezijde in korte tijd (enkele weken) gerealiseerd worden. 

 Kosten: 

 Eénmalige aansluitingskosten  Diginet ongeveer € 1900,- 

 Maandelijkse abonnement Diginet ongeveer € 149,- ex. Btw. 

 Opleidingskosten max. € 160,- per gebruiker 

 

 Accounts worden door MT UWV vrijgegeven nadat afstemming over het 
gebruik is geregeld en de gemeentemedewerkers bewezen getraind zijn 
in het gebruik van de applicaties. 
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Vragen? 
 

  
 
 
 


