
Webinar Sociale Werkbedrijven & 

UWV Portaal voor Gemeenten 



• Vragen stellen via ‘Stel een vraag’-box 

 

• Technische vragen: helptab 

rechtsboven 

 

• Webinar na afloop on demand 

beschikbaar 

 

Algemene mededelingen 



Test 

• Poll: 

Heeft u gisteravond naar de wedstrijd   

Nederland – Frankrijk gekeken?  

  

 Ja 

 Nee 

 

Test poll 



Voorstellen gasten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terugkoppeling poll 

 



Test 

• Poll: 

Heeft u gisteravond naar de wedstrijd   

Nederland – Frankrijk gekeken?  

  

 Ja 

 Nee 

 

Resultaten test poll 



Tijdens dit webinar nemen wij u mee in: 

 

• wat is het UWV Portaal,  

• waarom aansluiten belangrijk is, 

• hoe u kunt aansluiten op het portaal en  

• welke stappen u daarvoor moeten 

ondernemen. 

 

Alle punten onderbouwt vanuit de praktijk! 

Doel webinar 



 

Bent u bekend met het UWV Portaal? 

 

 Ja 

 Nee 

Poll 



 

Het UWV Portaal is een digitaal instrument 

voor het realiseren van één landelijk en 

transparant werkzoekendenbestand en één 

landelijk en transparant vacaturebestand. Het 

instrument, dat is ontwikkeld door UWV, wordt 

aangeboden aan gemeenten en  

SW-bedrijven.  

 

Wat is het UWV Portaal?  



• SONAR (volgsysteem kandidaten) 

 

• WBS (werkbemiddelingssysteem) 

 

• Beheermodule Werk.nl 

 

• GIP (gemeentelijk informatieportaal) 

 

Applicaties 



 

Bent u bekend met het UWV Portaal? 

 

 Ja 

 Nee 

Resultaten Poll 



• Landelijk volgsysteem:  

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

– Caseloadbeheer werkzoekendendienstverlening 

– Vastleggen afspraken en dienstverlening 

 

• Communicatie via de Werkmap 

 

• Dashboard direct én actueel inzicht in caseload bijvoorbeeld 
Banenafspraak. 

 

• Het Klantprofiel in Sonar is de bron voor de presentatie op de 
Kandidatenverkenner  

 
 

Applicaties - Sonar 



• 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 
 

 
 

Applicaties - WBS 



 

• Professional-ingang naar CV van 

werkzoekende 

• Ter ondersteuning in het gesprek 
 

Applicaties - Beheermodule 



• Communicatiekanaal met gemeenten via 

Werkberichten en Toolkit 

 

• Management-informatie 

 - Inzicht in bestanden 

 - Inzicht in productie en aantallen 

     - Inzicht instroom – doorstroom – uitstroom 
 

Applicaties - GIP 



• Betere matching 

• Beter inzicht in kansen voor werkzoekenden 

• Gerichtere dienstverlening/ondersteuning 

• Eenduidig landelijke werkwijze: efficiënte  

samenwerking  

• Kwalitatieve en kwantitatieve 

sturingsinformatie  

Voordelen van het UWV Portaal 



• Dienstverlening door SW bedrijven aan 

werkgevers en werkzoekenden in opdracht 

van gemeenten 

 

• Sociaal akkoord | wensen werkgevers | 

politieke oproep (moties) 

 

• Bevorderen samenwerking in 

arbeidsmarktregio 

 

Waarom is aansluiten belangrijk 



In 6 stappen leggen wij u het uit:  

 

Stap 1 

Neem het besluit om aan te sluiten op het UWV 

Portaal.  

Stap 2 

Sluit een overeenkomst af tussen UWV-

gemeente en SW-bedrijf.  

 

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal 



Stap 3 

Maak proces afspraken  

 

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal 



Heeft u regio-breed al werkprocessen 

afgesproken m.b.t. werkgeversdienstverlening 

en werkzoekendendienstverlening? 

Ja, voor beiden 

Ja, alleen voor werkgeversdienstverlening 

Ja, alleen voor 

werkzoekendendienstverlening 

Nee, (nog) niet regio-breed 

 

 

Poll 



Stap 4 

UWV verzorgt kosteloze aansluiting op het 

UWV Portaal en de nodige 

gebruikersondersteuning. Het SW-bedrijf dient 

hiervoor wel aangesloten te zijn op het netwerk 

van KPN of eGem en betaalt ook de kosten 

voor het netwerkabonnement. 

 

 

 

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal 



Heeft u regio-breed al werkprocessen 

afgesproken m.b.t. werkgeversdienstverlening 

en werkzoekendendienstverlening? 

Ja, voor beiden 

Ja, alleen voor werkgeversdienstverlening 

Ja, alleen voor 

werkzoekendendienstverlening 

Nee, (nog) niet regio-breed 

 

 

Resultaten Poll 



Financiën 



• Is de investering om aan te sluiten en de 

kosten van het abonnement op het netwerk 

van uw provider een overweging om NIET 

aan te sluiten? 

 

Ja 

Nee 

Niet alleen de investering en de maandelijkse 

kosten spelen mee 

Poll 



Stap 5 

Gebruikers volgen een online (e-learning) 

cursus van de applicaties 

Stap 6 

Aan de slag voor uw arbeidsmarktregio met het 

UWV Portaal en bewaak de voortgang in het 

reguliere managersoverleg in uw regio 

 

 
 

 

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal 



• Is de investering om aan te sluiten en de 

kosten van het abonnement op het netwerk 

van uw provider een overweging om NIET 

aan te sluiten? 

 

Ja 

Nee 

Niet alleen de investering en de maandelijkse 

kosten spelen mee 

Resultaten Poll 



• Adviseur van het UWV Portaal 

 

• Vliegende Brigade (klantprofielen) 

 

• Aanjagers van Programmaraad 

Ondersteuning 



• Ketenpartners hebben wijzigingsprocedure 

ingericht  

• Draagvlak voor wijzigingen 

• Intergemeentelijk Prioriteitenoverleg (IGP) 

• Strategisch gebruikersoverleg (SGO) 

 

Te vinden op: 

http://www.samenvoordeklant.nl/transparantie-

ict/samenwerking-bij-uwv-portaal 

 

 

 

Invloed van de gebruiker 
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Overweegt u om uw SW-bedrijf aan te sluiten 

op het UWV Portaal? 

Ja, het besluit is al genomen 

Ja, wij gaan het verder 

verkennen/vormgeven 

Wij zijn er nog niet uit 

Nee 

In de chatfunctie mag u altijd een toelichting 

geven! 

Poll 



Meerwaarde 



Overweegt u om uw SW-bedrijf aan te sluiten 

op het UWV Portaal? 

Ja, het besluit is al genomen 

Ja, wij gaan het verder 

verkennen/vormgeven 

Wij zijn er nog niet uit 

Nee 

In de chatfunctie mag u altijd een toelichting 

geven! 

Resultaten Poll 



• Meer informatie over aansluiting op het UWV 

Portaal vindt u op samenvoordeklant.nl  
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/handreiking-voor-aansluiting-sw-bedrijven-uwv-portaal 

 

• Onbeantwoorde vragen 

• On demand terug kijken 

• Praktijkdag: 8 december 

http://www.samenvoordeklant.nl/agenda/prak

tijkdagen  

Afronding 
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• ProgrammaraadJournaal 

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/nieu

wsbrief-programmaraadjournaal  

• Contact: info@samenvoordeklant.nl 

• Evaluatie 

• Dank aan Marc, Paul, Dick adviseurs UWV 

Portaal 

• Gerard Ruis van Cedris en Lambert Manden 

van Deventer Werktalent 

    

 

 

Tot slot 
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Bedankt voor uw aandacht! 


