
 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 
WEBINAR SW-BEDRIJVEN AANSLUITEN OP UWV PORTAAL 

11 OKTOBER 2016 
 
 

ALGEMEEN 

 
 

1. Waarom moet je aansluiten op UWV Portaal? 
 
Aansluiten op het UWV Portaal leidt tot een transparante arbeidsmarkt zonder grenzen 
van publieke dienstverleners, gemeenten en/of arbeidsmarktregio’s. Het doel van 

transparantie is werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen door de 
vraag (vacatures/baanopeningen) en aanbod (kandidaten), al dan niet ondersteund met 
persoonlijk contact vanuit de publieke partijen, uniform in ÉÉN elektronische voorziening 
aan te bieden om tot match te komen.  
 

2. Hoe kun je aansluiten op het UWV Portaal?  
 

Meer informatie over het aansluiten vindt u in de handreiking ‘SW Bedrijven en UWV 
Portaal voor gemeenten’. Wij adviseren u een afspraak te maken met de Adviseur UWV 
Portaal Gemeentelijke Samenwerking in uw regio. Zij kunnen u informeren over de 
voorwaarden en uitgangspunten.  
 
Stuur een mail aan: uwvportaalgemeenten@uwv.nl of kijk op blz. 20 van de handreiking 
voor de mobiele nummers van de adviseurs.  

 
3. Als je een overeenkomst hebt gesloten met één gemeente kun je dan in 

het UWV-Portaal voor meerdere gemeenten? 
 
Het  UWV Portaal, met name SONAR en WBS, is een landelijk systeem. Eén van de 
aansluitvoorwaarde(n) is een bewerkingsovereenkomst met de betreffende gemeente(n). 
Dus alleen een  gemeente(n) waarmee een  bewerkingsovereenkomst is afgesloten mag 
gebruik maken van de aansluiting. . 
 
De kandidaten van de doelgroep banenafspraak (via dashboard) en vacatures in brede 
zin worden inzichtelijk zonder gemeente-grenzen.  
 

4. Levert de samenwerking voor het SW-bedrijf door het UWV Portaal te 
gaan gebruiken geen wrijving op met gemeente en UWV? Er kunnen 

tegenstrijdige belangen zijn. Zeker als je als SW geen onderdeel van de 
gemeente uit maakt qua verdienmodel? 

 
Om aan te kunnen sluiten als SW-bedrijf op het UWV Portaal dient het SW-bedrijf 
eigendom te zijn van gemeente(n).  
 
In hoofdstuk 3 artikel 9 van de wet SUWI staat de samenwerking tussen gemeenten en 
UWV uitgewerkt. Helaas zien wij in de praktijk dat de samenwerking regelmatig wordt 
dwarsgezeten door individuele targets. De werkgevers en kandidaten verdienen het 
beste; de werkgever de best passende kandidaat en de kandidaat de best passende 
vacature.  Concurrentie tussen publieke arbeidsmarktintermediairs maken gemeenten en 
UWV ongeloofwaardige partijen en leidt niet tot een optimale dienstverlening. De 
aanjagers van de Programmaraad kunnen ondersteunen bij de samenwerking in de regio. 
 

Lambert Manden: ‘In Deventer heeft die samenwerking tijd gekost om vertrouwen in 
elkaar te winnen. Maar als werkers op de vloer elkaar leren kennen en respect hebben 
voor elkaars doelen, gaat het soms verrassend snel.’ 

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/handreiking-voor-aansluiting-sw-bedrijven-uwv-portaal
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/handreiking-voor-aansluiting-sw-bedrijven-uwv-portaal
mailto:uwvportaalgemeenten@uwv.nl
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013060/2016-08-01#Hoofdstuk3
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/35-arbeidsmarktregios-en-bijbehorende-centrumgemeente-en-regionale-aanjager


 

 

5. Hoeveel SW-bedrijven zijn aangesloten op het UWV Portaal?  
 
Momenteel (d.d. 14 oktober 2016) zijn 18 SW-bedrijven aangesloten op het UWV Portaal 
voor gemeenten. Deze SW-bedrijven zijn niet alleen aangesloten. Zij maken ook actief 
gebruik van SONAR als klantvolgsysteem.  
 
NB. Binnen de publieke dienstverleners zijn er diverse benaming voor de burger die in 
SONAR wordt opgenomen, te weten klant, kandidaat, cliënt etc. SONAR is voor de groep 
burgers die bemiddelt moeten worden naar werk al dan niet met een uitkeringsrelatie.  
 

6. Zijn SONAR, WBS, Beheermodule en GIP één. Of zijn het afzonderlijke 
systemen met inloggegevens voor ieder portaal? 

 
Voor SONAR, WBS en de Beheermodule is ieder een aparte inlog nodig. Voor GIP is dat 
(nog) niet nodig. Let wel, dit staat los van de inlog op het UWV Portaal zelf.  
Gemeentemedewerkers loggen normaliter in op het UWV Portaal en zien daar 
snelkoppelingen (icoontjes) van GIP, SONAR, WBS, Outlook en de Beheermodule. Indien 
er via het GIP wordt ingelogd, dan is separaat inloggen op de applicaties wel nodig.  
 

7. Biedt Cedris mogelijkheden dan wel kortingen om te kunnen aansluiten 
op het UWV Portaal?  

 
Cedris biedt op dit moment geen mogelijkheden en/of korting aan. Cedris is zich terdege 
bewust van de extra investering voor SW-bedrijven en roept het ministerie van SZW op 
te komen tot een tegemoetkoming in de kosten.  
 

8. Waar kunnen de applicaties voor ingezet worden? Is het alleen voor de 
banenafspraak?  

 
Nee, SONAR is inzetbaar voor allerlei doeleinden zoals registratie, volgsysteem, digitale 
communicatie met klant en voor transparantie banenafspraak. WBS is voor de registratie 
van vacatures, labelen  van  specifieke doelgroep en matching maar biedt ook CRM 
functionaliteit. 
 
 

FINANCIËN 

 
 

9. Wat zijn kosten voor aanschaf voor een SW-bedrijf? 
 

In de handreiking SW-bedrijf en UWV Portaal wordt op blz. 18 uitgebreid in gegaan op de 
kosten voor aansluiting. 
 
 

PRIVACY 

 
 

10. Is een speciale diginetwerk aansluiting een vereiste?  
 
Ja, aansluiting op Gemnet – Diginet is vereist. Toegang tot het UWV Portaal krijgt u via 
een internet-link (URL). Dit gebeurt vanuit de eigen gemeentelijke internetomgeving.  
Omdat het Portaal toegang geeft tot systemen waarbij sprake is van gebruik van 
persoonsgegevens moet dit via de beveiligde Gemnet-Diginet verbinding.  Een 
alternatieve routing kan zijn om via de gemeente aan te sluiten. Dit is vooral het 

onderzoeken waard indien de gemeente al is aangesloten op het UWV Portaal.  U 
bespaart de aansluitkosten. U kunt ook met meerdere SW-bedrijven de aansluiting 

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


 

 

realiseren en de kosten delen. De adviseurs van UWV Portaal kunnen u meer informatie 
geven. 
 
Stuur een mail aan: uwvportaalgemeenten@uwv.nl of kijk op blz. 20 van de handreiking 
voor de mobiele nummers van de adviseurs.  
 

11. Wat is het verschil tussen direct aansluiten als SW-bedrijf of via de 
gemeente? 

 
Het verschil is dat een directe verbinding tot stand komt vanuit de internetomgeving van 
de SW-locatie bij een eigen aansluiting. Voor een directe aansluiting dient u aangesloten 
te zijn op Gemnet – Diginet. SW-bedrijven zijn minder vaak aangesloten op deze netten. 

Aansluiten via de gemeenten maakt dat SW-bedrijven deze aansluiting op Gemnet – 
Diginet niet hoeven te realiseren omdat de gemeenten deze aansluiting heeft.  
 
Stuur een mail aan: uwvportaalgemeenten@uwv.nl of kijk op blz. 20 van de handreiking 
voor de mobiele nummers van de adviseurs.  
 

12. Is de privacy van de gegevens gewaarborgd? 
 
De privacy is geborgd. Aansluiting op het UWV Portaal is altijd via een beveiligde 
verbinding,  via Diginet en Gemnet. Mailverkeer vanuit het Portaal gaat alleen via 
Suwinet-mail. Dit is een beveiligde verbinding voor mailverkeer tussen overheden. 
 
Is er een aansluitmethode te voorzien waarvoor geen fysieke aansluiting nodig 
is (bijvoorbeeld een VPN)?  

 
Nee, locatie-onafhankelijk werken is op dit moment helaas niet toegestaan vanwege 
beveiliging van persoonsgegevens.  
 
 

KOPPELEN MET ANDERE SYSTEMEN 

 
 

13. Kan SONAR via een conversie met ander cliëntvolgsysteem worden 
gevuld? 

 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om gegevens te importeren dan wel te 
exporteren naar andere volgsystemen vanuit SONAR. Omdat de vraag naar deze 
koppeling zeer regelmatig gesteld wordt is UWV bezig met verkennen van de 

mogelijkheden. Deze verkenningen worden gedaan met een aantal leveranciers van 
gemeentelijke systemen.  
 

14. Is WBS te koppelen aan een bestaand ander werkgeverssysteem en wat 
is hiervoor nodig? 

 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om gegevens te importeren dan wel te 
exporteren naar andere volgsystemen vanuit WBS. Omdat de vraag naar deze koppeling 
zeer regelmatig gesteld wordt, is UWV bezig met het verkenen van de mogelijkheden.  
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:uwvportaalgemeenten@uwv.nl
http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/uwv_portaal_voor_gemeenten_en_sw_bedrijven_interactief.pdf#overlay-context
mailto:uwvportaalgemeenten@uwv.nl
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INVLOED VAN SW-BEDRIJVEN EN GEMEENTEN 

 
 

15. Hoe kunnen gebruikers van gemeenten en SW-bedrijven hun invloed 

aanwenden om aanpassingen tot stand te krijgen in de applicaties? 
 
Om het UWV Portaal van een UWV systeem naar ketensysteem te ontwikkelen is een 
governance-structuur ingericht. Individuele verzoeken van één gemeente of SW-bedrijf 
kunnen niet gehonoreerd worden. Indien het een gezamenlijke wens is van meerdere 
gemeenten en SW-bedrijven wordt de wens door het Intergemeentelijk Platform (IGP) 
aangevraagd bij UWV. In de release van het voorjaar 2016 zijn nagenoeg alle wensen 
gehonoreerd en uitgevoerd.  

 
Meer informatie vindt u op:  
http://www.samenvoordeklant.nl/transparantie-ict/samenwerking-bij-uwv-portaal 
 
 

PRAKTISCH GEBRUIK & TRANSPARANTIE 

 

 
16. Het UWV Portaal kent diverse applicaties. Kunnen de applicaties worden  

toegelicht met functionaliteiten? 
 
De vier applicaties (SONAR, WBS, Beheermodule en GIP) worden uitgelegd in het 
webinar tijdens sheetnummer  9 t/m 14. Het webinar kunt u ‘on demand’ terugkijken na 
inschrijving. Uiteraard kan een adviseur van UWV Portaal u ook een toelichting geven.  
 

 
 

17. Staan alle werkende SW-medewerkers (dus  geen uitkering ontvangen) 
in geschreven in Sonar? 

 
Nee, niet alle werkende SW-medewerkers staan in SONAR. Binnen SONAR staan 
belanghebbenden met een uitkeringsrelatie of belanghebbenden die begeleid worden 
naar werk. Omdat de SW-medewerkers vallen onder de doelgroep banenafspraak is het 

zinvol om deze kandidaten wel te laden in SONAR met een gevuld klantprofiel. Op deze 

http://www.samenvoordeklant.nl/transparantie-ict/samenwerking-bij-uwv-portaal
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/webinar-sw-bedrijven-op-het-uwv-portaal
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/webinar-sw-bedrijven-op-het-uwv-portaal
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/webinar-sw-bedrijven-op-het-uwv-portaal


 

 

wijze kunnen de kandidaten begeleid worden naar een reguliere werkgever al dan niet 
via een detacheringsconstructie.  
 
 

18. Is het mogelijk om SONAR alleen te gebruiken voor het laden van de 
klantprofielen? 
 

SONAR kan alleen gebruikt worden voor de klantprofielen. Let wel: er moet een minimale 
set aan gegevens gevuld moeten worden van de kandidaat, zoals NAW-gegevens en 
bemiddelingsgegevens. De tabbladen voor registratie van persoonsgegevens, de 
ingezette dienstverlening en bemiddelingsgegevens, geven samen met het klantprofiel  
voldoende input voor de Kandidatenverkenner banenafspraak. 

 
19. Is het mogelijk om via het dashboard alle werkzoekenden met een 

doelgroep-indicatie per gemeente opvragen?  
 

Via het dashboard UWV - Gemeente Banenafspraak kunnen kandidaten geselecteerd 
worden die vallen onder de doelgroep banenafspraak “,  geregistreerd staan in het 
doelgroepregister en in SONAR.  De dienstverlening van deze kandidaten dient op “open”  
te staan.  
 
NB. Het dashboard wordt alleen geladen met kandidaten die in SONAR staan. In 
november 2016 wordt de polis-administratie gekoppeld aan SONAR. Dat wil zeggen: 
iedere burger met een uitkeringsrelatie wordt automatisch met een beperkte set aan 
gegevens opgenomen in SONAR. SONAR wordt vergeleken met het doelgroepregister. 
Iedere doelgroep geregistreerde in SONAR krijgt automatisch het vinkje doelgroep 

banenafspraak. Kortom, iedere kandidaat die in het landelijk doelgroepregister voorkomt 
én behoort tot de doelgroep banenafspraak.  LET OP: de niet uitkeringsgerechtigden 
komen niet automatisch in SONAR.   
 

20. Zijn de werkzoekenden die naar voren komen via de selecties in het 
dashboard ook beschikbaar voor werk? 

 
De mate waarin de kandidaat beschikbaar is voor werk wordt aangegeven door het veld 
participatieladder in SONAR voor gemeentekandidaten. Bij de kandidaten die vallen 
onder de UWV populatie (Wajong), is dit te herkennen aan de categorisering. Het gebruik 
van de participatieladder voor de kandidaten die vallen onder de doelgroep 
banenafspraak heeft tot doel: het vaststellen van de afstand van de kandidaat tot de 
arbeidsmarkt ofwel de beschikbaarheid voor werk. Alle kandidaten die vallen onder de 
doelgroep banenafspraak hebben immers arbeidsvermogen maar kunnen om 

uiteenlopende legitieme redenen (zoals reeds aan het werk zijn, maar bijvoorbeeld ook 
het volgen van scholing) niet beschikbaar zijn voor werk of een grotere afstand tot werk 
hebben. Tevens dient de dienstverlening van deze kandidaten op “open” te staan.  
 

21. Staat iedereen die in het doelgroepregister staat al in Sonar? 
Nee, niet alle doelgroep-geregistreerden staan in SONAR. 
 
In november 2016 wordt de polis-administratie gekoppeld aan SONAR. Het plaatsen van 
een vinkje doelgroep banenafspraak gebeurt al bij iedereen die in SONAR staat. Na 1 
november zullen ook de niet-geregistreerden met een uitkering in SONAR terecht komen. 
Indien zij in het doelgroepenregister staan dan zal het vinkje automatisch gezet worden. 
Iedere burger met een uitkeringsrelatie wordt automatisch met een beperkte set aan 
gegevens opgenomen in SONAR. SONAR wordt vergeleken met het doelgroepregister. 
Iedere doelgroep geregistreerde in SONAR krijgt automatisch het vinkje doelgroep 
banenafspraak.  
 

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/kandidatenverkenner-online


 

 

LET OP: de niet uitkeringsgerechtigden (NUG) komen niet automatisch in SONAR. 
Opname in het doelgroepregister  wordt per burger per post bevestigd aan de burger en 
betreffende gemeente. Deze correspondentie moet het signaal zijn, om de burger op te 
nemen in SONAR indien dit nog niet het geval is. Indien in SONAR het vinkje 
banenafspraak staat, dan kan de werkzoekende in zijn/haar CV op Werk.nl aangeven dat 
hij/zij tot de doelgroep Baanafspraak behoort. Dit is op basis van vrijwilligheid. 
 

22. M.b.t. matchen: zijn er `standaard' termen om een profiel aan te geven? 
Als een WG voor zijn vacature andere termen gebruikt dan de 
werkzoekende (VOORAL BIJ MENSEN MET EEN AFSTAND) komt er nooit 
een match. Hoe moet je daarmee omgaan? 

 

Voor mensen zonder afstand tot de arbeidsmarkt kan ‘matchen’ via WBS en SONAR 
dienst doen met het gebruik van het veld “beroepen”.  
Omdat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet te matchen zijn volgens de 
klassieke wijze van beroepen, werkervaring en/of opleiding is in nauw overleg met 
werkgevers en private arbeidsmarktintermediairs het klantprofiel ontwikkeld. Het 
klantprofiel kent zachte kenmerken en richt zich op mogelijkheden van de kandidaat. 
De publieke professional kan d.m.v. het dashboard UWV - Gemeente Banenafspraak op 
deze zachte kenmerken kandidaten selecteren. De werkgever kan ook zelf ‘grasduinen’ in 
het (anonieme) bestand van kandidaten doelgroep banenafspraak door een selectie te 
maken in de Kandidatenverkenner banenafspraak.  
 
Meer informatie is te verkrijgen via de Vliegende Brigade. Op blz. 20 van de handreiking 
SW-bedrijven en UWV Portaal staan de contactgegevens.   
 

23. Worden vacatures zodanig in beeld gebracht dat ook inzichtelijk is of 
deze voor SW-medewerkers geschikt zijn? 

 
Per vacature kan een doelgroep worden aangegeven, o.a. of de vacature voor doelgroep  
banenafspraak geschikt is of als reguliere vacature. Het opvoeren van vacatures kan op 2 
manieren. 

1. door de werkgever via zijn account op Werk.nl en  
2. door de accountmanagers van het Werkgeverservicepunt 

 
De keuze bestaat om een vacature ook op "niet publiceren" op Werk.nl te plaatsen. De 
publieke professional kan dan – in overleg met de werkgever - invloed uitoefenen op de 
selectie naar de meest geschikte kandidaat. Bij het publiceren komt de vacature op 
Werk.nl en is het aan de degene die een vacature zoekt hoe hij/zij de selectie heeft 
aangegeven.  

 
 

TRAINING 

 
 

24. Hoeveel cursussen moet een gemiddelde gebruiker volgen om het UWV 
Portaal te kunnen gebruiken? 

 
De professional volgt een e-learning alvorens toegang wordt gegeven tot het UWV 
Portaal. Op dit moment zijn er twee cursussen (raadplegen of muteren) afhankelijk van 
de autorisatie.  
 
De Vliegende Brigade biedt naast de verplichte e-learning  ‘in-company’ instructies aan 
om de gebruikers wegwijs te maken in het gebruik van SONAR incl. klantprofielen en 

dashboard, WBS en GIP.  
 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/infosheet_gemeenten_kandidatenverkenner_banenafspraak.pdf#overlay-context=nieuws/kandidatenverkenner-banenafspraak
http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/uwv_portaal_voor_gemeenten_en_sw_bedrijven_interactief.pdf#overlay-context
http://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/uwv_portaal_voor_gemeenten_en_sw_bedrijven_interactief.pdf#overlay-context


 

 

 

AFSLUITEND 

 
 

Vragen en antwoorden leiden vaak tot vervolgvragen. Wij nodigen u van harte uit om 
contact op te nemen de adviseurs UWV Portaal Gemeentelijke Samenwerking in de regio 
of de Vliegende Brigade zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.  
De contactgegevens staan op blz. 20 van de handreiking SW-bedrijven en UWV Portaal. 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/vliegende-brigade-voor-transparantie-van-het-bestand
http://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/handreiking-voor-aansluiting-sw-bedrijven-uwv-portaal

