
    Toolkit Gezamenlijke dienstverlening 
          van WW naar bijstand
  GEZAMENLIJKE DIENSTVERLENING UWV EN GEMEENTEN AAN WERKZOEKENDEN IN DE WW



Gemeenten en UWV werken in steeds meer gemeenten samen om dienstverlening te verlenen aan werkzoekenden die 
dreigen door te stromen vanuit de WW naar de bijstand. Daarbij worden verschillende vormen van dienstverlening ingezet. 
In samenwerking met verschillende arbeidsmarktregio’s zijn diverse ‘kruispunten’ aangemerkt waar gemeenten en UWV 
samenwerkingsafspraken kunnen maken over de aan te bieden dienstverlening. Hoe wordt in deze regio’s samengewerkt om 
deze werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen? In deze toolkit zijn voorbeelden te vinden van de wijze waarop in 
verschillende gemeenten met UWV wordt samengewerkt op dit thema. De volledige toolkit is in te zien via de Toolkit 
Participatiewet op www.samenvoordeklant.nl.

Doel bepalen
Bepaal gezamenlijk vooraf met elkaar welk doel je hebt. 
Wat wil je bereiken?

Brieven
Voorbeeldbrieven om klanten uit te nodigen 
voor bijeenkomsten.

Voorlichting
Voorbeeldpresentaties die tijdens bijeenkomsten worden 
gebruikt op verschillende locaties.

Workshops
Flyers en hand-outs van workshops die in verschillende 
gemeenten en bij UWV gebruikt en aangeboden worden.

Processen
Hoe is het dienstverleningsproces voor deze werkzoekenden 
in verschillende gemeenten ingericht? Welke dienstverlening 
wordt op welk moment aangeboden aan de klant?

Juridisch
Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst tussen 
een gemeente en UWV, juridisch getoetst door UWV, 
de betreffende gemeente en VNG.

Contact
Tips, suggesties, aanvullingen of vragen? 
Neem dan vooral contact op met 
Alex Hallema via alex.hallema@uwv.nl of 
Martine Smit via msmit@alphenaandenrijn.nl     

Ontstaan toolkit
Een projectgroep (ontstaan vanuit Samen Organiseren, een 
programmalijn vanuit de VNG) met daarin vertegenwoordigers 
van zowel gemeenten als UWV heeft het afgelopen jaar 
ingezet op het onderwerp ‘Max WW’. Het doel is om snelle en 
praktische oplossingen (die we 1x ontwikkelen) aan te bieden 
aan 355 gemeenten en UWV.

De werkgroep heeft bestaande werkwijzen geïnventariseerd 
en heeft deze verwerkt in de toolkit ‘Gezamenlijke dienst-
verlening van WW naar Bijstand’. In deze toolkit worden 
fi tting practices op deze kruispunten gedeeld. Aan de hand 
van de toolkit die beschikbaar is op Samenvoordeklant.nl 
wordt u meegenomen in de fi tting practices voor de 
gezamenlijke dienstverlening aan deze groep werkzoekenden.

Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden


