
“Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder”



Workshop: “Gezamenlijke dienstverlening 

UWV en gemeenten aan werkzoekenden in de WW”



• Voorstellen projectleden

• Inleiding

• ‘Samen voor de klant’ in Alpen a/d Rijn, Den 

Bosch en Rotterdam

• Presentatie Toolkit

• Afsluiting

Programma



• Martine Smit

Projectleider Arbeidsparticipatie gem. Alphen a/d Rijn

• Astrid van Aalst

Projectleider WW@Work en AO@Work

gem. Rotterdam

• Harriet Oomen

Projectleider/Adviseur Werk Max WW UWV

• Helena Beukema

Procesontwerper Dienstverlening UWV

• Alex Hallema Landelijk Adviseur Samenwerking Gemeenten UWV

Voorstellen



• Vanuit Samen Organiseren    Verkenning Werk    samen doorstroom Max WW naar Bijstand beperken. 

• Meerdere regio's en gemeenten bezig om beleid te maken en om samenwerkingsverbanden op te zetten in het 

kader van dienstverlening aan werkzoekenden die dreigen door te stromen van WW naar bijstand.

• Constructieve samenwerking tussen gemeente en WERKbedrijf is in het belang van alle betrokken partijen. 

• (extra) Inzet middelen gemeente = minder mensen vragen een bijstandsuitkering aan = financiële besparing 

gemeente. 

• Snelle en praktische oplossingen; 1 x ontwikkelen, daarna aan 380 gemeenten en de UWV collega's aanbieden.

– Kunnen we een primair proces maken met alle (gezamenlijke) activiteiten op hoofdlijnen erin? 

– Hoe kunnen we hiermee naar de uitvoering en onze opdrachtgever? (Samen Organiseren)

– Wat hebben we daarvoor nodig?

• TOOLKIT: Gezamenlijke dienstverlening van Max WW naar Bijstand

Aanleiding



• Martine Smit

Gemeente Alphen a/d Rijn

Voorbeeld uit de praktijk



• Aanvullende dienstverlening Gemeente en 

UWV vanaf begin WW

Samen voor de klant; Alphense werkwijze



• UWV nodigt alle nieuwe WW’ers uit op locatie gemeentehuis

• Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld

• UWV licht dienstverlening UWV toe

• Gemeente licht dienstverlening gemeente en partners toe

• UWV voor werk, gemeente voor aanvullende dienstverlening

Werkzoekende UWV = Inwoner van onze 

gemeente!



• Uitleg diensten in het sociaal domein rondom taal, trainingen 

digisterker, zorg en inkomen

• Aanbieden van financiële check (uitkomen met inkomen, check 

op toeslagen en minimaregelingen, waar nodig vervolgstappen 

rondom schuldhulpverlening)

• Gesprekken UWV op locatie met brede klantinfo

Dienstverlening Gemeente



• Harriet Oomen

UWV/Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Voorbeeld uit de praktijk



• 6 maanden voor max ww datum; klant bijeenkomst, indien recht, intensieve bemiddeling

• Detachering gemeente fte(s) naar UWV

• Alle bevoegdheden van UWV adviseur, geheimhoudingsplicht, geen gegevens overdracht

• Voordelen detachering: gemeente kan meesturen op kwaliteit en continuïteit van medewerker, P-Wet 

uitgangspunten aan klanten overbrengen, eenvoudig in te regelen van administratie (geen facturen over en 

weer) 

• Succes factoren: Klanten zijn goed in beeld, zijn verplicht mee te werken aan re-integratie, maatregelen, 

handhaving, matching Werkgeverservice team, brief, cv en 10 sollicitaties per week

• Win Win voor UWV en Weener XL gemeente ‘s-Hertogenbosch:

– UWV: uitstroom, wet PAWA, fraude, klant in beeld

– WeenerXL: voorkomen instroom, management informatie, doorverwijzen naar 

gemeentelijke voorzieningen:  taallessen, schulddienstverlening, WMO etc.

• Uitstroom/voorkomen instroom lag in 2018 op 78%. Zie rapportage UWV van de WW naar 

de bijstand 2016 en Hanze Hogeschool rapportages. 

Samen voor de klant; Het Bossche Model



• Astrid van Aalst

Gemeente Rotterdam

Voorbeeld uit de praktijk 



Filmpje

Samen voor de klant; Op zijn Rotterdams



• Zojuist is de toolkit online gegaan!

• Lancering via “Samenvoordeklant.nl”, maar verwijzing/link op de diverse websites van de 

partners/stakeholders

• Heb je ideeën, suggesties, aanvullingen etc, stuur ze via de toolkit naar ons

Vervolgproces



Toolkit LIVE!!!



?

Vragen, opmerkingen, suggesties?



Informatie en contact

MSmit@AlphenaandenRijn.nl

&

Alex.hallema@uwv.nl

“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder”

mailto:MSmit@AlphenaandenRijn.nl
mailto:Alex.hallema@uwv.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 19 maart op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/


Bedankt!

“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder”




