
Workshop ‘Is de online dvl van  

UWV ook interessant voor uw 

organisatie en klanten? 



Marc v.d. Broek ->  Adviseur UWV Portaal 

 

Marcel Helfferich  Landelijk implementatieadviseur 

 

En u??? 

Even voorstellen… 



• Blended Service in de praktijk 

• In gesprek over hoe ’blended’ uw organisatie is 

• Te beginnen met een quiz, als bewustwording 

• Ontsluiten e-diensten voor arbeidsmarktpartners 

• Welke ontwikkelingen zijn te verwachten? 

• Meer weten en vragen? 

 

Wat te bespreken? 



Blended Services 

https://youtu.be/45bFnrwgqs0


 Je krijgt maximaal  6 vragen 

 Je hebt keuze uit een tweetal opties: 

Ja / Nee 

Juist / Onjuist 

A of B 

Twee keuze antwoorden 

Etc. 

 Je kiest binnen 10 seconden jouw antwoord door 
naar dit keuzevak te lopen. Wisselen mag niet! 

 Heb je niet de juiste keuze gemaakt dan ga je zitten. 

 Winnaar bekend! Een oorverdovend applaus en 
natuurlijk eeuwige roem! 

 

Bewustwording 



Wat is de belangrijkste reden dat mensen niet 

digivaardig zijn? 

A. Leeftijd 

B. Taalvaardigheid 

Vraag 1 



Hoeveel burgers hebben de e-aanvraag 

Bijstand op werk.nl gebruikt in de periode 

2016 ? 

A. 173475 

B.   60540 

 

Vraag 2 



Hoe vaak wordt per maand op werk.nl een 

vacature bekeken? 

A. 1,5 mln 

B. 551.000 

 

Vraag 3 



Er zijn meer dan 500.000 cv’s beschikbaar op 

werk.nl. 

A. Juist 

B. Onjuist 

Vraag 4 



Wat voor cijfer krijgen de online trainingen 

(gemiddeld) op werk.nl? 

A. 7,8 

B. 6,4 

 

Vraag 5 



Benaderingsvraag 

Hoeveel werkzoekenden nemen gemiddeld per 

maand deel aan een webinar van UWV 

Werkbedrijf? 

 

 

Vraag 6: Benaderingsvraag 



Vraag 

1. Hoe digitaal is uw dienstverlening al? 

2. Wat is de visie op blended services voor uw 

klant/burger? 

3. Bent u bezig met beleidsvorming mbt 

blended services ?  

 

Vraag 7: Hoe ‘Blended’ is uw organisatie? 



Ontsluiten e-diensten 

• Cloud -> Losse e-diensten 

   -> Direct beschikbaar 

• Webservices  -> Gekoppelde e-diensten 

      -> Beschikbaar in 2018 

      



Blended dienstverlening UWV 

      



E-aanvraag Bijstand 



De Werkmap 

Wat is het? 

Persoonlijke mijn-omgeving op Werk.nl 

Wat heeft het te bieden? 

• Plaatsen CV 

• Zoeken en Vinden vacatures 

• Online trainingen en webinars 

• Communicatiefunctionaliteiten 

• Informatie en advies 



CV-kaart werkzoekenden 



Beroepenkaart 



Beroepenvinder 

 



Tips 



Online trainingen 

• Solliciteren 

 

 

 

• Vind een baan 

met Social Media 



Webinars 



Interactieve game ‘Expeditie Work’ 



Online testen: Wat kan ik? 

Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe solliciteer ik?

Persoonlijkheidstest Beroepentest Sollicitatietest

Competentietest Ambitietest Communicatiestijltest

Gedragstest Competentie- en beroepentest

Werkwaardentest

Nederlandse taaltest

Drijfveren en motivatietest

Leerstijlentest



Beroepen en Opleidingen 



En verder… 

• De Werkhoek 

• Arbeidmarktinformatie 

• Dienstverlening voor werkgevers 

• ….en meer. 



Kandidatenverkenner Banenafspraak 



Zoeken & Sorteren 



Welke ontwikkelingen zijn te verwachten? 

Op werk.nl 

• Module e-coaching (pilot) 

 

Voor partners (o.a. gemeenten) 

• Ontsluiten e-diensten werk 

• Koppelen Sonar aan gemeentelijke applicatie 

 

 en verder…permanente doorontwikkeling 

Servicedesign en Look & Feel. 



Ter afsluiting… 

Meer weten? 

1. Rapportage online dvl UWV 

2. Uw eigen werkmap 

 

Of mail naar: UWVPortaalGemeenten@uwv.nl 

 

Interesse ontsluiten e-diensten? 

Mail naar: samenwerkinggemeenten@uwv.nl 
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• Presentaties beschikbaar op woensdag 7 juni 

op www.samenvoordeklant.nl 

  

• Praktijkdag donderdag 2 november - 

Rijtuigenloods in Amersfoort   

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

• Een inspirerende dag gewenst! 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/



