
Welkom bij de workshop: 
“Hoe krijgen we 

transparantie nu echt voor 
elkaar?” 

Het gemeentelijke portaal voor de 
regio 



Wat te bespreken? 
 Ontwikkelingen release WB applicaties 
Het nieuwe registratieproces bijstand 
 Registreren en geregistreerd houden 
 Koppeling LDR – Sonar 
 Nieuwe cv-maker werk.nl 

 Diensten werk.nl ‘White label’ 
 BI-tooling: dashboards in Sonar 
 En meer… 
Maar eerst in beweging……… 



De Warming Up 

 
 

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! 



Vraag 1 

 
Hoeveel banen moeten er binnen de overheid 
gerealiseerd worden in kader Sociaal Akkoord? 
A. 35000 
B. 25000 

  



Vraag 2 

 
 Hoeveel % stroomt na max. WW 

door naar de bijstand? 
A. 3 % 
B. 6,5 % 



Vraag 3 

 
 
 In februari 2016 stond meer dan 70 % van de 
bijstandsgerechtigden geregistreerd bij UWV? 
A. Onjuist 
B. Juist 



Vraag 4 

 
 

T.o.v. nulmeting januari 2013 zijn in 2013 
en 2014 in totaal meer dan 15.000 extra 
banen gecreëerd! 
A. Juist 
B. Onjuist 



Vraag 5 

 
 
  Hoeveel gemeenten zijn februari 

2016 aangesloten op het UWV 
Portaal? 
A. 314 
B. 266 



Vraag 6 
 
Benaderingsvraag 
Hoeveel actieve gemeentelijke gebruikers zijn er 
momenteel van de WERKbedrijf applicaties? 
 
Iedereen die nog staat mag een gok doen! 



Diensten & ICT Infrastructuur 

 
 



Registratieproces bijstand 
De verantwoordelijkheden 

 Verantwoordelijkheid gemeente 
1. Vaststellen dienstverlening bijstand en 

nug 
2. Vaststellen gebruik diensten werk.nl 
3. Tijdige en juiste aanlevering i.k.v. 

loonaangifte 
Verantwoordelijkheid WERKbedrijf 
1. Beschikbaar stellen voorziening 
 voor registratie en aanvraag 
 uitkering 



Registratieproces Bijstand 
De aanleiding 

 
 1. Klantwensen 

2. Rechtmatigheid verlenen 
bijstand 

3. Transparantieopdracht 
4. Verminderen administratieve 

last 



Registratieproces bijstand 
De voordelen 

• De transparantie op de arbeidsmarkt wordt vergroot; 
• Registratie bij UWV wordt sluitend en actueel; 
• Het klantproces wordt vereenvoudigd; 
• Bijstandsgerechtigden krijgen niet meer te maken met 

dubbele gegevensinvoer; 
• Bijstandsgerechtigden krijgen niet meer te maken met een 

driemaandelijkse verlenging van de registratieverplichting; 
• Gemeenten worden automatisch ondersteund bij de 

handhaving op de registratieplicht 
• Onnodige administratieve handelingen voor 

bijstandsgerechtigden en gemeenten zijn verdwenen 
• Bijstandsgerechtigden herkenbaar als aparte klantgroep 



 
Werk.nl: E-Aanvraag Bijstand 
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Hoe is het nu?  
•Uitkeringsaanvraag los van registratie Sonar 
• Geen koppeling CV en Sonar 
• Proces WW en Bijstand niet gelijk 
• Veel gelijksoortige uitvraag aan de klant 

Hoe gaat het worden?  
• Uitkeringsaanvraag = registratie Sonar 
•  Koppeling gegevens CV en Sonar 
•  Proces WW en Bijstand gelijk 
•  Minder uitvraag aan de klant        



Sonar: De registratie 
 

Hoe is het nu? 
• Registratie via IW 
• Klant niet herkenbaar als bijstand, 
   indicering ‘Overig’ 
• Handmatig juiste indicering aanmaken 
• Circa 1/3 bijstandsklanten niet 
ingeschreven 

Hoe gaat het worden? 
• Registratie via e-aanvraag bijstand 
• Klant direct herkenbaar als bijstand 
met indicering ‘Mogelijk bijstand 
dienstverlening’ 
• Registratie Sonar is logisch gevolg 
aanvraag uitkering en geen op zichzelf 
staand proces 
• Proces voor WW en Bijstand is gelijk 
getrokken 

                       

                       



Sonar: De registratie 
continueren 
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Hoe is het nu? 
• 1/3 bijstandsgerechtigden niet 
geregistreerd 
• Semi geautomatiseerd vergelijk -> 
Bekend Sonar en Polis = Verlengen 
registratie 

Hoe gaat het worden? 
• Bijstandsgerechtigden direct 
geregistreerd o.b.v. aanvraag bijstand 
• Geautomatiseerde registratie Sonar -> 
Bekend als Bijstand in Polis = Verlengen 
registratie + indicering ‘Bijstand dvl’ 
• 100 % registratie bijstandsgerechtigden 
in Sonar! 
• Einde bijstand = einde registratie 

                       

                       



Sonar - Bemiddeling 
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Nieuwe Knop “Inkijk CV” 
Mogelijk om direct het CV op 
werk.nl in te zien vanuit Sonar.  

Nieuwe knop “Verversen 
CV”  
Mogelijk om gegevens van 
het cv op werk.nl te 
‘verversen’ in Sonar  

              



Sonar/Werk.nl - Bemiddeling 
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CV niet verwijderen 
• Mogelijkheid verwijderen CV te 
blokkeren 
• Vervangt ‘Matchvinkje’ 
• ‘Matchvinkje’ terug naar de bedoeling 
• Staat voor Bijstand standaard ‘Uit’ Keuze ‘Bron CV’ 

• Matching: prevaleren werk.nl of Sonar CV 
• Staat voor ‘Bijstand’ standaard op Sonar 



Koppeling LDR - Sonar 
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Hoe is het nu? 
• Geen koppeling LDR en Sonar 
• In Sonar alleen inzicht UWV-
populatie ‘Banenafspraak’ 
• Geen volledig inzicht in doelgroep in 
Sonar 

Hoe gaat het worden? 
• Koppeling LDR en Sonar 
• In Sonar volledig inzicht in populatie 
‘Banenafspraak’ 
• Automatisch vinkje ‘Banenafspraak’ in 
Sonar o.b.v. registratie in LDR 
• Optie klant CV werk.nl kenbaar maken 
doelgroep 



 

Koppeling LDR - Werkmap 
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Hoe gaat het worden? 
• Werkzoekenden kan zich direct vindbaar 
maken onder doelgroep ‘Banenafspraak’ 
• Werkzoekende krijgt bericht met suggestie 
vindbaar maken als doelgroep 
‘Banenafspraak’ 

                   
                   

Hoe is het nu? 
• Geen optie vindbaar maken als 
doelgroep 
• Geen signaal vindbaar maken als 
doelgroep ‘Banenafspraak’ 
• Geen volledige transparantie 
mogelijk doelgroep op werk.nl 



 
Werk.nl| Nieuwe indeling CV-maker 
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Voor release… 
Na release… 
Nieuwe indeling (4 onderdelen) 



 
Werk.nl|Nieuw uiterlijk CV werk.nl 

 
 

 

22 

 

  

Voor  
release 

Na  
release 



CRM 1: Wat en waarom? 



CRM 2: Wat en waarom? 
 Stap 1 (release eind mei) 
CRM 1 verbeteren op basis van wensen en signalen van 
de uitvoering (incl. gemeenten) 
Introductie 4 categorieën werkgevers t.b.v. 
voorbereiding aansluiting SBR 
 
 Stap 2 (planning release 23/ 24 juli 2016) 
Aansluiting SBR: Een schoon en actueel 
werkgeversbestand door een koppeling te maken met de 
basisregistratie. 
Toevoeging 2 categorieën werkgevers 



CRM 2 - Gebruikerswensen 
 De Wijzigingen zijn uitbreidingen en verbeteringen van 

bestaande functionaliteiten o.a.: 
 Acties -> delegeren en monitoren 
 Contactmomenten -> meerdere gesprekspartners 
 Agenda -> overzichtelijker, toont eerste 15 afspraken 
 Navigatie -> hyperlinks naar werkgevers, “pijltje terug” in 

browser 
 Herkenbaarheid Gemeentelijke gebruikers  met 

eigen functienaam 
 En nog veel meer -> Toolkit Verbouwing WBS 



Whitelabel – Wat is dat? 



White label diensten 



Gesprekken gemeenten 
 

 
Kerncijfers: 

 27 van de 35 arbeidsmarktregio’s 
zijn bezocht.  

 Circa 34 gesprekken hebben 
plaatsgevonden. 

 Met G4-gemeenten is een 
gezamenlijke workshop gehouden. 

 Circa 94 van de 390 gemeenten 
(23,8%) zijn bij de 
gesprekken/workshop betrokken.  



White label – De planning 
 Fase 1: Verkenning 2016 
 Een verkenning bij circa 25% van de gemeenten 
 Bevindingen rapporteren aan Raad van Bestuur UWV 
 Voorsorteren op pilot 

 
 Fase 2: 2016-2017 
 Bij aantal gemeenten pilot draaien.. 
 E-diensten  ‘verservicen’….  
 
 Fase 3: 2017 
 Landelijke uitrol… 

 



Overige ontwikkelingen (1) 

 
 



Overige ontwikkelingen (2) 
Autorisatie, Segmentering Gemeenten 

Gemeenten als aparte entiteit in Sonar en WBS t.b.v. processturing, 
communicatie, en managementinformatie  

Autorisatiebeheer- rollenbeheer 

GIP 2.0 

Vernieuwd platform, gebruiksvriendelijker 

Herijking managementrapportages i.r.t BI-tooling (dashboards) 

Nieuwe sharepoint omgeving 

Vacature uitwisseling WBS 

Pilot Tilburg, voor UWV vooral organisatie gericht 

Generiek uitwisselingsproces 

Deels handmatig is eerst stap 

 



Vragen? 
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