
Sociale Werkbedrijven & 

UWV Portaal voor Gemeenten



• wat is het UWV Portaal, 

• waarom aansluiten belangrijk is,

• hoe u kunt aansluiten op het portaal en 

• welke stappen u daarvoor moet 

ondernemen.

• De praktijk in Zwolle

Daarom deze presentatie door:

Opzet presentatie



• Adviseurs UWV Portaal:

– Dick Poelsma

– Paul Woltering

– Marc van den Broek 

• Gemeente Zwolle

– Gerlinde Scheper 

– Mirjam Bonsink

Voorstellen



Het UWV Portaal is een digitaal instrument 

voor het realiseren van 

• één landelijk en transparant

werkzoekendenbestand en 

• één landelijk en transparant 

vacaturebestand. 

• ontwikkeld door UWV ( in samenwerking met 

de wensen van de ketenpartners) wordt 

aangeboden aan gemeenten en SW-

bedrijven. 

Wat is UWV Portaal? 



Het UWV Portaal is een beveiligde omgeving 

met toegang tot 

• SONAR (volgsysteem kandidaten)

• WBS (werkbemiddelingssysteem en 

volgsysteem werkgevers in 1 applicatie)

• Beheermodule Werk.nl

• GIP (gemeentelijk informatieportaal)

Wat is UWV Portaal? 



• Landelijk Klantvolgsysteem: 

– NAW, Opleidingen, Arbeidsverleden, Beroepen, 
Competenties, Klantprofiel, verslagen, etc.

– T.b.v. caseloadbeheer werkzoekendendienstverlening

– Vastleggen afspraken en dienstverlening

• Communicatie via de Werkmap

• Dmv BI tool (dashboard) direct én actueel inzicht in caseload, 
bij voorbeeld Baanafspraak.

• Het Klantprofiel in Sonar is de bron voor de presentatie op de 
Kandidaatverkenner

Applicaties - Sonar



Applicaties - Sonar



Applicaties - Sonar



Applicaties - Sonar



Applicaties - Sonar



• Landelijk registratiesysteem werkgevers.

– Koppeling SBR en NHR 

– CRM functionaliteit 

• Landelijk registratiesysteem vacatures.

– Ook vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen en leerbanen

• Landelijk matchingssysteem werkzoekenden <–> vacatures

– Effectief en efficiënt matchen & selecteren

Applicaties - WBS



Applicaties - WBS



Applicaties - WBS



Applicaties - WBS



Applicaties - WBS



• Professional-ingang naar CV van 

werkzoekende

• Ter ondersteuning in het gesprek

Applicaties - Beheermodule



Applicaties - Beheermodule



Management informatie

• Inzicht in bestanden

• Inzicht in productie en aantallen

• Inzicht instroom – doorstroom – uitstroom

Applicaties - GIP



Applicaties - GIP



• Betere matching

• Beter inzicht in omvang caseload 

werkzoekenden

• Beter inzicht in kansen voor werkzoekenden

• Gerichtere dienstverlening/ondersteuning

• Eenduidig landelijke werkwijze: efficiënte  

samenwerking 

• Kwalitatieve en kwantitatieve 

sturingsinformatie 

Voordelen van UWV Portaal



• Dienstverlening door SW bedrijven aan 

werkgevers en werkzoekenden in opdracht 

van gemeenten

• Sociaal akkoord | wensen werkgevers | 

politieke oproep (moties)

• Bevorderen samenwerking in 

arbeidsmarktregio

Waarom is aansluiten belangrijk



In 6 stappen leggen wij het u uit: 

Stap 1

Neem het besluit om aan te sluiten op het UWV 

Portaal. 

Aansluitvoorwaarden

Stap 2

Sluit een overeenkomst af tussen UWV-

gemeente en SW-bedrijf. 

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal



• SW bedrijf is volledig eigen van gemeente 

• Werkt met UWV en Gemeente samen in een WSP. Taken 

binnen het Sociale Domein

• UWV sluit contract met SW-bedrijf , voorwaarden 

gegevenslevering. Opvallend: geen commerciële activiteiten 

met gebruik gegevens UWV-app’s.

• Bewerkersovereenkomst met Gemeente

• Volgen E-learning

Ad 1, Aansluitvoorwaarden



Stap 3

Maak afspraken 

• Zakelijke afspraken: wie doet wat

• Productafspraken: gebruik van het Portaal

• Procesafspraken: afspraken over succesvolle 

samenwerking

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal



Stap 4

• UWV verzorgt kosteloze aansluiting op het 

UWV Portaal en de nodige 

gebruikersondersteuning. 

• Het SW-bedrijf dient hiervoor wel 

aangesloten te zijn op het netwerk van KPN 

of eGem en 

• betaalt ook de kosten voor het 

netwerkabonnement.

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal



Stap 5

Gebruikers volgen een online (e-learning) 

cursus van de applicaties

Stap 6

Aan de slag voor uw arbeidsmarktregio met het 

UWV Portaal en bewaak de voortgang in het 

reguliere managersoverleg in uw regio

Hoe kunt u aansluiten op het UWV Portaal



Financiën



• Adviseur van UWV Portaal

• Vliegende Brigade (klantprofielen)

• Aanjagers van Programmaraad

Ondersteuning



• Ketenpartners hebben wijzigingsprocedure 

ingericht 

• Draagvlak voor wijzigingen

• Intergemeentelijk Prioriteitenoverleg (IGP)

• Strategisch gebruikersoverleg (SGO)

Te vinden op:

http://www.samenvoordeklant.nl/transparantie-

ict/samenwerking-bij-uwv-portaal

Invloed van de gebruiker

http://www.samenvoordeklant.nl/transparantie-ict/samenwerking-bij-uwv-portaal


Meerwaarde



• Meer informatie over aansluiting op UWV 

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

• Vragen ?

• Op naar Zwolle    

Verder

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


Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder…..



• Gerlinde Scheper – Vliegende Brigade 

Werkbedrijf Regio Zwolle

• Mirjam Bonsink – Project assistent 

Transparantie Banenafspraak Gemeente 

Zwolle

Kennis maken – Kennis delen !



• Het zien van kansen en mogelijkheden

• Concreet betekende dat: Deelname pilot 

transparantie banenafspraak

Start Gemeente Zwolle



• Bewustwording van de nieuwe doelgroep 

binnen de gemeentelijke organisatie

• Gemeentelijk Dashboard, Sonar

• Inrichten werkprocessen aan de hand van de 

uitvoering

• Betere samenwerkingen tussen 

netwerkpartijen

Wat heeft het opgeleverd



• We kunnen werkgevers bedienen;               

Mooi voorbeeld is de 45 garantiebanen beschikbaar gesteld 

door de belastingdienst. Doordat kandidaten vanuit het DGR 

transparant gemaakt zijn in Sonar hebben we 24 kandidaten 

kunnen selecteren op basis van affiniteit en competenties.  

Praktijk voorbeeld



• Landelijke 

• - Arbeidsmarktregio’s worden uitgedaagd om 41 profielen per week te 

vullen

• - Als landelijke doelstelling wordt gesteld 57.500 klantprofielen zijn 

ingevuld

• Regionale ambitie 2017

• - per gemeente 3 klantprofielen per week in te vullen

• - als regionale doelstelling wordt gesteld op 1642 klantprofielen zijn 

ingevuld

Doelstellingen……



• Het werkbedrijf Regio Zwolle zet een vliegende 

brigade in.

• Activiteiten van de vliegende brigade bestaan o.a. 

uit: 
• Ondersteuning bij het opstellen van een beknopt plan van aanpak voor 14 

gemeenten (op maat) 

• Inventarisatie van het huidige aantal kandidaten met klantprofiel in de regio en 

meten van kwantitatieve ambitie om aan de doelstelling te voldoen

• Adviseren van gemeenten en SW bedrijven over (het aanpassen van) 

bestaande werkprocessen om zo goed de profielen te kunnen vullen

• Verzorgen van aanbod trainingen / workshops voor de professionals zodat zij 

op inhoud de kennis verbreden en methodisch leren werken met het instrument. 

Hoe gaan we dat doen….



Vragen ?



• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




