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Voorstellen 

Danny Blom 
 Senior projectleider OPP binnen UWV 

(Organisatie Project Professionals) 
 November 2008 – 2013 detachering aan UWV 
 2014 tot heden in dienst 
 Werkzaam binnen het Programma Wajong 



Inleiding 

 Elke arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf 
 

 Afspraken verankerd in een AMvB 
Belangrijkste doel =  Realisatie banenafspraak 

 
 Een knelpunt = Transparantie! 
 



Aanleiding 

 Een transparant kandidatenbestand  
= Knelpunt arbeidsmarktregio 

 
 Vanuit de Programmaraad vraag aan: 
Astrid Hendriks (Programmamanager Wajong) 
Renate Westdijk (Projectleider Programmaraad) 

 
 Vraag  aan arbeidsmarktregio’s gestuurd (d.d. 29-4-2015) 



Selectie 

 16 regio’s zich aangemeld 
 

 7 intakegesprekken gevoerd 
 

 Pilot met vijf arbeidsmarktregio’s: 
 Haaglanden (Den Haag) 
 Holland Rijnland (Leiden) 
 IJsselvechtstreek (Zwolle) 
 Noord-Limburg (Venlo) 
 Zaanstreek-Waterland (Zaanstad) 



Aanbod pilot (faciliterend) 

 Inventarisatie van het huidige kandidatenbestand 
Banenafspraak (nulmeting) 
 

 Instructies en presentaties over het gebruik van: 
 Sonar 
 Werk Bemiddelings Service (WBS) 
 Werk.nl 
 Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP) 

 

 Informatiebijeenkomsten voor zowel werkgevers als 
werkzoekenden 
 

 Volgens het ‘train-de-trainer’-principe 
 
 



Aanbodoverzicht pilot (1/2) 
  

INPUT 
(invoeren informatie) 

 

 
Klant kenbaar maken in Sonar 
 
o Workshop klantregistratie in Sonar 
o QRC* Sonar Inschrijven werkzoekende  
o QRC Sonar Tabblad DV DV werkzoekende 
o QRC Sonar Afsluiten DV 
 
 
Klantprofiel opstellen in Sonar 
 

o Workshop Sonar klantprofiel 
o Factsheet Klantprofiel 
o QRC Sonar Registreren klantprofiel 
 
 
Registratie in WBS 
 

o Workshop registratie in WBS 
o QRC Registratie & Distributie Vacature werkgever 
o QRC Registreren werkgever 
 
 
Werk.nl en Werkmap 
 
o Presentatie werk.nl algemeen 
o Presentatie koppeling Sonar en Werkmap 
o Workshopmateriaal CV op werk.nl (voor de klant) 
o Stappenplan CV op werk.nl (voor de klant) 
o QRC Sonar Plannen afspraak 
o QRC Sonar Versturen documenten 
o QRC Sonar Tabblad DV overeenkomsten 
o QRC Sonar Opschorten overeenkomsten 
o QRC Sonar Groepsbericht verzenden naar werkmap 
 
 
 
 
 
 

*QRC = Quick Reference Card 
*Aangeboden workshops/presentaties  
*door het pilotteam zijn gekleurd 

 
 
 
 
  

 

OUTPUT 
(ophalen informatie) 

 

 
Selecties maken in Sonar Dashboard 
 
o Workshop Sonar Dashboard 
o Klikdemo Dashboard – Hoe werkt het? 
o Klikdemo Dashboard - Vacature 
o QRC Sonar Gebruik Dashboard 
 
 
Matchen met vacatures in WBS 
 

o Workshop WBS  
o QRC WBS Accounthouder 
o QRC WBS Actie werkgever 
o QRC WBS Afsluiten vacature 
o QRC WBS Agenda 
o QRC WBS Contactmomenten en werkafspraken 
o QRC WBS Dashboard Adviseur 
o QRC WBS Matchen & Selecteren 
o QRC WBS Registratie & distributie vacature 
o QRC WBS Registreren 
 
 
Gebruik van Beheermodule werk.nl 
 

o Presentatie Beheermodule werk.nl 
o Handleiding beheermodule werk.nl 
 
 
Rapportages opstellen via GIP 
 
o Presentatie rapportages opstellen via GIP 
 

 



Aanbodoverzicht pilot (2/2) 
Aanvullend leermateriaal 

Het materiaal dat wordt aangeboden voor de Pilot Transparantie Banenafspraak is aanvullend op het instructiemateriaal wat de E-learning voor gemeentemedewerkers en 
het Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP) bieden. Hieronder een overzicht van wat van de E-learning noodzakelijk (= Ja) is v.w.b. de pilot en wat GIP aanbiedt. 

E-learning voor gemeentemedewerkers 
 

 
Algemene Inleiding = Ja 

 
E-WWB inschrijven en aanvragen uitkering 1-8 = Niet noodzakelijk 

 
Registreren in Sonar 
o Inleiding Sonar = Ja 
o iHelp in Sonar = Ja 
o Basisregistratie en inschrijving = Ja 
o Agenda en afspraken = Ja 
o Terugbelnotities = Niet noodzakelijk 
 
WIS module = Niet noodzakelijk 
 
Raadplegen Sonar 1-8 
o Inleiding = Ja 
o Rondleiding Sonar = Ja 
o Raadplegen personalia en overeenkomsten (taken) = Ja 
o Klantselectie maximale uitkeringsduur = Niet noodzakelijk 
o Klantselectie inschrijving verlopen = Niet noodzakelijk 
o Tabblad Contacten = Ja 
 
Werkmap 1-8 
o Algemene Inleiding = Ja 
o Werkmap klant 

 Inleiding = Ja  
 Mijn taken en inloggen = Ja  
 Berichten en het doorgeven van wijzigingen = Ja 
 Mijn agenda = Ja  
 Mijn documenten = Ja 
 Mijn netwerk = Niet noodzakelijk 
 Mijn weg naar werk = Niet noodzakelijk 
 Cv invullen en bijwerken = Ja 
 Vacatures zoeken = Ja 
 Competentieatlas = Ja 

o Sonar en de Werkmap = Ja 
  
Registeren en matchen in WBS 1-6 = Ja 
 
WBS CRM Klantrelatiesysteem = Ja 

Documenten op Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP) 
 

 
Betreffende Sonar: 
 
o Handleiding Sonar 
o Rapporten exporteren uit Sonar 
 
 
Betreffende WBS: 
 

o Handleiding WBS versie 1.96 
o Werkboek CRM 
o Klikdemo 1 CRM-acties 
o Klikdemo 2 CRM agenda 
o Klikdemo 3 CRM contactmomenten 
o Klikdemo 4 CRM Casus Topclean met navigatiehulp 
o Klikdemo 5 CRM Casus Topclean zonder navigatiehulp 
 
 
Betreffende GIP: 
 

o Rapporten exporteren uit GIP 
o Handleiding Oefenkubus 
 

 



Resultaat 

Eind 2015 is de pilot afgerond met als resultaat: 
 Meer kandidaten Doelgroep Banenafspraak transparant 

 
 Zelfstandig klanten transparant kunnen maken 
 
 
 

Eindresultaat: 
 Complete toolkit voor alle arbeidsmarktregio’s (Stekker4Only) 



Randvoorwaarde deelname 

Deelnemende gemeenten: 
 Zijn aangesloten via het UWV Portaal (Stekker4Only) 

 

 Zijn bereid het gebruik van de systemen te integreren in 
huidige werkprocessen  
 

 Verzorgen voor de duur van de pilot voor  een projectgroep 
bestaande uit: 
 Projectleider  
 Werkgroep (invoer/output) 
 Bijhorende accounts 



Doelgroep Banenafspraak 

 Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV 
op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij door een ziekte 
of handicap niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen 
verdienen;  

 Mensen in de Wajong die kunnen werken;  
 Mensen met een WSW-indicatie;  
 Mensen met een WIW-baan / ID-baan;  
 Schoolverlaters van VSO/Pro en MBO entreeopleidingen van 

het schooljaar 2014/2015;  
 Mensen die zijn afgewezen voor Wajong tussen 1/9/2014 en 

1/7/2015.  
 



Systemen 

1. Sonar 
 

2. Werk.nl / Werkmap 
 

3. Beheermodule werk.nl 
 

4. Werk Bemiddeling Systeem (WBS) 
 

5. Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP) 



Klantprofiel (1/3) 

 Tabblad Profielen bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Affiniteiten 
 Beroepssectoren  
 Taaksoort – Belastbaarheid 
 Taaksoort – Eisen aan werk 
 Taaksoort – Mobiliteit 
 Taaksoort – Werkomgeving 
 Competenties 
 Intake CTC 

 



Klantprofiel (2/3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Taaksoort – Eisen aan werk 
 



Klantprofiel (3/3) 

 
 Competenties 

 

 Taaksoort – Belastbaarheid 
 

 



Dashboard (1/3) 

 



Dashboard (2/3) 

 



Dashboard (3/3) 

 



Werk.nl - Klant 

1. Persoonlijke gegevens 
2. Opleidingen en Cursussen 
3. Werkervaring 
4. Passende functie 
5. Competenties 
6. Talen 
7. Rijbewijs 
8. Interesses en hobby’s 
9. Persoonlijke presentatie 
10.Instellingen en privacy 



Werk.nl - Werkgevers 

 



Voortgang pilot 

 UWV-look vervangen 
 Documentatie, instructies, presentaties zijn/worden 

herschreven voor gemeenten gebruik 
 

 Meetbare voortgang minder snel dan gehoopt/gedacht 
 Hoofdgemeente (vaak) enthousiaster dan andere 

gemeenten binnen de arbeidsmarktregio 
 (Enthousiaste) medewerkers beschikbaar stellen voor de 

werkgroep 
 Het klantenbestand Banenafspraak is niet inzichtelijk 
 Ontbreken van technische oplossingen in systemen 



Technische (knel)punten  

 Gemeente-account (nog) geen toegang tot 
 Klantprofiel 
 Dashboard 
 

 Bezig met ontwikkeling dashboard gemeente 
 Geen klantkenmerken uit klantprofiel 
 Vindt alleen gemeenten-klanten, geen UWV 

 
 I.v.m. samenwerking, één systeem, heeft bovenstaande 

hoogste prioriteit!  



Risico’s 

 Technische (knel)punten bemoeilijkt de samenwerking 
 Eén systeem, één database, waarin geschikte kandidaten 

gezocht kunnen worden 
 

 Er zijn te weinig mensen binnen de doelgroep Banenafspraak 
transparant (geen inzicht) 
 Daardoor er niet geleverd kan worden op de vraag van 

werkgevers door UWV/Gemeenten 
 Werkgevers `kunnen zelf geen geschikte kandidaten vinden 

binnen Werk.nl 
 



Hoe nu verder… 

 Het oplossen van de technische (knel)punten blijft prioriteit 1 
 

 Functionaliteiten van alle onderdelen uitleggen, zodat deze bij 
beschikbaarheid direct in gebruik genomen kunnen worden 
 

 Arbeidsmarktregio’s ondersteunen de werkprocessen op 
elkaar af te stemmen 
 

 Opgehaalde ervaringen, tips, etc. verwerken in de toolkit 
 



Vragen? 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 19 oktober beschikbaar 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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