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Uitkomsten verkenningen 

 
Inleiding 
Gemeenten en UWV werken sinds enkele jaren samen op het terrein van re-integratie en digitale intake, 
vooral op de werkpleinen. Vanwege deze samenwerking is er regelmatig overleg tussen gemeenten en 
UWV. Zo ook met de G4 directeuren en de Raad van Bestuur UWV. 
 
Eind 2011 hebben de G4 directeuren en de RvB UWV aan een werkgroep van UWV, G4 en Wigo4it de 
opdracht gegeven om te verkennen hoe de samenwerking op het gebied van betalen / backoffice kan 
worden vormgegeven. Zodanig dat het voor de samenwerkende partijen een besparing oplevert en er 
meer eenvoud ontstaat voor de burger. 
 
Op advies van het onderzoeksbureau HEC is de scope primair gericht op de betaalfunctie, waarbij door 
G4 en UWV de ruimte is gegeven om ook naar het bredere domein van de backoffice te kijken. 
 
Tijdens de gezamenlijke verkenning zijn door de opdrachtgevers aanvullende vragen gesteld vanuit twee 
denklijnen. De ene denklijn richt zich op mogelijke synergie bij het gezamenlijke gebruik van huidige en / 
of nieuwe intelligente software; concreet het delen van beslisbomen en rekenregels die voortkomen uit 
de wet- en regelgeving. De andere denklijn richt zich op de logische samenwerking ten aanzien van 
processen en systemen als gevolg van complementaire activiteiten en gerelateerde doelgroepen.  
 
Op 26 maart zijn met de directeuren G4 en de RvB UWV de voorlopige uitkomsten besproken, van zowel 
de samenwerking op de betaalfunctie, als de aanvullende vragen. Dit heeft geleid tot een vervolg-
onderzoek. 
 
 
Uitkomsten van de gezamenlijke verkenning betaalfunctie. 
De ‘Verkenning Samenwerking Betaalfunctie’ (VSB) heeft inzicht verschaft in de inhoudelijke omvang van 
de betaalfunctie en in de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten en UWV. Mede door de 
vele overeenkomsten in het proces is overeenstemming bereikt over de haalbaarheid van de 
verschillende samenwerkingsmodellen. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken. 
 
Op korte termijn leidt samenwerking op het terrein van de huidige geautomatiseerde systemen niet tot 
het gewenste succes in het kader van de beoogde doelen ‘besparing’ en ‘eenvoud voor de burger’. De 
reden hiervoor is dat de systemen organisatieafhankelijk zijn gebouwd en dat het stroomlijnen hiervan 
meer kost dan het oplevert. Deze complexiteit en slechte businesscase gelden alleen voor de nu 
gebruikte software. 
 
Samenwerking op het gebied van de handmatige activiteiten, zonder directe klantinteractie, behelst de 
activiteiten rond ‘Invorderen’ en ‘Incasso’. Ondanks de overeenkomsten in het proces is de te behalen 
financiële winst voor de G4 en UWV op korte termijn niet erg groot. In de huidige praktijk valt daarmee 
ook deze optie af. 
 
In het overleg van 26 maart is dan ook de conclusie getrokken dat voor de korte termijn geen effectief en 
renderend samenwerkingsmodel op de betaalfunctie kan worden gevonden. Hierbij is uitgegaan van de 
tijdscope van de bezuinigingstaakstelling van gemeenten en UWV zoals die nu in de gezamenlijke keten 
op de agenda staat. 
 
Tegelijkertijd is geconstateerd dat de overeenkomsten in de processen en de overlappende doelgroepen 
een basis vormen voor synergie. Bij hantering van een ruimere tijdscope en als over de huidige 
geautomatiseerde systemen heen wordt gekeken, is de verwachting dat een behoorlijke winst kan 
worden behaald. De beantwoording van de aanvullende vragen geeft hierbij houvast. 
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Beantwoording aanvullende vragen 
In de verkenning zijn de processen die door de G4 en UWV op basis van de wet- en regelgeving worden 
toegepast gedetailleerd geanalyseerd. Hierbij is geconstateerd dat er behoorlijk veel overeenkomsten zijn 
in het primaire proces bij intake, bepaling van het recht en bij het beheren en betalen van de uitkering; 
de administratief-juridische processen. De gehanteerde wet- en regelgeving en de bijbehorende 
doelgroepen kennen eveneens veel overeenkomsten, of zijn aanvullend aan elkaar.  
 
De analogie van de processen, de overlappende doelgroepen en de inhoudelijke aansluiting van wet- en 
regelgeving zijn aanleiding om verdergaande synergie te verwachten. Deze synergie verdiept de reeds 
bestaande samenwerkingsinitiatieven ten aanzien van burgergegevens (polisadministratie en GBA), 
gezamenlijke (digitale) intake en klantregistratie bij de re-integratie (klantvolgsysteem Sonar). 
 
Met het oog op de toekomst beraden zowel de G4, als UWV zich over nieuwe stappen in hun 
automatisering en digitalisering. Door toepassing van nieuwe(re) technologieën kan verdere besparing, 
hergebruik van gegevens en eenvoud voor de burgers bereikt worden. Om risico’s beperkt te houden zijn 
stapsgewijze veranderingen gewenst. Dit biedt bij uitstek de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken 
en organisatorisch en systeemtechnisch naar elkaar toe te groeien. De huidige beperkingen van de 
software laten zien dat nu moet worden gestart met een gezamenlijke visie op de inrichting van de 
nieuwe systemen. 
 
 
Voortzetting verkenning  
Voorgaande inzichten leiden tot een brede basis om de verkenning voort te zetten op andere 
onderwerpen. Zo worden voor de eerste twee stappen in het primaire proces (intake en bepalen recht) 
worden beslisbomen gebruikt. Optimale besparingen zijn te behalen als hierbij gezamenlijk intelligente 
software t.a.v. beslisbomen en rekenregels gehanteerd wordt. Hiermee worden burgers naadloos 
gerouteerd naar de juiste partij, met bijpassende participatiemogelijkheden en de juiste uitkeringsvorm. 
Hiermee wordt het zelfs mogelijk om op (lange) termijn landelijk in één keer de wijzigingen op de 
geldende wetgeving door te voeren. 
 
Met de komst van de Wwnv in het achterhoofd, neemt de wens om één gezamenlijk intakeproces te 
ontwikkelen voor werkzoekenden én jonggehandicapten alleen maar toe. Bij voorkeur zijn hierbij alle 
gegevens en documenten digitaal beschikbaar en kan elke partij eruit halen wat deze nodig heeft. Deze 
gegevens kunnen aansluitend hergebruikt worden bij het bepalen van het recht op uitkering. 
 
Het vervolgonderzoek richt zich in eerst instantie op het vormen van een gezamenlijke visie op welke 
wijze de benodigde applicaties zo flexibel en modulair mogelijk kunnen worden opgebouwd en 
aangeboden. Concreet zijn uitspraken nodig over het gezamenlijk opslaan en gebruik maken van 
gegevens, de mogelijkheden om samen beslisbomen op te stellen en over het gebruik van intelligente 
besturing binnen en over de afzonderlijke werkprocessen heen. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat wordt 
samengewerkt waar mogelijk, met ruimte voor flexibiliteit en eigenheid waar nodig. 
 
Deze visie op hoofdlijnen en de voorgenomen projectinrichting wordt vervolgens voorgelegd aan HEC ter 
toetsing op haalbaarheid. Met inachtneming van het advies HEC kan invulling worden gegeven aan het 
samenstellen van een programmateam. Expliciet dient dan aandacht te worden besteed aan het 
opdrachtgeverschap en de besturing van het programma. 
 
De bedoeling is om uiterlijk 01 juni 2012 te starten met een goed bemenst programma en in kleine 
beheersbare stappen met veel realiteitszin tot gezamenlijke resultaten te komen. De ambitie is er op 
gericht om uiterlijk in 2015 deze resultaten te hebben gerealiseerd. Of dit lukt, moet uit de 
programmaopzet en het advies van het HEC blijken. 
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Tot slot  
De conclusies die nu getrokken zijn kennen hun analogie op breder vlak dan alleen tussen de G4 en UWV.  
Ook voor andere gemeenten en partijen zal gelden dat op korte termijn onvoldoende besparings-
potentieel aanwezig is voor samenwerking bij de betaalfunctie. Lokale verkenningen staven dit beeld ook. 
 
Op de langere termijn bieden de logische modellen op proces- en systeemniveau een opening voor 
verdergaande samenwerking met andere partijen en gemeenten. Vanuit dit inzicht is er een intentie om 
rond het vervolgtraject dat de G4 en UWV nu ingaan, transparantie te bieden aan andere partijen (G32, 
VNG, etc.), om uitkomsten te delen en ruimte te bieden voor verbreding van de samenwerking. 
 
 
Fred Paling      Eric ten Hulsen 
Lid Raad van Bestuur UWV    Directeur Dienst Werk & Inkomen Amsterdam 
namens RvB UWV     namens directeuren W&I G4 
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