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Doel Project 
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Alle werkzoekenden bereikbaar voor werkgevers en alle 

vacatures bereikbaar voor werkzoekenden. 

 

= 

 
Optimale transparantie van de regionale arbeidsmarkt. 

 



Hoe doen we dat? 

UWV stelt de volgende systemen beschikbaar om dit doel te 

realiseren. 

 

Voor de professional: 

 Sonar 

 WBS 

 Beheermodule Werk.nl 

 

Voor de klant werkzoekende / werkgever 

 Werk.nl/Werkmap 

 Werk.nl/Werkgeversportaal   

 



Samenhang systemen (scope project) 

SONAR WBS 

 

 

 

Professional 

Werkzoekenden 

 

Selfservice 

Werkzoekenden 

Werkmap 

• Registratie vacature 

• Dienstverlening op maat via 

   werkgeversservicepunten 

 

Werkzoekenden  Werkgevers 

• Inschrijven Werk 

• Dienstverlening op maat 

• Monitoring werkzoekenden 

 

ARBEIDSEXTENSIEVE DIENSTVERLENING 

Selfservice 

Werkgeversportaal 

Werk.nl 

 

 

 

Professional 

Werkgevers 

ARBEIDSINTENSIEVE DIENSTVERLENING 



Registratie WWB werkzoekende 
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Sonar is een klantvolgsysteem werkzoekenden 

 WWB klanten registreren zich zelf via Werk.nl 
(inschrijving werk). Deze gegevens komen automatisch 
in Sonar. 

 In Sonar staan al werkzoekenden geregistreerd met 
personalia, beroepen, arbeidsverleden, opleidingen,etc. 

 Klanten vragen eventueel een uitkering aan via Werk.nl 
(module E-WWB) 

Resultaat dienstverlening: WWB klanten staan in Sonar 

geregistreerd en kunnen gematcht worden op vacatures 

d.m.v. WBS.  



Werkmap 
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Selfserviceportaal voor werkzoekenden 

 Beveiligde toegang (Digi-D) 

 Werk zoeken en vinden 

 CV wizard: Opmaak en publicatie van CV op Werk.nl 

 Digitale communicatie met professional (Sonar) inzake 
afhandeling taken/verplichtingen en beantwoording van 
vragen. 

Resultaat dienstverlening: De WWB klant kan zelf aan de 

slag. De werkzoekende kan de “automatische match” 

instellen. Eventueel digitaal ondersteunt door de 

professional. Werkgevers kunnen het CV vinden. 

 



Beheermodule werk.nl 

De beheermodule werk.nl maakt het mogelijk voor de 

professional om CV’s op kwaliteit te beoordelen. 

 

Alleen CV’s van beschikbare en bemiddelbare klanten op 

Werk.nl! Dit vereist klantdiagnose (driedeling). 

 

Resultaat dienstverlening: Beschikbaarheid van CV’s ten  

behoeve van de vraagzijde van de arbeidsmarkt 

(werkgevers en uitzendbureaus). 



WBS 

WBS is een klantvolgsysteem werkgevers/vacatures 

 Matchen  

 Zoeken van werkzoekenden passend bij een vacature 

 Zoeken van vacatures passend bij een werkzoekende 

 Ook selecties op WWB klantgroep mogelijk 

 

Resultaat dienstverlening: Als de WWB klant in Sonar zit, 

is deze te matchen en te selecteren in WBS. Daarnaast 

kan ook op Werk.nl CV’s gematcht worden.  



Werkgeversportaal Werk.nl 
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Selfserviceportaal voor werkgevers/uitzendbureaus 

 Beveiligde toegang (registratie o.b.v. fiscaal nr.) 

 Werkzoekenden zoeken en vinden 

 Vacaturepresentatie 

 Digitale communicatie met werkzoekenden 

 

Resultaat dienstverlening: De werkgever kan zelf aan de 

slag met vacatures presenteren en CV’s selecteren. 

Optioneel is de inschakeling van professionals binnen de 

Werkgeversservicepunten.   

 



Facts (CV meting 8-3-2013) 
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Landelijk overzicht 

 

Totaal aantal CV’s op Werk.nl   : 427.499 

Waarvan WWB CV’s    : 8.476  

 

 

Conclusie: Werk aan de winkel! 

 



Ondersteuning 

Er komt een speciale toolkit t.b.v. het project op de 

website: 

 

www.samenvoordeklant.nl 

 FAQ 

 Eenvoudig processchema 

 Instructies 

 Presentaties 

 

2 april 2013 beschikbaar! 

 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/



