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Doel 

 

Transparantie op de arbeidsmarkt door: 

 

 

alle werkzoekers  en 

alle actuele vacatures 

 

op  

werk.nl 
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UWV-systemen in deze 
keten 

 

UWV systemen om het doel te realiseren: 

 

Voor de klant werkzoekende / werkgever 

• Werk.nl/Werkmap 

• Werk.nl/Werkgeversportaal   

 

Voor de professional: 

• Beheermodule werk.nl 

• Sonar 

• WBS / CRM 

• GIP 

 



Wat is Werkmap ?  

 

 

• Digitale communicatie met UWV of gemeente via de Werkmap 

• Taken toekennen, afspraken maken 

• Ingang tot het volledig maken van een profiel tot CV 



Het werkgeversportaal 

 

•  Ingang voor werkgever  
– Om CV’s te zoeken 

– Om vacatures te registreren 

 

•  Toegang tot informatie over bij voorbeeld ontslag, juridische zaken 
 

•  Toegang tot arbeidsmarktinformatie 

 

 



Beheermodule werk.nl 

 
Met de beheermodule werk.nl kan het gedrag van de klant werkzoekende op 
werk.nl worden gemonitord. Op basis van deze monitoring kan de klant 
worden geadviseerd. 

 

Monitoringsaspecten zijn o.a:  

– Inhoud/onderhoud CV (lees profiel), 

– Opvolging van aangeboden vacatures, 

– Opvolging van aangeboden taken 

• Sollicitatie activiteiten 

• Volgen trainingen 

 

 



Wat is Sonar ?  

 

 

• Landelijk klantvolgsysteem 

• Digitale communicatie met werkzoekenden via de Werkmap 

• In Sonar staat het volledige dossier, inclusief de ingezette dienstverlening 

• Als werkzoekenden bekend is in Sonar, heeft deze ook toegang tot de 
transparante arbeidsmarkt via Werk.nl 

• Bemiddeling met WBS door Werkgeverservicepunten 

 



Wat is WBS /CRM ? 

 

• Landelijk dekkend, transparant, systeem met werkgevers en vacatures, 

• Matching: 

• vanuit werkzoekende geschikte vacatures vinden (vacaturebron WBS 
of WBS/Werk.nl), 

• vanuit vacature geschikte werkzoekenden vinden 
(werkzoekendenbron Sonar of  Sonar/Werk.nl CV’s), 

• Selectie (werkgevers en werkzoekenden), 

• Correspondentie (werkgevers en werkzoekenden), 

• Faciliteert de samenwerking binnen de keten (CRM-functionaliteiten), 

• Vacatures naar Werk.nl (anoniem of open).  

 



Wat levert CRM 1.0 in WBS een accounthouder op? 

 
• Ondersteunent de ketenwerkgeversdienstverlening; 

 
• Overzicht in eigen werkzaamheden (dashboard gebruiker); 

 
• Overzicht in activiteiten rondom werkgever (dashboard werkgever); 

 
• Notificaties op mutaties accounthouderschap; 

 
• Acties/planning van t.b.v. marktbewerking; 

 
• Uniforme registratie van klantcontacten en werkafspraken; 

 
• Agendabeheer vanuit WBS (eenzijdig uitwisseling naar Outlook); 

 
• Unieke identificatie van werkgevers.  

 



Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP) 

• Sturings- en verantwoordingsinformatie o.b.v. Sonar en WBS van landelijk 
tot op medewerker niveau, 

 

• Standaard en zelf samen te stellen rapportages 

 

• Handleidingen en teldefinities 

 

• Toolkits implementatie (bijv. CRM en WBS) 
 

• Release informatie 

 



Terug naar het onderwerp 

 

Transparantie op de arbeidsmarkt door: 

 

 

alle werkzoekers  en 

alle actuele vacatures 

 

op  

werk.nl 



Werk.nl algemeen 

 

Werk.nl is het platform van en voor (de zelfredzame) 
werkzoekenden en werkgevers om zich te presenteren en elkaar 
te kunnen vinden. 

 

Kenmerken: 

• Cv’s (profielen) van werkzoekenden 

• Vacatures van werkgevers 

• Notificaties van “matches” 

• Werkgevers kunnen cv’s doorzoeken (selectie) zonder een 
vacature aan te maken. 



Werk.nl als informatiebron 

 

 
Transparantie is ook delen van informatie 

 

• Arbeidsmarktinformatie 

• Rapportages over de trends in de regionale/lokale 
arbeidsmarkt 



Werk.nl t.b.v. transparantie 

 

• CV’s op Werk.nl   470.000 

– Ingediende CV’s 58.000 

 

• Aanbod vacatures   45.000 

– Ingediende vacatures  80.000 

• Jobfeed 50.000 

• Via werk.nl   24.000 

• Via WBS   6.000 

 
 Alle cijfers: december 2014 



Werk.nl en UWV-dienstverlening 

 

 

• De UWV-dienstverlening, zowel voor werkgevers als voor 
werkzoekenden, is er op gericht om: 

 

– Het gebruik van werk.nl te stimuleren 

– De kwaliteit van de informatie op werk.nl te verbeteren 



Kwaliteitskaart 

 

 

Op basis van het cv op werk.nl krijgt de klant gerichte adviezen 
om zijn cv te verbeteren: 

 

• Inhoudelijk 

• Andere klanten met dit kenmerk deden ook …. 

• Verwijzen naar informatie/trainingen op werk.nl 



Gebruik Werk.nl werkzoekenden 

 

Bezoek Werk.nl per werkdag 173.000 

 

Verdeling “doelgroepen”: 

• WW 340.000 

• WWB      9.300 

• AG    11.900 

• Overig    44.700 

• Onbekend    83.000 



Gebruik Werk.nl werkgevers 

 

Naast vacatures (zie transparantie), 

 

• CV’s zoeken  2.000.000 

 



Terug naar primaire systemen 

 
• Onze doelgroepen kunnen we met hulp van onze primaire systemen 

ondersteunen in het transparant “maken” op Werk.nl. Koppeling via 
Werkmap. 

• Met WBS/ CRM kunnen we de werkgevers die met onze doelgroepen aan 
de slag willen gaan ondersteunen 

 

• De medewerker kan de dienstverlening die wordt gegeven vastleggen in 
die systemen 

 

 

 

 



Raakvlakken in dienstverlening 

 
• Activeren werkzoekenden en handhaven op verplichtingen 

 

• Bemiddelen naar regulier werk 

 

• Werkgeversbenadering 

 



Vragen ? 



Onze vraag 

 

 
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de transparantie op de 
arbeidsmarkt verder vergoot wordt? 

 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedagen:  

– 16 april in Nieuwegein  

– 28 mei in Veenendaal 

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

