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Overgang van WW naar bijstand 
Door: Martine van Ommeren, Simpel Switchen 

 

De maand april 2020 kende een ongekend hoog aantal nieuwe WW-aanvragen: 74.000 in één 

maand. Tijdens de vorige crisis stroomde daarvan ca. 6% na afloop van de ww-periode door naar een 

uitkering bij de gemeente. Voor 94% van de WW’ers is die doorstroom er dus niet – sommigen gaan 

weer aan het werk, anderen hebben blijvend een terugval in inkomen omdat zij een partner met 

inkomen of vermogen hebben. Voor al deze inwoners geldt dat de overgang van werk naar een 

uitkering een ingrijpende gebeurtenis kan zijn, net als de eventuele doorstroom van ww naar 

bijstand. Wanneer UWV en gemeenten goed samenwerken rond die overgangen, blijkt dat de 

doorstroom naar de bijstand te verminderen. Hoe kunnen UWV en de gemeente die samenwerking 

zo goed mogelijk opzetten?  

Tijdens de digitale Week van de Praktijk van de Programmaraad vertellen Alex Hallema, landelijk 

adviseur voor de samenwerking met gemeenten bij UWV en Martine Smit, projectleider bij 

werkbedrijf Rijnvicus van de gemeente Alphen aan den Rijn, hier meer over. Samen met enkele 

andere gemeenten ontwikkelden zij de Toolkit Max WW.  

Doel van de Toolkit 

De Toolkit is te lezen als een menukaart voor die samenwerking, vertelt Martine Smit. Als gemeente 

kun je alle stappen in de samenwerking doorlopen en uitkiezen wat je kunt gebruiken in de 

samenwerking in je eigen arbeidsmarktregio. Bij elke stap – van het geven van gezamenlijke 

voorlichting tot juridische stukken – zijn voorbeeldmaterialen van verschillende gemeenten te 

vinden. Denk bijvoorbeeld aan: brieven die je kunt gebruiken om max WW’ers uit te nodigen, 

voorbeeldpresentaties van workshops en voorbeelden van de uitgewerkte werkprocessen per 

gemeente. Deze toolkit laat zo zien hoe effectieve samenwerking mogelijk is, met oog voor alle 

onderlinge verschillen en accenten. Alex Hallema: “het is niet de bedoeling het beste voorbeeld te 

presenteren en te zeggen: neem dat over. In plaats van ‘best practices’ presenteren we in de Toolkit 

‘fitting practices’. En heb je zelf een goed voorbeeld? Mail het, dan voegen we het toe.” 

 

Voorbeeld in de praktijk 

Martine Smit legt uit hoe de samenwerking is vormgegeven in de Alphense praktijk. “Wij hebben in 

Alphen er bewust voor gekozen om voor wie WW heeft het UWV in de regie te laten over de route 

naar werk. Als gemeente laten we de werkkant dus bij UWV. Maar als gemeente hebben we WW’ers 

wel allerlei diensten te bieden zoals taal- en  inkomensondersteuning, het digivaardig maken en 

persoonlijke begeleiding bij sociale problematiek. Deze ondersteuning kan helpen in de ontwikkeling 

naar werk, of die drempels naar werk wegnemen. Die diensten bieden we in samenwerking met 

UWV actief aan klanten aan. Een voorbeeld is een financiële check als mensen in de WW instromen. 

We brengen dan de boodschap: uw inkomen is een stukje achteruit gegaan, zullen we even samen 

kijken hoe u er financieel voor staat en of u gebruik maakt van alle regelingen die er zijn? Zo 

proberen we de mensen te ondersteunen met de dingen die wij kunnen oppakken. Want als dat is 

geregeld en mensen hebben geen zorgen, dan kunnen mensen zich goed richten op werk.” 

Praktisch gezien betekent dit dat UWV alle werkgesprekken voert op locatie van de gemeente. Zodra 

er sociale problematiek speelt kan de klant even meelopen en wordt er meteen een afspraak gepland 

met iemand van de gemeente. Die samenwerking is heel pragmatisch opgezet: “we proberen met 

gesloten beurzen samen te werken en elkaar te helpen.”  

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ww-bijstand-2018-24okt2019-def.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ww-bijstand-2018-24okt2019-def.pdf
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/toolkit-gezamenlijke-dienstverlening-van-ww-naar-bijstand
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Vragen en antwoorden: 

Zijn de instrumenten van UWV en de gemeente onderling afgestemd? Martine Smit: “we hebben in 

de regio de instrumenten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Bijvoorbeeld: als iemand 

vrijwilligerswerk doet bij een instantie die als ketenpartner van de gemeente is afgesproken, dan 

geeft het UWV toestemming. Maar tegelijkertijd is de participatiewet wel een ander soort regeling 

dan de WW, het zijn wel twee verschillende regimes. Dus helemaal gelijktrekken kan niet.” 

Wat als mensen zich niet melden bij de informatiebijeenkomsten maar wel bijstand aanvragen: is dat 

maatregelwaardig? Alex Hallema: “Nee, zolang de klant nog in de WW zit is de begeleiding naar werk 

de verantwoordelijkheid van UWV.” Martine Smit vult aan: “wij geven die voorlichting ook niet vlak 

voor de overgang naar de bijstand, maar meteen al aan het begin van de WW periode. Er komt dan 

veel op mensen af en wij willen onze inwoners daarbij ondersteunen.”  

Zijn er aantallen te geven, en wat is het effect  van de samenwerking? Martine Smit: “we nodigen 

mensen uit de Rijnstreek uit voor een voorlichting die gewoon in Alphen is, terwijl UWV eigenlijk 

werkt vanuit Leiden. Dat scheelt reistijd. En we gebruiken een hele vriendelijke uitnodigingsbrief. 

Daarmee zien we dat de opkomst toch wel rond de 80-90% is voor mensen die voor het eerst WW 

aanvragen. Mensen waarderen de uitnodiging heel erg positief. Ongeveer 10% van de mensen die 

komen, doet mee aan de financiële check op terugval van inkomsten. Zo krijgen we mensen op tijd in 

beeld, kunnen we schulden voorkomen, betalingsregelingen treffen en bijspringen. Het voorkomt 

dus instroom in de schuldhulpverlening, en veel ellende. Ondanks dat het maar 10% is vinden wij dat 

het wel echt waard.” 

Werkgevers worden niet expliciet in de toolkit betrokken. Kunnen we de voorlichting digitaal maken 

in de vorm van een webinar? Alex Hallema: “dat is best lastig. De voorlichting moet door UWV 

gegeven worden, en er zijn heel veel regionale verschillen. We kijken er nu naar om dat te doen via 

de NLwerktdoor.” 

Wat zijn verschillen tussen gemeenten? Alex Hallema: “Alphen heeft een hele uitnodigende brief om 

mensen uit te nodigen. Maar in een G4-gemeente is dat een stuk ingewikkelder. De aantallen 

doorstroom van WW naar bijstand die Alphen in een jaar heeft, komen in Rotterdam in een week 

voorbij. Samenwerking begint dus met de vraag: hoe ziet de situatie eruit, wat willen we, welk doel 

hebben we met elkaar, en wat kunnen we doen. In de G4-steden speelt laaggeletterdheid 

bijvoorbeeld een grote rol. Daar kijken we: kunnen we brieven begrijpelijker maken? Zo worden er 

voortdurend afwegingen gemaakt.  

Alex Hallema vraagt aan de groep: Is er al een samenwerking in de regio? Of ga je nu starten met 

samenwerken? En wordt dat beïnvloed door corona? 

Rivierenland: “het sluit wel aan bij wat we nu al doen zijn in het kader van perspectief op werk: we 

organiseren digitale speeddates met uitzendbureaus om te zorgen dat die bemiddeling door kan 

gaan.”   

Olympia: “wij werken vanuit onze rol nauw samen met WSP’s en gemeenten. In deze Corona-tijd 

spreken we alle kandidaten die tijdelijk geen werk hebben persoonlijk via videobellen. Daarna bieden 

we ze een training aan die hen zo goed mogelijk voorbereidt op de banen die later weer gaan komen. 

Zo houden we mensen actief en klaar voor de arbeidsmarkt.” 
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Is de gemeente bereid om LKS in te zetten wanneer de WW rechten nog niet op zijn? Martine Smit: 

“in Alphen doen we dat richting einde WW wel, ja. Want stel dat er nu iemand in de WW zit die een 

werkgever heeft gevonden, en hij of zij kan meteen aan het werk, dan willen we als gemeente die 

uitstroomroute niet blokkeren. Zo help je elkaar ook. Terwijl, toen wij met WBS Sonar gingen werken 

hebben de collega’s van UWV ons weer geholpen. Zo bereiken we samen meer voor de burger.” 

Alex Hallema vraagt aan de groep: is er iemand al bezig met intensiever om- bij of herscholing, nu ook 

de branches waarin kansrijke beroepen zijn verschuiven?  

Rivierenland: “Daar zijn we altijd mee bezig, dat heeft niet zoveel met crisis te maken. De cursussen 

en trainingen die het WSP Werkzaak heeft ontwikkeld, daar mogen WW’ers en nuggers ook gewoon 

aan meedoen. Dat is niet voorbehouden aan de gemeente(lijke klanten).” 

Alex Hallema: “In een aantal grote steden kijken ROC’s nu naar DUO-opleidingen: dan word je 

opgeleid in twee branches tegelijk. Dat is wel een interessante ontwikkeling.”  

Assen: In Assen was in eerste instantie het beeld dat de doorstroom naar de bijstand nog een paar 

maanden op zich zou laten wachten. Intussen is afgelopen maanden de WW instroom al enorm 

omhoog gegaan. We hebben er daarom aan de achterkant ervoor gezorgd dat mensen zoveel 

mogelijk direct tijdelijk kunnen doorstarten bij andere bedrijven. Meteen na de aanvraag ww worden 

aanvragers nagebeld, we maken anonieme profielen en brengen die onder aandacht van werkgevers 

die nu juist wel personeel vragen. Dat is niet ingewikkeld georganiseerd, maar we zijn het gewoon 

gaan doen. Het ondernemersplatform en een aantal branches doen mee, en zo helpen we elkaar.  

Alphen: wij kijken nu zelf ook actief mee naar wat de ondernemers nodig hebben en zo proberen we 

toch ook de klanten te plaatsen. We hebben toch de laatste maand zo nog de helft van de 

plaatsingen gerealiseerd als die we anders ook hadden gehad.  

Assen: het is de kunst ook voor de kandidaat de scheiding te maken tussen de korte en lange termijn. 

Op korte termijn zijn er beroepen die nu enorm aan het vragen zijn. En er zijn bedrijven die nu even 

geen werk hebben, maar die op langere termijn wel weer een aardige portefeuille hebben en dan 

weer personeel zoeken. Het is dus op korte termijn de aandacht vasthouden, en inspelen op de 

langere termijn.  

Het scheelt natuurlijk dat jullie in Alphen al ervaring hebben met de samenwerking. Maar als nu de 

aantallen instroom WW verdubbelen en je wilt als gemeente deze dienstverlening in stand houden, 

wat vergt dat dan van je uitvoeringsorganisatie? En zijn die daarvoor beschikbaar in een landschap 

waarbij er ook meer werk is o.a. door toename bijstandsaanvragen en tozo aanvragen? 

Alex Hallema: “de uitvoeringsorganisaties zijn enorm onder druk komen staan. Er is een enorme 

toename in de WW en de doorstroom naar bijstand gaat ook toenemen. Tegelijkertijd zijn de 

aantallen Tozo-aanvragen ook enorm. Een gemeente die normaal in een jaar 600 Bbz aanvragen 

heeft, komt nu al op 12.500 Tozo-aanvragen. Het is dus een feit dat er meer mensen de bijstand in 

gaan stromen, en dat vraagt iets van de organisatie. Dat kan de samenwerking wel onder druk 

zetten. Maar samenwerken loont echt ontzettend. Sommige zaken kan UWV sneller en handiger dan 

de gemeente. Maar als je kijkt naar het financiële en sociale aspect, daar is de gemeente sneller en 

bedrevener in dan het UWV. Dus juist nu blijft gelden: probeer van elkaars kunde en dienstverlening 

gebruik te maken.” 
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Martine Smit: “Ondanks dat het een ingewikkelde tijd is: blijf samen kijken naar wat de werkgever 

nodig heeft. Trek niet weer je muren op. De werkgever wordt daar niet vrolijk van. Voor de 

werkgever maakt het niet uit waar de kandidaat vandaan komt. Dat moet je echt met elkaar doen, 

het met elkaar oplossen in deze tijd. De meest kwetsbare burgers, die we net allemaal richting werk 

hadden, komen nu misschien als eerste stroom weer terug. Dat is pijnlijk, maar het is belangrijk dat 

samen zo goed mogelijk op te pakken. 

Ook nu we door Corona minder in het gemeentehuis kunnen samenwerken blijven we kijken hoe we 

fysiek en digitaal met elkaar blijven samenwerken. Maar we als je een samenwerking bent 

aangegaan moet je dat ook nu vasthouden. Samenwerken vraagt dus wel een wilsbesluit. Altijd al, 

maar nu zeker.” 


