 Argumentenkaart transparantie
kandidaten Banenafspraak
Waarom? Om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen

redenen. Voor al deze redenen van weerstand zijn er argumenten

kan en kent. Het klantprofiel in SONAR is een hulpmiddel om de

klantprofiel. We hebben met elkaar een gezamenlijk doel: zoveel

is het van groot belang om in ieder geval te weten wat de kandidaat
zachte kenmerken van de kandidaat vast te leggen. Het gebruik van
het klantprofiel in SONAR blijft achter met de daarbij horende
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waarom je juist wel gebruik zou moeten maken van het

mogelijk kandidaten bij werkgevers aan het werk te helpen.
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Een extra systeem erbij, dit betekent
dubbele invoer van gegevens

Management maakt keuzes wat in welk systeem wordt geregistreerd (bijvoorbeeld Banenafspraak kandidaten allemaal
in SONAR). Ieder systeem kent zijn voor- en nadelen. Grote voordelen van SONAR zijn o.a. de landelijke dekking en de
koppelingen met andere applicaties, als ook het zoeken over gemeenten/arbeidsmarkt grenzen en dat de ‘harde’ en ‘zachte’
kandidaat gegevens in één systeem geregistreerd staan. Daarnaast is UWV momenteel bezig met een verkenning tussen de
mogelijkheden om informatie uit te wisselen tussen private systemen met naar SONAR.

Verwerken van de klantprofielen
kost veel tijd

Uiteraard wordt er een inspanning gevraagd. Ongeacht welk systeem je gebruikt om de kenmerken van kandidaten vast
te leggen vraagt dat tijd. De meeste tijd zit vaak in het leren kennen van de kandidaat. Het verwerken van de gegevens in
SONAR verloopt gemakkelijker/sneller naarmate je er handigheid in krijgt door frequent gebruikt. Een andere optie is om
klantprofielen volgens de vastgestelde procedure uitgeprint aan te leveren. De Vliegende Brigade verwerkt de papieren
profielen voor jullie organisatie in SONAR.

De expertise binnen onze organisatie
voor de kandidaten die vallen onder de
Banenafspraak ontbreekt bij ons

In het sociaal akkoord is bepaald welke doelgroepen vallen onder de Banenafspraak. Door de decentralisatie vallen sinds 2015
nieuwe doelgroepen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze nieuwe doelgroepen vragen om nieuwe expertise.
Het is aan de gemeenten om zorg te dragen voor de juiste expertise. De keuze om expertise in te huren dan wel de eigen medewerkers te voorzien van expertise is aan de gemeenten.

Inzet voor deze doelgroep resulteert dat
wij extra capaciteit nodig hebben

Het ministerie van SZW stelt éénmalig extra middelen beschikbaar aan de centrumgemeenten vanuit het amendement
Kerstens en Van ’t Wout voor het opstellen en beschikbaar maken van klantprofielen.

Er is geen (landelijk) beleid omtrent het
onderwerp transparantie

Iedere gemeente is vrij om eigen beleid te vormen omtrent het onderwerp transparantie. De Vliegende Brigade kan jullie hierin
wel ondersteunen, bijvoorbeeld middels het maken van een plan van aanpak. Het is wenselijk om transparantie vanuit de
arbeidsmarktregio op te pakken.
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Ontbreken van inzicht in de kandidaten
vanuit gemeentelijk perspectief in LDR

De volgende groepen mensen vallen onder de Banenafspraak.
1.	Wajongers met arbeidsvermogen
De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en transparantie ligt bij UWV.
2.	Mensen met een WSW-indicatie
De verantwoordelijkheid voor begeleiding en transparantie van deze groep lag en ligt bij gemeenten. De gemeenten kunnen
zelf lijsten samenstellen met een overzicht welke kandidaten het betreft. Deze lijst zou overeen moeten komen met de lijst
die ze aanleveren bij Panteia.
3.	Mensen met een WIW-baan of ID-baan
De verantwoordelijkheid voor begeleiding en transparantie van deze doelgroep lag en ligt bij gemeenten.
De gemeenten kunnen zelf lijsten samenstellen met een overzicht van de burgers die het betreft.
4.	Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen
Het is aan de gemeenten om het bestand van deze groep transparant te maken. Ook de verantwoordelijkheid voor de
begeleiding ligt bij de gemeenten.
Momenteel wordt door UWV verkend of een complete uitdraai per gemeente of arbeidsmarktregio geleverd kan worden.
Een andere manier om het overzicht van de kandidaten die vallen onder de Banenafspraak uit de gemeente compleet te
krijgen is via het dashboard Gemeenten in SONAR. Kandidaten die in SONAR staan en voorkomen in het Doelgroepregister
(vallend onder de Banenafspraak) worden automatisch aangemerkt als Doelgroep-geregistreerde. Deze lijsten kunnen ook
worden uitgedraaid via het Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP), een applicatie in UWV Portaal voor Gemeenten.

Wij wachten op de verkenning van
data uitwisseling met private systemen
en SONAR

Indien je als organisatie besluit te wachten op de uitkomst van de verkenning over de data uitwisseling tussen private
systemen en SONAR, is het belangrijk te weten dat de profielkenmerken terug dienen te komen in het private systeem dat door
jullie organisatie wordt gebruikt. Met andere woorden is het verstandig dat de klantmanagers de informatie die nodig is vast
uitvragen tijdens de gesprekken die worden gevoerd met de kandidaat.

Eenmaal de achterstand ingevoerd
vervalt de prioriteit van het vullen
van SONAR

Het registreren van kandidaatgegevens binnen SONAR is geen eenmalige inhaalslag. Het is namelijk van belang dat de
gegevens die binnen SONAR worden geregistreerd up-to-date zijn. Het is daarom belangrijk dat de verwerking van nieuwe
gegevens binnen SONAR worden opgenomen in de bestaande werkprocessen van je organisatie. Ook op dit onderwerp kunnen
de medewerkers van de Vliegende Brigade je adviseren en ondersteunen.

Waarom het klantprofiel en niet onze
eigen profiel

Werkgevers hebben de uitdrukkelijke wens om kandidaten in één applicatie te kunnen vinden volgens één eenduidig profiel
zonder gehinderd te worden door gemeenten grenzen of regionale arbeidsmarkt grenzen.
De profielkenmerken van het klantprofiel in SONAR zijn afgestemd met vertegenwoordigers van private
arbeidsmarktintermediairs, grotere werkgevers, koepelorganisaties en gemeenten.
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Waarom SONAR en niet ons eigen
klantvolgsysteem

De meeste private systemen hebben geen ruimte om bemiddelingsgegevens op het gebied van vaardigheden, interesses en
competenties van een kandidaat vast te leggen. Door gebruik te maken van SONAR heb je direct inzicht in je eigen caseload
(interne etalage) en heeft een werkgever/intermediair direct inzicht in (potentiële) kandidaten (externe etalage). Andere
voordelen zijn o.a. de landelijke dekking, de koppelingen met Werk.nl, de Werkmap en het Werk Bemiddelings Systeem (WBS).

Ontbreken van motivatie om
transparantie vorm te geven

Indien je als organisatie besluit te wachten op de uitkomst van de verkenning over de data uitwisseling tussen private
systemen en SONAR, is het belangrijk te weten dat de profielkenmerken terug dienen te komen in het private systeem dat door
jullie organisatie wordt gebruikt. Met andere woorden is het verstandig dat de klantmanagers de informatie die nodig is vast
uitvragen tijdens de gesprekken die worden gevoerd met de kandidaat.

Ontbreken van besluit (gedeeltelijk)
te werken met UWV Portaal voor
gemeenten

Het gebruik van het UWV Portaal voor gemeenten is geen verplichting, echter wordt het gebruik van SONAR en WBS wel aanbevolen namens de Programmaraad en Staatssecretaris Klijnsma. Daarnaast hebben werkgevers aangegeven de transparantie
vanuit één elektronische voorziening te willen, met de mogelijkheid om zelf inzicht te krijgen in het aanbod kandidaten die
bijdragen aan de realisatie van de Banenafspraak.

Ontbreken van motivatie om
transparantie vorm te geven

Per arbeidsmarktregio is er een adviseur UWV Portaal Gemeentelijke Samenwerking aangesteld. Bij algemene vragen
over het UWV Portaal voor Gemeenten of om je organisatie aan te melden, kan je gebruik maken van het e-mailadres:
uwvportaalgemeenten@uwv.nl.
Daarnaast vermeldt de Wet SUWI onder ‘Artikel 10. Regionale samenwerking bij dienstverlening’ het volgende:
1. Met het oog op de dienstverlening met betrekking tot de in artikel 9, eerste lid, bedoelde wetten werken het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de colleges van burgemeester en wethouders samen ten aanzien van de
registratie van werkzoekenden en vacatures met behulp van de elektronische voorzieningen, bedoeld in artikel 62, tweede
lid, en werken zij in regio’s samen bij de dienstverlening aan werkgevers en het verrichten van taken met betrekking tot de
regionale arbeidsmarkt.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving en geografische
spreiding van de samenwerking, bedoeld in het eerste lid.

Contactgegevens Vliegende Brigade

Via onderstaande contactgegevens kun je in contact komen met de Vliegende Brigade:
• Algemeen mailadres:
vliegende.brigade@uwv.nl
• Danny Blom
Projecteider Vliegende Brigade - UWV
danny.blom@uwv.nl / 06 - 214 69 150
• Astrid Hendriks
Programmamanager Banenafspraak - UWV
astrid.hendriks@uwv.nl / 06 - 526 99 092
• Renate Westdijk
Projectleider Transparantie - Programmaraad
rwestdijk@samenvoordeklant.nl / 06 - 215 58 055

Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

