Hoe maakt uw regio
de arbeidsmarkt transparant?
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1. Eerst dit

“

Transparantie op de arbeidsmarkt is een droom, die maar al te vaak
in een nachtmerrie verandert. Bijvoorbeeld omdat de profielen te oud
zijn en aanleverende organisaties niet meewerken. Dat neemt niet
weg dat wij onverminderd door moeten gaan met agenderen van de
transparantie-opdracht! In deze tijd van e-matching, Tinder en talloze
job boards is het toch te gek dat het ons, de regionale Werkbedrijven,
niet zou lukken. Doe het! Voor de kandidaten en de werkgevers.
AART VAN DER GAAG, COMMISSARIS PROJECT OP NAAR DE 100.000 BANEN (VNO-NCW, MKB NEDERLAND EN LTO)

Op weg naar volledige transparantie

”

Het belang van transparantie is groot. Want wij - gemeenten, UWV en SW-bedrijven - hebben
met elkaar de opdracht om alle talenten een kans te geven op de arbeidsmarkt, ook als zij een
beperking hebben. De vijfendertig regionale Werkbedrijven zijn voortvarend bezig om het
doel van de banenafspraak te realiseren: 100 duizend banen voor mensen met een beperking
in het bedrijfsleven en 25 duizend banen bij de overheid.
Werkgevers willen zelf mensen kunnen vinden volgens een eenduidig profiel. Dit is sinds
november 2016 mogelijk met de kandidatenverkenner banenafspraak. Werkgevers hebben
via de site werk.nl toegang tot anonieme profielen van werkzoekenden. Zij lopen tegen het
probleem aan dat de kennis over de beschikbare kandidaten nog tekortschiet.
De bedoeling is dat gemeenten en UWV hun eigen kandidaten volledig transparant maken
in één elektronische voorziening met een landelijke dekking. Zover zijn vooral gemeenten
niet; van een deel van de gemeentelijke kandidaten zijn nog geen profielen opgenomen. Dit
probleem speelt in meer of mindere mate in elke arbeidsmarktregio. Zorg er ook voor dat het
zoeken naar integrale oplossingen in het kader van de decentralisaties transparantie niet
belemmert. Daarom is het belangrijk om een regionaal plan voor transparantie te maken.
Het plan stippelt de route uit om volledige transparantie te bereiken.
Gedegen plan van aanpak van grote waarde
Onze vliegende brigade (zie pagina 11) ondersteunt sinds begin 2016 de arbeidsmarktregio’s
met het transparant maken van de doelgroep banenafspraak. Iedere keer blijkt weer hoe
waardevol het is om een gedegen plan op te stellen. Want transparantie is geen eenmalige
actie. Het is nodig om de werkzaamheden hiervoor op te nemen in de dagelijkse routine
van de deelnemende organisaties in de regio, zodat het kandidatenbestand steeds wordt
bijgehouden.
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In de praktijk gaat dat nog niet altijd goed. Mogelijke knelpunten zijn bijvoorbeeld:
• Er ontbreekt een totaaloverzicht van alle kandidaten die vallen onder de
verantwoordelijkheid van een gemeente en/of regio.
• Er is onvoldoende expertise om te beoordelen welke velden in het klantprofiel moeten
worden ingevuld.
TIP!
Besef dat transparantie een structurele activiteit in de organisatie is en richt de
werkprocessen daarop in.

Om knelpunten op te lossen zijn goede afspraken over de werkprocessen in de regio nodig.
Het is van groot belang dat de verantwoordelijkheden en taken helder zijn. De regio regelt
dergelijke onderwerpen in het plan voor transparantie.
Kandidaten goed in beeld
Deze handreiking is voor iedereen die binnen gemeenten en regio’s betrokken is bij het
vergroten van transparantie. Hiermee willen wij als Programmaraad u ondersteunen bij
het goed in beeld brengen van kandidaten. U leest in deze handreiking wat transparantie
inhoudt en hoe u daarvoor een plan kunt opstellen. Ook krijgt u informatie over de
verschillende manieren van ondersteuning die u aangeboden wordt. In de bijlagen vindt
u onder meer een lijst met onderwerpen voor het plan en een kaart met argumenten
voor transparantie.
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2.Wat transparantie
inhoudt

“

Transparantie is misschien wel het laatste onderwerp waarmee veel
wethouders zich willen bezighouden. Alleen is dat wel nodig. Je moet
weten wat transparantie voor de uitvoering betekent, anders kun je
niet sturen op het resultaat.
NELLEKE VEDELAAR, VOORMALIG WETHOUDER GEMEENTE ZWOLLE EN VOORZITTER WERKBEDRIJF REGIO ZWOLLE

Transparantie een middel

”

Het is natuurlijk van groot belang dat iedereen hetzelfde bedoelt met transparantie.
De Programmaraad hanteert de volgende definitie:
‘Transparantie is een middel om werkgevers die arbeidskansen geven aan mensen uit de
doelgroep van de banenafspraak beter van dienst te kunnen zijn. Kandidaten worden op een
uniforme wijze in beeld gebracht met behulp van een elektronische voorziening die landelijk
dekkend is.’
Transparantie voor veel mensen belangrijk
Het transparant maken van de arbeidsmarkt is voor veel mensen belangrijk om hun
arbeidskansen te verbeteren. De volgende groepen staan in het doelgroepregister en vallen
onder de banenafspraak:
• mensen die onder de Participatiewet vallen van wie UWV vaststelt dat zij niet 100 procent
van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
• mensen die onder de Participatiewet vallen van wie UWV vaststelt dat zij alleen met de
voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
• schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)
die zich hebben aangemeld bij UWV;
• mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
• mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken;
• mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan
(voormalig Besluit in- en doorstroombanen);
• mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
Er zijn ook mensen die wel in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de
banenafspraak. Zij tellen wel mee als de quotumheffing ingaat. Het gaat om mensen die:
• alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen, en;
• een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun achttiende verjaardag of tijdens
hun studie.
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Uniform en landelijk bestand
Wij stimuleren dat gemeenten klantprofielen van deze mensen maken en toevoegen
aan een bestand in Sonar. VNG, Divosa en Cedris ondersteunen als deelnemers aan de
Programmaraad deze keuze. Sonar heeft als groot voordeel dat het om een landelijk
klantvolgsysteem zonder commercieel oogmerk gaat. Daarmee past het systeem bij het doel
van landelijke transparantie.
Sonar is een applicatie in het UWV-portaal voor gemeenten. Het invullen is een structurele
activiteit; steeds komen er nieuwe klantprofielen bij en worden bestaande profielen
geactualiseerd of verwijderd.
Voor het invullen van klantprofielen in Sonar bestaat een vast format. Hierin zijn
traditionele ‘harde’ kenmerken als werkervaring en opleiding en ‘zachte’ kenmerken als
competenties en interesses opgenomen. Het klantprofiel voldoet aan de wensen van de
markt; UWV heeft de inhoud afgestemd met de vertegenwoordigers van werkgevers en
arbeidsmarktintermediairs.
U ziet in de eerste figuur taartdiagrammen met de kenmerken van mensen die onder de
banenafspraak vallen, zoals  werkgevers deze zien in de kandidatenverkenner banenafspraak.

Kenmerken mensen die onder banenafspraak vallen

Kenmerken mensen die onder banenafspraak vallen

Hier vindt u de kenmerken van de mensen die onder de banenafspraak vallen.

Hier vindt u de kenmerken van de mensen die onder de banenafspraak vallen.

Opdit
ditmoment
moment
toont
de pagina
de kenmerken
vanmensen.
155.859
mensen.
Laatste
update:
28
Op
toont
de pagina
de kenmerken
van 155.859
Laatste
update:
28 september
2017.
Opleidingsniveau
Opleidingsniveau

september 2017.

Afstand arbeidsmarkt
Basisonderwijs
VMBO

Beschikbaar voor werk

Basisonderwijs

In een traject gericht on het vinden van werk

Havo/VWO VMBO
MBO-1

Havo/VWO

Grote afstand tot de arbeidsmarkt

MBO-2

MBO-1

Heeft een (deeltijd-) baan

MBO-3

MBO-2

Studeert of gaat naar school

MBO-3

Onbekend

MBO-4

MBO-Algemeen

MBO-4
HBO/bachelor
WO/masterMBO-Algemeen
Niet bekendHBO/bachelor
Onbekend

WO/master
Niet bekend
Onbekend

Leeftijdsgroep

Sector

18 - 25

Automatisering en ICT
Gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke verzorging
Handel en administratie
Horeca en huishouding
Landbouw, natuur en milieu
Onderwijs, cultuur en wetenschap
Openbaar bestuur, veiligheid en rechtspraak
Opslag en transport
Personeel, organisatie en strategie
Taal, media en communicatie
Techniek en productie
Toerisme en recreatie
Onbekend

26 - 35
36 - 45
46 - 55
55 +

* Kandidaten kunnen ervaring hebben in meerdere sectoren
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Anonieme profielen in kandidatenverkenner banenafspraak
De kandidatenverkenner banenafspraak is een instrument voor werkgevers. Zij hebben via
single sign on op de site werk.nl toegang tot alle werkzoekenden uit de doelgroep. Single sign
on houdt in dat de werkgever bij ieder gebruik opnieuw inlogt met hetzelfde wachtwoord als
voor werk.nl.
Wanneer klantprofielen worden vastgelegd in Sonar, worden zij automatisch in anonieme
vorm geladen in de kandidatenverkenner banenafspraak. Mensen met een profiel komen
hoger en gerichter naar voren in de zoekopdracht van de werkgever. De werkgever selecteert
een aantal anonieme profielen en geeft deze door aan het WerkgeversServicepunt (WSP) van
zijn keuze. Het WSP benadert dan alle kandidaten die de werkgever wil ontmoeten. De
kandidatenverkenner banenafspraak biedt de werkgever daarnaast informatie over de
kenmerken van de totale doelgroep.
Zoek in werk.nl en uwv.nl

werk.nl

U bent
ingelogd
Ga
direct
naar uwals
Werkmap
Werkgevende werkgever.
Einde sessie: 5:44

Werkgevers

Home

Cv’s zoeken

Vacature plaatsen

Wervingsadvies

Contract en ontslag

Verleng uw sessie | Uitloggen

Log in op uw account

Kandidatenverkenner banenafspraak
Heeft u werk voor iemand die onder de banenafspraak valt? Dan kunt u met de kandidatenverkenner banenafspraak anonieme
profielen bekijken van mensen die vallen onder de banenafspraak. U kunt profielen bewaren en informatie over deze kandidaten
aanvragen. Daarna kunt u via het werkgeversservicepunt in contact komen met kandidaten die u interessant vindt.

Zoek kandidaten

Kenmerken doelgroep

Ook voordelen voor accountmanagers
Kandidatenverkenner

Werk.nl

Over de website

Uwv.nl

Klantenservice

Transparantie
heeft ook grote
voordelen voor de
accountmanagers van
de
Werk.nl voor werkgevers
Inkomsten doorgeven WW
Kandidaten
Werkgeversservicepunt

WerkgeversServicepunten.
De accountmanager
kan in Sonar een selectie
uit de doelgroep
werkgevers
dienstverlening
Working in the Netherlands
Mijn profielen

Alle formulieren voor

Arbeidsjuridische

Contact met werk.nl

Over UWV

maken
aan inzien
de hand van criteria als competenties en reisafstand. Daarbij
is UWV
er geen
Gegevens
Contact met
onderscheid tussen de gemeentelijke en UWV-populatie. Alle mensen die aan de criteria
voldoen, worden geselecteerd. De accountmanager kan zo de beste kandidaat voor de
werkgever vinden.

Kandidatenverkenner banenafspraak is een product van UWV

Algemene voorwaarden

|

Privacy

|

Cookies

TIP!
Leer de doelgroep goed kennen en gebruik bij het vastleggen van de informatie de
criteria die relevant voor werkgevers zijn.

Selectie hulpmiddel
Matchen is mensenwerk en dat verandert niet door het transparant maken van het bestand.
Het selecteren van profielen blijft een hulpmiddel om goede kandidaten te vinden. Het maakt
hierbij niet uit wie de keuze maakt.
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Belangrijke rol voor bestuurders
Een succesfactor is dat iedereen in de regio overtuigd is van het nut en de noodzaak van
transparantie: bestuur, management, beleid en uitvoering. De rol van de bestuurders mag
niet worden onderschat. Zij moeten betrokkenheid tonen en een duidelijke koers uitzetten.
TIPS!
• Weet als wethouder wat transparantie betekent voor de uitvoering.
• Geef de uitvoering de vrijheid om te kunnen handelen.
•	Investeer om aannames, vooroordelen en mythes weg te nemen, zodat alle partijen
vanuit hetzelfde referentiekader aan transparantie werken.
• Maak iedere wethouder in de regio verantwoordelijk voor een thema.
• Bespreek open de consequenties van bepaalde keuzes van een gemeente.
• Stimuleer het wij-gevoel, onder meer door samen successen te vieren.
• Neem waar nodig de tijd voor het proces.
• Kies voor enkele doelen, drie is genoeg.
• Maak elke bestuurder eigenaar van de regionale arbeidsmarkt.
Tips voor bestuurders van Nelleke Vedelaar
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3. Hoe het regionale plan
eruitziet

“

Het opbouwen en in stand houden van effectieve samenwerking is
hard werken. Het vergt veel geduld, aanpassingsvermogen en eerlijke
communicatie van gemeenten en UWV in de regio. De werkgever
moet daarbij centraal staan.
KIM REEMER, REGIOCOÖRDINATOR PARTICIPATIE EN ARBEIDSMARKT VAN SOCIAAL DOMEIN FRYSLÂN

Wie en wat

”

Om het regionale plan voor transparantie te kunnen maken is duidelijkheid nodig over de
volgende aspecten:
• Wie geeft de opdracht?
• Wie maakt het plan?
• Wat is de opdracht?
Duidelijke doelen en taakverdeling
Het regionale plan bevat een heldere koers en heldere procesafspraken. Zorg voor:
• doelen die SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden;
• een goede verdeling van taken. Zet in het plan wie wat doet. En ook wanneer en hoe;
• regelmatige evaluatie van de uitvoering van transparantie. Koppel evaluatiemomenten
aan tussentijdse mijlpalen en verantwoordingsmomenten richting de opdrachtgever.
TIP!
Vergeet niet om mijlpalen te vieren. De vliegende brigade helpt u graag bij
deze momenten.

Opbouw van plan
Wij adviseren u om het regionale plan voor transparantie als volgt op te bouwen:
• Het transparant maken van het klantenbestand van de doelgroep van de banenafspraak,
waarbij u wel of niet prioritaire groepen kunt vastleggen. De regio kiest welke groepen
prioriteit krijgen.
• Het aanpassen van het werkproces voor de nieuwe instroom om deze direct transparant te
maken. Het startpunt is de beschikking die UWV aan gemeente en kandidaat stuurt.
• Het maken van regionale afspraken over het actualiseren van profielen.
• Het maken van regionale afspraken over de afhandeling van de selecties die werkgevers
via de kandidatenverkenner banenafspraak maken.
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• Het onder de aandacht brengen van de kandidatenverkenner banenafspraak bij
werkgevers. U kunt dit instrument presenteren als een extra dienstverlening van het
WerkgeversServicepunt.
• Het onder de aandacht brengen van het dashboard voor de banenafspraak in Sonar. De
accountmanager van het WSP krijgt een overzicht van alle kandidaten die voldoen aan zijn
criteria, ongeacht woonplaats of uitkeringsvorm.
TIP!
De vliegende brigade kan u ondersteunen bij het maken van een regionaal plan
voor transparantie. Wilt u zich laten inspireren door de plannen van andere regio’s?
Dan kunt u deze plannen van de vliegende brigade krijgen.

Onderwerpen in plan
U vindt in bijlage 1 een blanco plan. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
• doelstellingen;
• randvoorwaarden;
• fasering;
• beheersplannen voor de factoren kwaliteit, tijd, geld, organisatie en informatie.
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4. Welke ondersteuning
mogelijk is

“

Wij hebben ondersteuning gevraagd aan de vliegende brigade.
Niet om onze taak over te nemen maar om te helpen met kennis en
expertise, zodat de gemeenten zelf de profielen kunnen vullen.
De twee regio’s hebben hierdoor een vliegende start kunnen maken.
Zij zijn bezig om dit in het DNA te verankeren.
DON THIJSSEN, REGIOMANAGER VAN UWV WERKBEDRIJF IN REGIO’S NOORD-LIMBURG EN MIDDEN-LIMBURG

Op diverse manieren ondersteuning

”

Om transparantie tot een succes te maken is een investering van gemeenten nodig. Het
gaat erom dat zij hun eigen werkzoekenden in beeld brengen conform de voor werkgevers
relevante criteria. Dan kunnen goed IT-oplossingen worden ingezet. U kunt op diverse
manieren ondersteuning krijgen bij het invullen van klantprofielen en het opstellen van het
regionaal plan.
Eenmalig extra bedrag
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2017 voor
transparantie extra geld uitgetrokken (zie de meicirculaire). Alle centrumgemeenten
van de 35 arbeidsmarktregio’s ontvangen eenmalig een bedrag van 88.500 euro. Dit extra
bedrag is een stimulans om het aantal gemeentelijke klantprofielen op het gewenste niveau
te krijgen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de banenafspraak.
De gemeenten kunnen de decentralisatie-uitkering naar eigen inzicht inzetten voor
transparantie en hoeven geen verantwoording af te leggen over de besteding van het
geld. Deze eenmalige impuls vloeit voort uit een amendement van de Tweede Kamerleden
Kerstens en Van ’t Wout.
Hulp door vliegende brigade
Wij bieden de regio’s ondersteuning aan vanuit de programmalijn Transparantie.
Hiervoor zetten we de vliegende brigade in. Die kan u helpen:
• bij het maken van een regionaal plan voor transparantie;
• bij het gebruik van de toolkit (zie pagina 12);
• met advies over het aanpassen van werkprocessen;
• door het geven van trainingen en workshops over UWV-applicaties: klantvolgsysteem
Sonar, Werkbemiddelingssysteem (WBS) en Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP);
• door het beantwoorden van uw vragen.
De vliegende brigade beperkt zich echt tot ondersteuning. De regio’s maken hun eigen keuzes
en voeren de werkzaamheden uit.
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Invoeren van gegevens door vliegende brigade
Kiest de regio ervoor om de gegevens van klantprofielen niet zelf in te voeren? Dan
kan de vliegende brigade dit doen. Deze mogelijkheid bestaat in Sonar. De regio
levert dan de gegevens aan volgens een protocol. Deze dienstverlening wordt aangeboden
tot eind 2017. De regiomanager van UWV en de vliegende brigade kunnen u hierover meer
vertellen.
Inlezen van gegevens vanuit gemeentelijk systeem
Veel gemeenten hebben voor het vastleggen van gegevens van kandidaten een
ander systeem dan Sonar. Zij moesten daardoor gegevens in beide systemen
invoeren. Dat is verleden tijd. Door een nieuwe dienst van UWV kan informatie uit private
systemen worden ingelezen in Sonar. De gemeenten die betrokken waren bij de ontwikkeling,
zijn positief. De dienst is veilig en betrouwbaar en bespaart tijd.
UWV heeft in augustus 2017 de dienst beschikbaar gesteld en de wethouders van de
centrumgemeenten geïnformeerd (zie bijlage 4). Volgens ons is hiermee een flinke stap
vooruit gezet bij het verhogen van het aantal klantprofielen dat werkgevers kunnen vinden.
De gezamenlijke werkgeversdienstverlening krijgt zo een positieve impuls.
Een kanttekening: sommige gemeenten die werken met een privaat systeem, vullen veel
velden niet in. Het inladen van lege velden in het kandidatenbestand van Sonar draagt niet
bij aan transparantie.
TIP!
Maak gebruik van de nieuwe dienst van UWV om gegevens vanuit uw eigen
gemeentelijke systeem in te lezen en voorkom zo de rompslomp van dubbele invoer.

Handige Toolkit
Er is een handige Toolkit Transparantie banenafspraak beschikbaar in het
Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP). Deze toolkit bevat veel nuttig materiaal
waarmee het werkproces in de gemeente wordt ondersteund. Zo zijn er Quick Reference
Cards (QRC’s) opgenomen. Die helpen om UWV-applicaties op de juiste wijze te gebruiken
voor het transparant maken van kandidaten. De toolkit wordt met enige regelmaat
geactualiseerd.
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Elk kwartaal regionaal overzicht
Alle arbeidsmarktregio’s krijgen van Gegevensdiensten van UWV elk kwartaal een factsheet
over de regionale voortgang van de banenafspraak. Deze factsheet bevat verder een handig
regionaal overzicht van het aantal klantprofielen dat in Sonar is opgenomen. Ook zijn ieder
kwartaal de landelijke cijfers beschikbaar.
Transparantie van klantprofielen

Vierde kwartaal 2016

Transparantie van klantprofielen
Gemeenten en UWV hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om transparantie op de arbeidsmarkt te realiseren. Speciaal voor werkgevers en intermediairs
heeft UWV daarom de kandidatenverkenner banenafspraak ontwikkeld: een online databank op werk.nl met de anonieme profielen van mensen die behoren tot
de doelgroep van de banenafspraak. De publicatie ‘Transparantie van klantprofielen’ geeft inzicht in de vorderingen op dit gebied: hoeveel mensen die behoren
tot de doelgroep van de banenafspraak worden door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht gebracht?

Sonar
De profielen in de kandidatenverkenner zijn afkomstig uit het landelijke klantvolgsysteem Sonar. UWV registreert werkzoekenden in Sonar en gebruikt het
systeem voor het vastleggen, monitoren en verantwoorden van de dienstverlening en re-integratie. Gemeenten kunnen eveneens werkezoekenden in Sonar
registreren en het systeem gebruiken voor het vinden van geschikte kandidaten voor een vacature.

Klantprofielen
Sonar biedt ook de mogelijkheid om van geregistreerde kandidaten een klantprofiel op te stellen. Deze profielen in Sonar bevatten gegevens van
werkzoekenden, waaronder opleidingen, vaardigheden, competenties, affiniteiten, beroepsssectoren en taaksoorten. Het opstellen van het klantprofiel gebeurt
samen met de klant en is een onderdeel van de reguliere dienstverlening UWV. Ook gemeenten kunnen klantprofielen opstellen voor hun doelgroep.

Banenafspraak
Door de koppeling tussen de kandidatenverkenner banenafspraak en Sonar zijn de (geanonimiseerde) klantprofielen ook beschikbaar zijn voor werkgevers en
intermediairs. Gemeenten en UWV kunnen op die manier hun klanenbestand transparant maken. Het is een van de bealngrijke instrumenten om er samen met
werkgevers en intermediairs voor te zorgen dat zij de doelstellingen vande banenafspraak bereiken.

Arbeidsmarktegio

Gemeente
Achtkarspelen

Profiel
in Sonar

Geen profiel
in Sonar

16

20

Profiel
in Sonar

Geen profiel
in Sonar

Totaal doelgroep
banenafspraak
in Sonar

187

364

141

Ameland

0

0

9

10

19

Dantumadiel

0

33

116

125

274

De Fryske Marren

0

17

125

175

317

Dongeradeel

0

31

162

189

382

1

Ferwerderadiel

5

50

50

106

8

13

85

96

202

10

12

69

46

137

Heerenveen

0

21

228

248

Het Bildt

5

5

47

38

Kollumerland Ca

0

8

71

93

172

Leeuwarden

0

124

826

526

1476

58

613

3.105

3.081

6.857

Franekeradeel
Harlingen

TOTAAL

517
95

In Sonar zijn niet alle doelgroepers opgenomen, in de arbeidsmarktregio Friesland bevat het doelgroepregister banenafspraak in totaal 8.895 personen.
Hiermee is 77% van de doelgroepers bekend binnen Sonar.

Eenmalig leveren van gegevens uit doelgroepregister
Veel gemeenten weten niet exact welke burgers in het doelgroepregister zijn
opgenomen, blijkt uit hun contact met de vliegende brigade. Dat belemmert het
transparant maken van de hele doelgroep.
UWV heeft hierover, mede op verzoek van de vliegende brigade, een afspraak gemaakt
met het ministerie van SZW. UWV kan de gemeenten die daarom verzoeken, eenmalig een
bestand vanuit het doelgroepregister leveren.
De gemeenten kunnen zo hun administratie completeren. Via een online gegevenslevering
krijgt de gemeente een bestand met inwoners die met een registratie in het doelgroepregister
zijn opgenomen en voor wie de gemeente een re-integratieverantwoordelijkheid heeft.
Het bestand bevat de volgende gegevens: woongemeente, BSN en per grondslag de begin- en
einddatum (indien bekend). Als peildatum voor de gegevens in het bestand wordt 1 november
2017 gehanteerd. Deze gegevenslevering is aan te vragen tot en met 31 januari 2018 via het
zakelijk portaal van UWV Gegevensdiensten. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de
gemeente de gegevenslevering downloaden via MijnGegevensdiensten.
De eenmalige aanlevering van gegevens door UWV kunt u zien als een nieuw startpunt.
Hiermee is het kandidatenbestand in één keer op orde. Daarna zijn de gemeenten zelf
verantwoordelijk voor het actualiseren van het bestand. Lees ook de Handreiking Hoe maakt
uw regio de arbeidsmarkt transparant.
TIP!
Maak gebruik van het eenmalige aanbod van UWV om informatie te leveren over de
inwoners van de gemeente die in het doelgroepsregister staan. Hiermee is uw bestand
in één klap up to date.
13
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Delen van ervaringen
Wij zetten diverse kanalen in om u te informeren over gemeentelijke ervaringen
met transparantie. Op de site samenvoordeklant.nl (kijk bij de rubriek Praktijk)
publiceren we met enige regelmaat nieuwe praktijkvoorbeelden. Tijdens de praktijkdagen
zijn er workshops over transparantie.
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5. Tot slot

“

Ga uit van het perspectief van de werkgever. Die wil een bijdrage
aan de samenleving leveren door iemand aan te nemen. Je moet
antwoord kunnen geven op twee belangrijke vragen: wat wil en kan
een kandidaat? En wat zijn diens ontwikkelingsmogelijkheden?
BERT VAN BOGGELEN, KWARTIERMAKER VAN DE NORMAALSTE ZAAK, NETWERK VOOR INCLUSIEF WERKGEVEN.

Bijdrage aan inclusieve samenleving

”

Zoals in het begin van de handreiking gezegd: transparantie is zeer belangrijk omdat wij gemeenten, UWV en SW-bedrijven - met elkaar de opdracht hebben om alle talenten een
kans te geven op de arbeidsmarkt, ook als zij een beperking hebben. Door het invullen van
klantprofielen in Sonar stimuleert u dat werkgevers mensen die onder de banenafspraak
vallen kunnen vinden en in dienst nemen. Hiermee levert u een waardevolle bijdrage aan een
inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier
deelneemt.
Nog betere dienstverlening
Doet u ook mee? Maak uw regio transparant en zorg voor een nog betere dienstverlening
aan kandidaten en werkgevers. De medewerkers vanuit de programmalijn Transparantie van
de Programmaraad nodigen u van harte uit om hierover het gesprek aan te gaan!
Zie de contactgegevens op pagina 30.
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Bijlage 1
Onderwerpen in regionaal plan voor
transparantie
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Bijlage 3
Brief van Programmaraad over transparantie
(februari 2016)
Bijlage 4
Brief van UWV over gemakkelijk inlezen van
klantprofielen in Sonar (augustus 2017)
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Bijlage 1. Onderwerpen in regionaal
plan voor transparantie
Onderwerp:

Transparantie kandidaten banenafspraak regio...

Naam opsteller:
Datum:
Versienummer:
Aanleiding
Algemeen
Iedere arbeidsmarktregio heeft sinds 1 januari 2015 een regionaal Werkbedrijf. Deze
Werkbedrijven komen voort uit afspraken gemaakt in het sociaal akkoord van april 2013.
De afspraken over het regionale Werkbedrijf zijn verankerd in een Algemene Maatregel van
Bestuur.
Het belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de banenafspraak. De
regionale Werkbedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan om dit doel te realiseren. Een
van de knelpunten bij de realisatie van banen is de geringe transparantie van het bestand.
Het transparant maken van de doelgroep banenafspraak van gemeenten en UWV in één
elektronische voorziening met landelijke dekking is nog niet overal even vergevorderd. Het is
de uitdrukkelijke wens van werkgevers om zelf kandidaten in één applicatie te kunnen vinden
volgens een eenduidig profiel. Daarnaast is het transparant maken van het werkzoekendenen vacaturebestand een belangrijke succesvoorwaarde voor het slagen van de banenafspraak.
Regionaal
Het advies is om hier kort te beschrijven waarom in de regio ervoor is gekozen om te gaan
werken met Sonar en het Werkbemiddelingssysteem (WBS). Bijvoorbeeld:
Het is daarom dat het bestuur van arbeidsmarktregio … het besluit heeft genomen
om het project Transparantie banenafspraak te starten. Dit betekent dat er gebruik
wordt gemaakt van het UWV Portaal voor Gemeenten. Hierdoor is het mogelijk om
het werkzoekendenbestand te registreren in Sonar en het vacaturebestand in het
Werkbemiddelingssysteem (WBS).
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Resultaat
Landelijke doelstelling
De arbeidsmarktregio’s zijn op 31 december 2017 zodanig gefaciliteerd dat er 62.500
extra klantprofielen zijn ingevuld ten opzichte van 2016, conform het format dat mede is
vastgesteld door vertegenwoordigers van gemeenten en werkgevers (waaronder AWVN, MKBNederland, VNO-NCW en diverse brancheverenigingen).
Deze doelstelling is tot stand gekomen omdat de werkgevers in 2017 in totaal 12.500 extra
banen voor de doelgroep banenafspraak dienen te realiseren. Uit ervaringscijfers blijkt dat
voor één succesvolle plaatsing vijf kandidaten nodig zijn (12.500 x 5 = 62.500).
Regionale doelstelling
Het advies is om hier kort de regionale doelstelling te beschrijven. Bijvoorbeeld:
Onze regio heeft (of: De deelnemende gemeenten hebben) het streven om binnen zes weken
na ondertekening van de intentieverklaring de eerste vijftig profielen van gemeentelijke
kandidaten uit de doelgroep banenafspraak transparant te hebben.
Onze regio heeft (of: De deelnemende gemeenten hebben) het streven om op … <datum> de
volledige doelgroep van de banenafspraak transparant te hebben volgens het klantprofiel.
Organisatie
Opdrachtgever:
Opdrachtnemer:
Kwartiermaker Werkbedrijf:
Inhoudelijk adviseur: <contactpersoon vliegende brigade>
Bestuurlijk adviseur: <contactpersoon Programmaraad>
Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit …
Projectteam
Het projectteam bestaat uit …
Indien gewenst kunt u hier ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede het
takenpakker, de werkstroom en de benodigde bemensing beschrijven.
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Tijd
Voorbereidingsfase <periode noemen>
• Opstellen van plan van aanpak
• Goedkeuring van plan van aanpak door stuurgroep
• Werving en selectie van (externe) capaciteit
Realisatiefase <periode noemen>
• Trainingen en workshops
• Invoeren van klantprofielen
• Aanpassen van (bestaande) werkprocessen
• Sturing op aantallen en kwaliteit
Evaluatie en nazorgfase <periode noemen>
• Eindevaluatie
• Bepalen van vervolg
Informatievoorziening
Wekelijkse informatie
Wekelijks ontvangt … <naam> via … <contactpersoon vliegende brigade> een overzicht met
cijfers over het aantal kandidaten met een open dienstverlening in Sonar die vallen onder de
banenafspraak (vinkje banenafspraak). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het
wel of niet aanwezig zijn van een klantprofiel (inclusief onvolledig).
Maandelijkse informatie
Per maand overlegt de stuurgroep over de stand van zaken. De opdrachtnemer levert vooraf
de benodigde input aan de leden van de stuurgroep.
Vooraf vastgestelde rapportagemomenten
Van te voren zijn twee overige rapportagemomenten bepaald:
• Tussenrapportage op … <datum>
• Eindrapportage op … <datum>
Indien gewenst kunt u hier ook beschrijven hoe de informatie (onder andere werkprocessen)
van de verschillende gemeenten wordt verzameld en hoe iedereen van nieuwe informatie op de
hoogte wordt gebracht. Denk ook aan de overlegvormen en de frequenties daarvan.
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Kosten
De tabel geeft de verwachte/geschatte kosten weer:
ACTIVITEIT

CAPACITEIT

MIDDELEN

Kandidaten spreken en profielgegevens in Sonar verwerken

… uur

€…

Coördinatie op en aanpassen van (regio)werkprocessen, implementatie
en handleiding voor deelnemende gemeenten

… uur

€…

Training en workshops vanuit vliegende brigade

… uur

€ 0,- (gratis
beschikbaar)

Overig

… uur

€…
€…

Totaal

Een deel van bovenstaand bedrag wordt vergoed uit de extra middelen die eenmalig door
het ministerie van SZW beschikbaar zijn gesteld aan centrumgemeenten. Dit vloeit voort uit
het amendement van de Tweede Kamerleden Kerstens en Van ’t Wout voor het opstellen en
beschikbaar maken van klantprofielen.  
Ondertekening
Naam opdrachtgever:

Naam opdrachtnemer:

Handtekening/paraaf:

Handtekening/paraaf:

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:
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Bijlage 2: Argumentenkaart transparantie

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

PRODUCTIE ODINK

waarom je juist wel gebruik zou moeten maken van het

mogelijk kandidaten bij werkgevers aan het werk te helpen.

OPMERKING

ARGUMENT

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. Door een nieuwe dienst van UWV kan informatie uit private systemen worden
ingelezen in 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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OPMERKING

ARGUMENT

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.
UWV kan eenmalig een complete uitdraai leveren. 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 Doelgroepgeregistreerde. Deze lijsten kunnen ook worden uitgedraaid via het Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP), een applicatie in
UWV Portaal voor Gemeenten.

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.

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).
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OPMERKING

ARGUMENT

Ontbreken van motivatie om
transparantie vorm te geven

Bij 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.
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Bijlage 3: Brief van Programmaraad over transparantie
(februari 2016)

Aan de wethouders van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio

doorkiesnummer

uw kenmerk

bijlage(n)

betreft

ons kenmerk

datum

transparant maken van
kandidaten doelgroep

STAF/ALG/U201600204

11 februari 2016

(070) 373 8463

Banenafspraak

Geachte wethouder,
Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven
komen voort uit afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord van april 2013. De afspraken over het
regionale Werkbedrijf zijn wettelijk verankerd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Het
belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de Banenafspraak. De regionale
Werkbedrijven zijn voortvarend aan de slag gegaan om dit doel te realiseren. Eén van de knelpunten
in de realisatie, is de transparantie van het bestand. We merken dat het transparant maken van de
doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem nog niet overal even ver
gevorderd is. Iedere arbeidsmarktregio loopt hier in meer of mindere mate tegenaan. Het is de
uitdrukkelijke wens van werkgevers om kandidaten in één applicatie zelf te kunnen vinden volgens
een eenduidig profiel. Om snelheid te maken met het transparant maken heeft de Programmaraad
een ambitieuze doelstelling:
Noodzakelijke transparantie voor Banenafspraak
Op 31 december 2016 zijn de arbeidsmarktregio’s zodanig gefaciliteerd dat 57.500 klantprofielen
ingevuld zijn conform het format dat mede is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers
waaronder AWVN, diverse brancheverenigingen, VNO NCW MKB en gemeenten. De doelstelling is
tot stand gekomen vanuit de opgave van de ambassadeurs Banenafspraak (Aart van der Gaag en
Hans Spigt). In totaal dienen de werkgevers in 2016 11.500 banen extra te realiseren voor de
doelgroep Banenafspraak. Ervaringscijfers leren dat voor één succesvolle plaatsing 5 kandidaten
nodig zijn.
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Aart van der Gaag, ambassadeur 100.000 banen
“De arbeidsmarkt voor arbeidsbeperkten is niet heel anders dan de gewone arbeidsmarkt, inzicht in
vacatures en gemakkelijk te bereiken aanbod van kandidaten is essentieel. Heldere omschrijvingen
van competenties en belastbaarheid zullen zelfs de vraag stimuleren. De verscheidenheid binnen de
groep is groot, dat maak je alleen duidelijk door ze goed in beeld te brengen!”
Hans Spigt, ambassadeur 25.000 banen
"Iedere wethouder kent de verhalen van mensen met een arbeidsbeperking die maar geen baan
kunnen vinden en graag willen werken. Vaak weten ze heel goed wat ze kunnen en wat ze willen,
alleen zonder hulp lukt het maar niet om eens in gesprek te komen met een werkgever die iets te
bieden heeft. Nu zoeken eenvoudiger wordt en vinden makkelijker helpt het iedereen."

Wellicht ten overvloede benadrukken we de doelgroep die valt onder de Banenafspraak:
1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML)
kunnen verdienen;͒
2. Mensen met een Wsw-indicatie;͒
3. Wajongers met arbeidsvermogen;
4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
Vliegende brigade
Om uw arbeidsmarktregio, bestaande uit gemeenten, UWV en SW organisatie(s), te ondersteunen
met het transparant maken van de kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak biedt de
Programmaraad u de vliegende brigade aan.
Faciliteren invullen klantprofielen
De vliegende brigade komt uw uitvoerders en management, bij zowel gemeenten als Sociale
Werkvoorziening, faciliteren met het vullen van klantprofielen. In 2015 zijn er in 4 regio’s pilots
gehouden met de dienstverlening van de vliegende brigade. Over deze pilots heeft u eerder op
verzoek van de Werkkamer een notitie ontvangen. Vanuit de ervaringen in deze pilots is een toolkit
samengesteld. De toolkit bevat materiaal ter ondersteuning aan het werkproces om kandidaten
transparant te maken. Deze wordt beschikbaar gesteld via het Gemeentelijke Informatie Portaal (GIP).
Voorwaarden vliegende brigade
Aan dit aanbod zitten wel een aantal voorwaarden verbonden:
 deelname is vrijwillig, deelname is niet vrijblijvend. Wij sluiten graag een intentieverklaring
met u om doelstellingen te bepalen en bestuurlijk commitment vast te leggen;




het beschikbaar stellen van capaciteit, waaronder de ICT coördinator uit uw regio, Adviseur

Kwaliteit en Implementatie (UWV in uw regio) en medewerkers;
het werken met het UWV Portaal. Indien het werken met het UWV Portaal in uw
arbeidsmarktregio nog niet gerealiseerd is of het UWV Portaal nog niet volledig wordt benut,
kunnen wij u daarbij ook ondersteunen.

De dames Hendriks en Westdijk gaan graag het gesprek met u aan om het aanbod toe te lichten en
concrete afspraken te maken. Het aanbod kan per regio variëren. Het is afhankelijk van of en de mate
waarin uw regio al werkzaam is met het UWV Portaal.
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Contact opnemen
Astrid Hendriks en Renate Westdijk nemen op korte termijn contact met u op om uw belangstelling te
vernemen. Indien u eerder vragen heeft, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met:
•

Astrid Hendriks (programmamanager Banenafspraak | UWV)
06 52 69 90 92 | astrid.hendriks@uwv.nl

•

Renate Westdijk (projectleider Transparantie | Programmaraad)
06 21 55 80 55 | rwestdijk@samenvoordeklant.nl

Werkt uw regio ook mee aan het realiseren van een transparant kandidatenbestand?

Hoogachtend,

J. Kriens

F.J. Paas

M. J. Cohen

B. Bruins
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Bijlage 4: Brief van UWV over gemakkelijk inlezen van
klantprofielen in Sonar (augustus 2017)

Datum

10 augustus 2017
Van

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

Landelijk Team
Samenwerking Gemeenten

Bijlage(n) -

Onderwerp

Geachte

gemakkelijk inlezen klantprofielen in Sonar

,

Het realiseren van de Banenafspraak is een belangrijke doelstelling voor de gezamenlijke regionale
Werkbedrijven. Met trendrapportages en factsheets bent u hierover periodiek geïnformeerd. Het
inzichtelijk maken van de doelgroep die in aanmerking komt voor deze extra banen, is een
belangrijke opdracht voor zowel gemeenten als UWV.
Transparantie kandidaten voor werkgevers/intermediairs via KVB
Werkgevers hebben nadrukkelijk aangegeven zelf inzicht te willen hebben in de profielen van de
doelgroep Banenafspraak. Om dit mogelijk te maken heeft UWV, in opdracht van SZW en met
nauwe betrokkenheid van werkgevers, de Kandidatenverkenner Banenafspraak (KVB) ontwikkeld.
Gemeenten en UWV kunnen de gegevens van hun kandidaten registreren in Sonar, waarna ze
transparant (zichtbaar en vindbaar) worden voor werkgevers. De gegevens worden geanonimiseerd
weergegeven in de KVB.
Op 18 november 2016 is de KVB live gegaan en sindsdien kunnen werkgevers profielen bewaren en
informatie over deze kandidaten aanvragen. Daarna kunnen zij via het WerkgeversServicePunt in
hun regio in contact komen met kandidaten die zij interessant vinden. Als uw doelgroep is
opgenomen in de KVB vergroot u daarmee de kans dat ze worden gevonden door een werkgever.
Het transparant maken van de gehele doelgroep is in volle gang. UWV heeft per 23 juli 70.119
kandidaten transparant, gemeenten 2.208 kandidaten.

Bezoekadres

La Guardiaweg 116-162
1043 DL Amsterdam
www.uwv.nl
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Voor uw regio en per gemeente is de stand per 23 juli als volgt:
Arbeidsmarktregio
XXX

Gemeente
XXX
XXX
XXX
TOTAAL

Aantal gemeente

Aantal UWV

Vanuit gemeenten kregen wij het signaal dat het registreren van profielgegevens in Sonar vaak
een dubbele handmatige registratie van gegevens betekent, omdat gemeenten zelf ook een eigen
werkzoekendenregistratie/klantvolgsysteem hanteren. Het handmatig bijhouden van registraties in
meerdere systemen is niet alleen tijdrovend, het betekent een risico voor de kwaliteit van de
gegevens en vraagt om nieuwe procedures. Met deze signalen zijn we aan de slag gegaan.
Inlezen gemeentelijke profielgegevens in Sonar t.b.v. KVB en werkgeversdienstverlening
Gelet op de urgentie van het onderwerp zijn we verheugd u nu te kunnen melden dat UWV een
dienst heeft ontwikkeld waarmee gegevens vanuit de gemeentelijke systemen ingelezen kunnen
worden in Sonar. Hiermee wordt dubbel invoeren voorkomen. We denken hiermee een flinke stap
te zetten naar het verhogen van het aantal kandidaten dat met een profiel vindbaar is voor
werkgevers en zo de gezamenlijke werkgeversdienstverlening een positieve impuls te kunnen
geven.
Om tot de dienst te komen is in de afgelopen periode met een aantal gemeenten een verkenning
uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of op een veilige, betrouwbare en beheerste wijze profielgegevens
vanuit een gemeentelijk ICT-systeem kunnen worden ingelezen in de Sonar-database en zichtbaar
worden in de KVB. Dat is gebleken en de betrokken gemeenten zijn positief over de aangeboden
dienst. Wij hebben daarom besloten per direct deze dienst aan alle gemeenten beschikbaar te
stellen.
Als u gebruik wilt maken van deze dienst, dan bieden wij u graag ondersteuning aan die bestaat uit
de volgende vier onderdelen:
1. Intake (betreffende profielgegevens, werkwijze, afspraken).
2. Proeflevering (begeleiden uploaden en valideren gemeentelijk profielbestand).
3. Productielevering (inlezen profielgegevens in Sonar en controle op werking).
4. Nazorg (vervolgafspraken, afspreken gewenste frequentie van aanleveren, gemeentelijke
borging).
Succes is pas gegarandeerd als we werkgevers kunnen voorzien van kwalitatief goede profielen.
We doen er vanzelfsprekend samen met u alles aan om dat te realiseren.
U bent als wethouder van een centrumgemeente voorzitter van het regionaal Werkbedrijf. Wij
vragen u in een aankomend regionaal overleg dit onderwerp ter sprake te brengen en daarbij het
belang van een goed gevulde KVB voor werkgevers en werkgeversdienstverlening te benadrukken.
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Wij gaan graag met uw gemeentelijke organisatie/regio in gesprek. Wanneer u interesse heeft in
de dienst om profielgegevens van kandidaten uit het Landelijk Doelgroep Register (LDR) in te lezen
in Sonar ten behoeve van zichtbaarheid in de KVB kunt u contact opnemen via
SamenwerkingGemeenten@uwv.nl of telefonisch met Jan Willem Kool (06 5353 8039) of Johan
Verhage (06 4138 6700).
Eenmalige gegevenslevering uit het LDR
Uit de verkenning kwam ook naar voren dat veel gemeenten niet exact weten wie van hun burgers
in het LDR staan. Dat belemmert het transparant maken van de hele doelgroep. We hebben
daarom met het ministerie van SZW afgesproken dat UWV gemeenten die daarom verzoeken, een
bestand van hun ingezetenen in het LDR mag leveren. Gemeenten kunnen hiermee waar nodig hun
administratie completeren. Wij kunnen deze levering naar verwachting aan het einde van het derde
kwartaal 2017 realiseren. In het najaar ontvangt u hierover een uitgebreide brief.
We wijzen u er tenslotte graag op dat u op www.samenvoordeklant.nl de factsheet Banenafspraak
over het eerste kwartaal 2017 kunt vinden. De factsheet bevat een analyse van de cijfers en geeft
inzicht in de voortgang van de Banenafspraak per regio.

Met vriendelijke groet,

Fred Paling
Raad van Bestuur
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Contact
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  
Dienstverlening inlezen gemeentelijke kandidaatgegevens
Jan Willem Kool
Projectmanager WERKbedrijf - UWV
samenwerkinggemeenten@uwv.nl
06 - 535 38 039
Johan Verhage
Business consultant WERKbedrijf - UWV
samenwerkinggemeenten@uwv.nl
06 – 413 86 700
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Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

