Releasespecial voor gemeenten
Colofon
Augustus 2017
Heb je vragen of opmerkingen
over deze Release? Stuur een
bericht naar het Landelijk team
Samenwerking Gemeenten via
SamenwerkingGemeenten@uwv.
nl.

release 8, 9 en 10 september 2017
De release van september staat in het teken van functionele verbeteringen
van onze applicaties voor UWV-collega’s, medewerkers van gemeenten en de
klant. Deze release staat in het teken van het installeren van
gebruikerswensen.
Release-onderwerpen
De release special bestaat voor gemeenten uit 3 relevante onderdelen:
1. Werk.nl
2. Sonar Open UI
3. Suwinet voor gemeenten
Voor wie is deze release-special
Deze releasespecial voor gemeenten richt zich specifiek op de onderdelen
waar gemeentemedewerkers mee te maken hebben. Daarom is deze special
bedoeld voor:
Gemeente medewerkers (klantmanagers/intakers,
management/superusers gemeenten)
Management en medewerkers WERKbedrijf (ter informatie)
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Werk.nl
1.

Vrije invoerfunctie

Hoe is het nu en waarom moet het anders?
Opvoeren van een onjuist beroep
Een grote klacht van werkzoekenden sinds het bestaan van matching op werk.nl: het moeten opvoeren van
een onjuist beroep bij het zoeken naar vacatures omdat het daadwerkelijke beroep niet beschikbaar is.
Werkzoekenden kunnen op trefwoord zoeken of kiezen uit een beroep via een vaste structuur. Het komt
regelmatig voor dat werkzoekenden niet het juiste beroep kunnen selecteren.

Vacatures die niet aansluiten op wat er gezocht wordt
Vacatures worden momenteel niet of slecht gevonden. Werkzoekenden krijgen bij het zoeken van vacatures
zoekresultaten die niet aansluiten bij de zoekopdracht. Dit heeft te maken met het foutief opvoeren van
beroepsregistraties (zie bovenstaande aanleiding) en/ of onjuiste beroepskoppelingen en/ of
verwantschappen.

Beheer op de zoekresultaten van werkzoekenden is release-afhankelijk
Wanneer problemen zich voordoen op werk.nl met betrekking tot de zoekfunctie en de zoekresultaten, kunnen
we dit momenteel alleen in een release oplossen wanneer werk.nl offline is.

Wat verandert er voor de werkzoekende?
Vrije tekst zoeken
De werkzoekende kan vrij zoeken naar vacatures, zonder dat hij
verplicht is te zoeken uit een vaste lijst met beroepen zoals deze nu
wordt aangeboden. Zoekresultaten zijn daarmee niet meer
afhankelijk van deze vaste structuur.

Verbeterde vindbaarheid van vacatures en
zoekresultaten
Doordat er niet verplicht gebruik gemaakt hoeft te worden van een
vaste structuur, leidt dit tot betere zoekresultaten.

Hoger gebruikersgemak en nieuwe vormgeving
De werkzoekende kan zoeken zoals hij dat gewend is van
bijvoorbeeld Google. Er is gelegenheid om op plaatsnaam te zoeken
en de resultaten zijn te verfijnen met verschillende filters.
Daarnaast ziet de pagina er aantrekkelijker uit en oogt daarmee
intuïtiever.

Semantisch matchen
Er wordt in de zoekfunctie gebruik gemaakt van semantiek. Dat betekent dat er niet alleen wordt gezocht
naar vacatures die voldoen aan de opgevoerde zoekterm, maar ook naar vacatures die een vergelijkbare
betekenis hebben. Denk aan schoonmaker en interieurverzorger; rijwielhersteller en fietsenmaker, enz.

Wat je zoekt, is wat je krijgt
De werkzoekende krijgt een zoekresultaat in stappen aangeboden. Het eerste zoekresultaat bevat wat er
gevraagd wordt (als er vacatures zijn) en is ook herkenbaar voor de werkzoekende als zodanig. Door de
nieuwe functionaliteit geeft werk.nl in eerste instantie geen ongewenste resultaten meer.
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Aanbieden van suggesties
Aanvullend op het eerste resultaat, wordt de werkzoekende de
keuze geboden om nog een vervolgstap te gebruiken door te
klikken op ‘aangeboden suggesties’. Het zoekresultaat wordt
daarmee in maximaal twee extra stappen aangevuld met verwante
en mogelijk relevante vacatures.
We maken een duidelijk onderscheid tussen het eerste resultaat en
de aan te klikken aangeboden suggesties, zodat de werkzoekende
geen onverwachte of ongewenste resultaten krijgt.

Release-onafhankelijk beheer
Verbeterwensen voor zoekresultaten kunnen direct
releaseonafhankelijk gerealiseerd worden. Dit betekent dat het niet
langer nodig is om werk.nl offline te halen om een verbetering door
te voeren.

Meer focus op het resultaat
Klantonderzoek heeft aangetoond dat werkzoekenden de filters niet
gebruikten als een verfijning, maar als een kenmerk. Met als
gevolg dat de meeste werkzoekenden het gebruik van filters zagen
als een resultaatvergroter, dan als een concretisering van de
zoekresultaten. Denk bijvoorbeeld aan: ik ben vrouw, 55+ en ik
woon in Amsterdam.
Omdat we de resultaten voor de werkzoekenden niet willen
beperken, maar juist de kansen in beeld willen brengen, is besloten de filters minder prominent in beeld te
brengen (rechts en ingeklapt) en sorteren we in de meeste gevallen het resultaat. Denk hierbij aan gebruik
van locatieafstand en de wens tot inzicht in de Doelgroep- en voorkeursbeleid vacatures.
De veranderingen voor de werkzoekende komen voor op 3 (hoofd)schermen voor het zoeken naar vacatures.
1. Home Vacatures zoeken;
2. Zoekresultaten pagina;
3. Vacature detailpagina.

2.

Veelgestelde vragen functionaliteit werk.nl en nieuwe
zoekfunctionaliteit

Hoe is het nu en waarom moet het anders?
Op werk.nl zijn twee hulpmiddelen waarmee klanten zelfstandig informatie op werk.nl kunnen vinden,
namelijk:

De veelgestelde vragen-functionaliteit waarmee vraag-en-antwoordcombinaties over onze
dienstverlening en producten door klanten te doorzoeken zijn.


De zoekfunctionaliteit waarmee klanten via werk.nl informatie kunnen zoeken over bijvoorbeeld
solliciteren en het ontslag- en arbeidsrecht.

Deze functionaliteiten ondersteunen klanten om informatie te vinden en gebruik te maken van onze online
dienstverlening zonder contact op te nemen met een medewerker.
De veelgestelde vragen- en zoekfunctionaliteit worden vervangen door een nieuwe zoekfunctie die op werk.nl
in te zetten is: Google Search Appliance.
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Wat verandert er voor de klant?
Alle veelgestelde vragen in de huidige vorm op werk.nl worden verwijderd. De veelgestelde vragen
functionaliteit wordt vervangen door één pagina op werk.nl.
Voor overige informatie kan de klant de zoekbalk rechtsboven op werk.nl gebruiken. De relevantie van de
zoekresultaten is flink verbeterd.

3.

Bewaren cv Werkgevers

Hoe is het nu en waarom moet het anders?
Werkgevers kunnen cv’s bewaren bij hun vacatures en zoekopdrachten. Werkgevers hadden nog een aantal
wensen met betrekking tot het bewaren van cv’s:
Op één plek de bewaarde cv’s kunnen bekijken ongeacht of de cv’s bewaard zijn bij een vacature of
een zoekopdracht;
Bij een bewaard cv direct kunnen zien of ze dit cv ook bij een andere zoekopdracht of vacature
hebben bewaard;
Om een notitie toe te voegen aan een bewaard cv.

Wat verandert er voor de klant?






In het linker menu is een onderdeel toegevoegd ‘Mijn bewaarde cv’s’.
Mogelijkheid om per cv te zien bij welke vacature deze bewaard is en de mogelijkheid om een notitie
toe te voegen aan het cv
Mogelijkheden om cv’s te verwijderen uit zoekresultaten zijn uitgebreid.
Verhoging maximum cv’s opslaan/bewaren per zoekopdracht/vacature naar 20.
Infinite/endless scroll op pagina ‘Bewaarde cv’s’. Dit is het ‘eindeloos’ naar beneden kunnen scrollen
naar nieuwe content zolang deze beschikbaar is. Cv’s worden per set van 20 geladen.

De ‘Ook bewaard bij’-knop
De ‘Ook bewaard bij’-knop wordt getoond bij ieder cv in het overzicht van de bewaarde cv’s. Als de werkgever
hierop klikt, klapt een veld uit waarin wordt aangegeven bij welke zoekopdracht(en)/ vacature(s) van de
werkgever het desbetreffende cv nog meer is opgeslagen. De werkgever kan dan tijdens een
(telefoon)gesprek met de werkzoekende zien welke andere vacatures ook geschikt zouden kunnen zijn voor
de werkzoekende.
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De ‘Notitie’-knop
De ‘Notitie’-knop is bij elk cv te vinden in het overzicht van de bewaarde cv’s. Als de werkgever hierop klikt,
verschijnt een tekstveld waarin een vrije tekst van 2000 tekens kan worden ingevoerd. De ingevoerde tekst
kan worden opgeslagen en vervolgens direct getoond in het overzicht na de melding ‘Notitie bij bewaard cv’.
De knop ‘Notitie’ hoeft dus in het overzicht niet aangeklikt te worden om te lezen. De notitie is gekoppeld aan
het desbetreffende cv en alleen te lezen in het account van de werkgever die de notitie heeft gemaakt.
Andere werkgevers kunnen de notitie dus niet lezen. Als het cv binnen het account meerdere keren is
opgeslagen zal overal dezelfde notitie zichtbaar zijn. De notitie kan ten alle tijden worden aangevuld en
aangepast. Het tekstblok is zo ontworpen dat de tekst getoond wordt zoals de werkgever hem invoert. Wil de
werkgever een opsomming onder elkaar met een harde enter dan toont de notitie dit ook zo in het overzicht.
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De ‘Verwijder’-knop
Deze functionaliteit is uitgebreid. De ‘Verwijder’-knop wordt ook getoond in het overzicht van de bewaarde
cv’s. Als de werkgever hierop klikt, klapt er een veld uit waarin wordt aangegeven bij welke
zoekopdracht(en)/ vacature(s) van de werkgever het desbetreffende cv nog meer is opgeslagen. Door middel
van het vinkje kan de werkgever aangeven bij welke zoekopdracht/ vacature het cv verwijderd moet worden.
Tevens is er een mogelijkheid om direct alle zoekopdrachten en vacatures te selecteren .
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Sonar Open UI
1.

Overzicht

Hoe was het?
Een scherm met kleine letters.

Hoe wordt het?
Grotere letters en rustiger ogend scherm. Nadelen: minder tabbladen zichtbaar, afzonderlijk tabs niet
zichtbaar als ze niet zijn geselecteerd. Het minder zichtbaar zijn van tabbladen is afhankelijk van de resolutie
en mate van inzoomen door de gebruiker zelf, dus door uit te zoomen kan je meer tabbladen in beeld krijgen.
Dit kan je zelf aanpassen met CRTL+ (muis)scroll
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2.

Zoeken

Hoe was het?
Query staat links in het scherm

Hoe wordt het?
Symbool voor Zoeken staat nu rechts in het scherm

3.

Nieuw

Hoe was het?
Nieuw staat links in het scherm

Hoe wordt het?
Het symbool voor Nieuw (+) staat rechts in het scherm
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4.

Sneltoetsen

Hoe was het?
De sneltoetsen bestonden al, maar werden niet regelmatig gebruikt.

Hoe wordt het?
Toets-combinaties zijn belangrijker geworden omdat de functie van
de rechter muisknop is komen te vervallen.
De verschillende toets-combinaties zijn opgenomen in het menu.
De enige die hierin niet vermeld staat is Ctrl + B: het kopiëren van
een record.

5.

Scrollen

Hoe was het?
Pijltjes naar boven en naar beneden

Hoe wordt het?
Pijltjes naar links en rechts
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6.

Agenda

Hoe was het?
Klein, hele maand in beeld.

Hoe wordt het?
Grotere letters en instelbaar per week. + in plaats van

7.

Wachten

Hoe was het?

Een draaiende zandloper

Hoe wordt het?

Een lopend klokje
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8.

Aanmaken van nieuwe overeenkomsten of
Werkinstrumenten, etc.

Hoe was het?
Alles was zichbaar op een scherm. Met nieuw kon je een nieuwe overeenkomst aanmaken.

Hoe wordt het?
Door grotere letters valt het onderste blok waarin je nieuwe overeenkomsten/werkinstrumenten (maar ook
bijv. berichten) kan aanmaken weg en moet je scrollen op bij de + te komen om een nieuw item aan te
maken.
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9.

Systeemknoppen

Hoe was het?
Een regel met: Uitloggen – Sitemap – Dashboard – Zoeken - Hoe moet ik.. - Snelafdruk

Hoe wordt het?
Links staan nieuwe iconen: Nieuwe query - Query uitvoeren – Sitemap - Hoe moet ik… - Snelafdruk

Rechts staan de nieuwe iconen: Communicatie (voorheen dashboard) – Zoeken –Melding –Instellingen –
Uitloggen

10.

In Sitemap

Hoe was het?
“Opslaan” links in het scherm

Hoe wordt het?
Symbool voor opslaan rechts in het scherm

Hoe was het?
Verwijderen staat links
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Hoe wordt het?
Symbool voor verwijderen staat rechts

11.

Dashboard klant openen

Hoe was het?
Om de klant waarmee je bezig was te bewaren voor later, was het icoontje

Hoe wordt het?
Een nieuw symbool met twee gespreksballonnen opent het communicatie scherm. Hierin kan je de
werkzoekende opslaan.

Dit blok kan je ook smal maken, op een andere plek neerzetten of gewoon afsluiten. Na het afsluiten kan je
dit blok weer openen door opnieuw op gespreksballonnen te klikken. De opgeslagen klanten blijven erin staan
totdat je Sonar afsluit (gelijk aan de werking voor de release).
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12.

Nieuws meldingen

Hoe was het?
Als er verstoringen waren of er was iets anders te melden over Sonar dan werd gebruik gemaakt van pop-up
berichten en de lichtkrant onderaan in Sonar.

Hoe wordt het?
Meldingenoverzicht in plaats van pop-op en lichtkrant, komt er bovenaan een melding te staan:

Als je deze open klikt krijg je de melding te zien. De gelezen berichten gaan naar “Al gelezen”.

Als dit overzicht weg klikt, ziet het er als volgt uit:
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Koppeling WBS en Suwinet voor G4
1.

Verbetering voor G4

Hoe was het?
Medewerkers van gemeenten zien in hun eigen werkzoekendenvolgsysteem niet de volledige
bemiddelingsgegevens van klanten. Dit zorgt ervoor dat ze niet kunnen controleren of kunnen inzien welke
dienstverlening aan de klant is gegeven.

Hoe wordt het?
WBS en Suwinet (systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen) worden voor de G4
gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) aan elkaar gekoppeld. De gemeentelijke
medewerker kan straks zien hoeveel vacatures de klant heeft ontvangen van UWV, wat de status is van de
bemiddeling en om welke vacatures het precies gaat. Daarnaast ziet de gemeentelijke medewerker de
contactgegevens van de UWV medewerker zodat zij in overleg kunnen treden wanneer nodig.

Wat verandert er voor de G4 gemeenten?
De WBS administratie van UWV op gebied van klantbemiddeling is na de release inzichtelijk in Suwinet voor
de G4. Bij succes kan deze functionaliteit ook worden uitgerold bij andere gemeenten. Zodra dit mogelijk is
zal dit worden gecommuniceerd via GIP.
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