
Transparantie Banenafspraak

Astrid Hendriks

Renate Westdijk



Voorstellen

Astrid Hendriks
UWV, programmamanager Banenafspraak

Renate Westdijk, 
Programmaraad, projectleider



Transparantie



Werkgevers en werkzoekenden met 

elkaar in contact te brengen door de 

vraag (vacatures/baanopeningen) en 

aanbod (kandidaten)  al dan niet 

ondersteunt met persoonlijk contact 

vanuit de publieke partijen uniform in 

ÉÉN elektronische voorziening aan te 

bieden om tot match te komen 

Stip aan de horizon



• Afbakening

Het betreft kandidaten die vallen onder de 

doelgroep Banenafspraak!

Transparantie kandidaten Banenafspraak



• Dienstverlening 2016 Programmaraad
– Brief aan wethouders op 11 februari 2016

– Ronde door het land

– Inzet Vliegende Brigade

– Praktijkdagen / Website / Praktijkvoorbeelden /Social Media

• Ministerie van SZW / Politiek
– Verzamelbrieven

– Wethoudersbijeenkomsten

– Onderwerp van gesprek in diverse Algemene Overleggen

– Moties / Amendementen

Historie transparantie kandidaten  



• Sociale Partners

(Werkgeverskoepels en vakbonden)
– Social Media

– Inzet in Regionale Werkbedrijven

Historie 



• Doelstelling in 2016: 

57.500 profielen transparant 

• Resultaat

57.212 profielen transparant

– 777 gemeentelijke profielen

– 56.453 Wajong profielen

Resultaten



• Live gaan van Kandidatenverkenner op 18 

november 2016

Alle kandidaten in SONAR met vinkje 

Banenafspraak staan automatisch in 

Kandidatenverkenner. De mate waarin 

kandidaat gevonden wordt, wordt bepaald door 

beschikbare info.

Een goedgevuld profiel vergroot vindbaarheid!  

Resultaten



• De kandidaten met indicering Banenafspraak 

moeten worden opgenomen in SONAR 

inclusief een klantprofiel 

– Vliegende Brigade faciliteert u!

• Het inregelen van werkprocessen na ‘de 

bestelling’ door de werkgever

– In arbeidsmarktregio afspraken maken

Wat moet er geregeld worden in de regio



Brief aan wethouders centrumgemeenten met:

• Oproep opstellen van regionaal plan transparantie

• Oproep om coördinator Implementatie, 

Ondersteuning en Transparantie te benoemen

• De Vliegende Brigade

• Handmatige invoer door UWB van geschreven 

profielen

• Verkenning met private systemen voor laden 

klantprofielen in SONAR

• Decentralisatie-uitkering door ministerie van SZW

Aanbod in 2017 ter ondersteuning



• Regio’s worden voorzien van cijfers op 

transparantie wekelijks en als surplus bij 

factsheet van UWV

• Overzicht van doelgroepgeregistreerden

wordt éénmalig verstrekt. Meer info volgt 

Aanbod ter ondersteuning



• Eind 2017 hebben we met elkaar 62.500

profielen transparant gemaakt.

• UWV zal rond de 18.400 profielen 

transparant maken

• Gemeenten staan aan de lat voor 44.100 

profielen

Dat betekent per AMR, uitgaande van 46 

werkbare weken: 28 profielen per week!

Eind 2017……



• De Kandidatenverkenner is op verzoek van 

de WERKGEVERS ontwikkeld. 
– één landelijke bestand met uniforme profielen van 

kandidaten

– Doelgroep BANENAFSPRAAK

• De WERKGEVERS zijn betrokken geweest 

bij het samenstellen van de criteria in de 

profielen

• Het is een EXTRA kans voor 

werkzoekenden om onder de aandacht te 

komen bij WERKGEVERS

Nota bene: 



Een TRANSPARANT bestand is 

onderdeel van een excellente 

dienstverlening aan 

werkgevers en 

werkzoekenden.

DOET UW REGIO MEE? 

Tot slot



Interessante links:

- https://youtu.be/Dl-vRkQuNvg

- https://youtu.be/HqZ-aOSXdMA

- https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/ses

sie_12_kandidatenverkenner_-

_ondersteuning_in_de_werkgeversdienstverlening_en_extra_kansen_

voor_werkzoekenden.pdf#overlay-context=nieuws/presentaties-

praktijkdag-programmaraad-december-2016

- https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/ses

sie_11_op_naar_een_transparant_bestand.pdf#overlay-

context=actueel/nieuws/presentaties-praktijkdag-programmaraad-juni-

2016

Interessante links 

https://youtu.be/Dl-vRkQuNvg
https://youtu.be/HqZ-aOSXdMA


Vragen



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



