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Het IV domein WERKbedrijf heeft te maken met drie dominante vraagstukken
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De ondersteuning van collega’s op de werkpleinen moet snel verbeterd worden, zowel vanuit gebruikersperspectief 

als vanuit het perspectief van de continuïteit. 

De ondersteuning van de werkzoekende moet verbeterd worden. Op dit moment heeft de werkzoekende burger te 

maken met verschillende websites (waarvan Werk.nl er één is),

De rol van het WERKbedrijf als ketenpartner, zowel binnen als buiten het UWV, moet veel sterker worden 

aangezet. Met name in de samenwerking met de gemeenten ziet UWV kansen en tegelijkertijd kan daar nog veel 

verbeterd worden. 
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Uitgangspunten van de visie zijn opgehaald in het WERKbedrijf
Meer dan 200 mensen zijn geconsulteerd bij de totstandkoming van het plan
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De klant staat centraal.

Optimale informatiepositie voor medewerkers, werkzoekenden, werkgevers en partners.

Persoonlijke en digitale dienstverlening in balans.

Ruimte voor eigen beslissingen door medewerkers, optimaal ondersteund met informatievoorziening.

Werkprocessen die ruimte bieden voor lokale of zaakgebonden variatie.

Routinetaken automatiseren = meer ruimte voor professioneel handelen in de uitvoering.

Kanaalsturing: internet, telefonie en face-to-face.

Aansluiten op UWV-Informatieplan.

Uitgangspunten van de visie zijn opgehaald in gesprek met gemeenten
Meerdere workshops zijn georganiseerd bij de totstandkoming van het plan

Data uitwisseling via services



Een plan voor een betere informatievoorziening van het WERKbedrijf
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Een plan dat:

…aansluit op, en bijdraagt aan, het UWV Informatieplan (UIP).

…een basis legt voor de begroting van 2019 en verder.

… bijdraagt aan verbeteringen op korte termijn.

…de basis legt voor moderniseringen op langere termijn.

…aansluit bij wensen van SZW, klanten, UWV, gemeenten en partners op de arbeidsmarkt..

…aansluit bij plannen inzake modernisering dienstverlening, communicatie en organisatie.

…aansluit bij ontwikkelingen in EU-verband.

Hoe we dit

doen: 

1: Korte termijn verbeteringen om 

werkbaarheid tbv medewerker te 

vergroten

2: Een samenhangend ontwerp

van de informatievoorziening 

o.b.v. visie, weldoordachte 

principes en samenhang.

3: Realiseren hoogwaardige  

informatievoorziening o.b.v. 

moderne technologie



De toekomst van het WERKbedrijf: nieuwe vormen van dienstverlening en kanalen. 
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WMO + UWV

UWV + WMO

UWV + WG

WG + UWVAan het werk

Op weg naar werk

Werkfit worden

Stabilisering 

Ondersteund met arbeidsmarktinformatie die we proactief inzetten.

Klantindeling op basis van de 

klantreis, beschikbaar voor 

alle werkzoekende klanten die 

hiervan profijt kunnen hebben.

Digitaal platform

aanbieden, proactief 

inspelen op behoefte 

grote partijen. 

Met inzet van moderne 

media en apparaten. 

Snel inspelend op (digitale) 

ontwikkelingen op het gebied 

van klantbediening en 

dienstverlening. 

Aansluitend op moderne 

platforms voor 

arbeidsbemiddeling.

Begrijpelijke en 

toegankelijke dienstverlening 

aansluitend bij klantreis en 

opgebouwd uit 

componenten. 



UWV Werkbedrijf verbindt en faciliteert de arbeidsmarkt met een digitaal platform
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UWV
API

AMI

Website

APP

Voicemail

Tablet

Web form

Tablet

VacaturesProfielen

Werkzoekenden Werkgevers en Gemeente

Face-to-face Face-to-face

Telefoon

Telefoon

Web form

Klantbeeld



Samen naar de toekomst
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Continuïteit dienstverlening blijft gewaarborgd 

Samen naar een moderne toekomst

Gegevens uitwisseling via services



•Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

•Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

•SVP evaluatieformulier invullen

•Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/

