
Hoe krijgen we de transparantie nu 
echt voor elkaar?  

 
Het gemeentelijk portaal voor de 

regio 
  
 



Realisatie transparantie 

Welkom en voorstellen 
 
Verwachtingen 
 
Transparantie noodzaak? Werkgever!!! 
 
 



Realisatie transparantie 

 
 
1 landelijk systeem: sonar, wbs en werk.nl 
  
 Keuze ligt vast! 
 
Nu stap zetten 
 
Gratis! 
  



Realisatie transparantie 

Voorwaarden; kan alleen met  
• 1 landelijk systeem met invloed van 

gemeenten 
 
 gemeentelijk portaal voor de regio  

 
• aanpak per arbeidsmarktregio 
 
 



De Warming Up 

 
 

Je krijgt maximaal  6 vragen 
Je hebt keuze uit een tweetal opties: 
Ja / Nee 
Juist / Onjuist 
A of B 
Twee keuze antwoorden 
Etc. 

Je kiest binnen 10 seconden jouw antwoord 
door naar dit keuzevak te lopen. Wisselen mag 
niet! 
Heb je niet de juiste keuze gemaakt dan ga je 
zitten. 
Winnaar bekend! Een oorverdovend applaus en 
natuurlijk eeuwige roem! 



Vraag 1 

 
Er zijn meer dan 250 gemeenten aangesloten op 
het UWV Portaal? 
A. Juist 
B. Onjuist 

  



Vraag 2 

 
 Hoeveel actieve vacatures stonden in 

de maand oktober op werk.nl? 
A. 49500 
B. 74000 



Vraag 3 

 
 
 Was de beschikbaarheid van werk.nl in 
oktober hoger dan 95 %? 
A. Nee 
B. Ja 



Vraag 4 

 
 

Hoeveel gemeenten maken actief gebruik 
van de WERKbedrijf applicaties? 
A. Meer dan 125 
B. Minder dan 125 



Vraag 5 

 
 
  Hoeveel inlogs waren er in oktober 

in de werkmap? 
A. Meer dan 3 miljoen 
B. Minder dan 3 miljoen 



Vraag 6 
 
Benaderingsvraag 
Hoeveel actieve gemeentelijke gebruikers zijn er 
momenteel van de WERKbedrijf applicaties? 
 
Iedereen die nog staat mag een gok doen! 



Waar neem ik u in mee? 

 
 

  
1. De releases 
2. White labeling werk.nl 
3. Autorisatie en 

segmentering 
gemeenten 

4. Dashboard gemeenten 
5. Doorontwikkeling GIP 



E-intake release nov. 2015 

 
 
 Aanpassingen e-aanvraag bijstand 
Wijziging vraagstelling IOAW 
Wijzigingen m.b.t. medebewoners 
 Aanpassingen decentrale 

beheermodule e-aanvraag bijstand 



De releases (1) 
 
Release 4 2015 
 CRM 2.0 
 Koppeling Suwi Bedrijfsregister 
 Integratie Inschrijving werk en plaatsen CV 
 Koppeling doelgroepenregister 
 Verbeteren vindbaarheid WSP 

  



De releases (2)  
Release 1 2016 
• Share in WBS 
• Delen bemiddelingsgegevens 
• Matchen op trede Participatieladder 
• Diverse wensen IGP 
• WW-check bij aanvraag bijstand 
E-intake release 2016 
• Nader te bepalen 
 



Whitelabeling werk.nl 
 
Van werk.nl naar UWV.nl 
• Verplaatsen ‘verplichte diensten’ 
 
Diensten beschikbaar stellen 
• Ontdoen van ‘UWV-sausje’ 
• Loskoppelen van werk.nl 
• Aanbieden arbeidsmarktpartners 
 

  



Autorisatie & Segmentering 

Waar richt het project zich op? 
 
 



Autorisatie & Segmentering 

 
 

De doelstellingen 
1. Security en privacy UWV-applicaties 
2. Herkenbaarheid professionals 
3. Herkenbaarheid klanten 
4. Security en privacy sturings en 

verantwoordings informatie 



BI-tooling / Dashboards 
transparantie 

Welke dashboards? 
1. Dashboard gemeenten 
2. Dashboard banenafspraak 
 
Wat heeft het te bieden? 
1. Caseloadbeheer ondersteunen 
2. Inzicht caseload t.b.v. bemiddeling 
3. Klantprofiel in 1 oogopslag 
 
 



GIP 2.0 
 
De verbeteringen 
1. Verantwoordingsinformatie meer op maat 
2. Sturingsinformatie meer op maat 
 
Wens gemeenten? 

  



Vragen??? 
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