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Wij gaan jullie meenemen hoe je via het dashboard 
bijvoorbeeld kan sturen op je eigen caseload, kwaliteit 
van registratie en hoe je de bemiddelingsgegevens van 
werkzoekenden inzichtelijk kan maken.

Daarnaast tonen wij het dashboard 
Werkgeversdienstverlening. Dit dashboard biedt de 
mogelijkheid om met behulp van verschillende filters 
werkzoekenden uit de klantbestanden van zowel UWV 
als Gemeenten te selecteren.

Doel van de sessie



Vragen die beantwoord zullen worden zijn onder 
andere:

• Hoe vind ik mijn kandidaten? 

• Hoe is deze doelgroep opgebouwd? 

– Leeftijd, opleiding, beroepssectoren, etc. 

• Zijn onze beschikbare kandidaten transparant 
genoeg voor de kandidatenverkenner 
banenafspraak?

Vraagstellingen



• Het beheren van caseload / eigen sturingsinformatie

• Het maken van selecties (macro naar micro)

• De informatie is nagenoeg real-time (max. 1 dag)

– In tegenstelling tot GIP (week ervoor)

Waarom dashboarden?



• Open Sonar via het UWV Portaal voor Gemeenten

• Je komt standaard op het scherm ‘Werkzoekenden’

• Klik vervolgens op het tabblad ‘Dashboard’

– Deze staat tussen ‘Start’ en ‘Werkzoekenden’

Waar vind ik de dashboarden?







Doel: 

Inzicht geven in de gemeentelijke caseload vanuit 
verschillende invalshoeken (werkzoekende kenmerken).

Hoe: 

Aan de hand van verschillende kenmerken (filters) verschijnen 
er taartdiagrammen. Deze diagrammen beschikken over een 
doorklikfunctie waarna een resultaatlijst wordt getoond aan de 
hand van het gekozen kenmerk.

Dashboard Gemeente - Caseload









Pas op het moment dat er wordt geklikt op de knop toepassen (
 ), wordt de query geactiveerd!

De taartdiagrammen worden weergegeven aan de hand van de 
gemaakte selectie. 

Bovenaan de taartdiagrammen is altijd te zien over welk aantal 
kandidaten er gegevens worden getoond:

                    

Vergeet net je zoekactie te activeren!



Taartdiagram Banenafspraak



Deze resultaatlijst toont de velden:

Naar caseload resultaatlijst

BSN
Volledige Naam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummer toevoeg.
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Geslacht
Leeftijd
Banenafspraak
Klantprofiel
Beschikbare uren/wk
Opleidingsniveau
Bemiddelingsberoep
Beroepssector
Rijbewijs

Vervoer
1e uitk dag (niet WW)
Niet werkend vanaf
Medewerker Naam
GSD Kantoor
Gemeente
Participatieladder



Deze resultaatlijst toont de velden:

Deze resultaatlijst is uit te breiden met 52 andere items.

Voor detail en werkwijze: zie QRC van dit dashboard.

Export alle werkzoekenden

BSN
Achternaam
Voorvoegsel
Voornamen
Voorletters
Geslacht

Geboortedatum
Netnummer Telefoon
Telefoonnummer
E-mailadres
Verlengdatum
Laatste datum werkm@p

Werknl CV+
Burgerlijke staat
Banenafspraak
Klantprofiel
Participatieladder



Onderaan de resultaatlijst vind je de mogelijkheid om 
de resultaatlijst te exporteren, hierdoor is het 
bijvoorbeeld mogelijk de data naar Excel te halen om 
verdere selecties te kunnen maken.

Resultaatlijst exporteren



Wat haal ik nu uit deze resultaatlijst?

• Is de Participatieladder ingevuld?

– Alle keuzes ‘met groeipotentieel’ m.u.v. 6?

• Status klantprofiel: Ja, Nee of Onvolledig

• Verlengdatum van NUG’ers?

Op deze manier heb je zicht en grip op de kandidaten die 
vallen onder de banenafspraak en zichtbaar zijn via de 
kandidatenverkenner banenafspraak (KVB).

Sturen op kandidaten banenafspraak



Het kan in praktijk voorkomen dat de taartdiagrammen niet 
worden getoond in het dashboard Gemeente – Caseload.

Indien dit zo is heeft het (hoogstwaarschijnlijk) te maken met de 
software die door de organisatie beschikbaar is gesteld bij 
gebruik van het UWV Portaal voor Gemeenten (Citrix).

Daarom bestaat er ook het dashboard Gemeente – Caseload 
(lijsten) = Dezelfde werking en dezelfde data alleen tabellen in 
plaats van taartdiagrammen.

Dashboard Caseload opent niet





Doel: 

Werkzoekenden selecteren aan de hand van vooraf 
vastgestelde criteria (bijvoorbeeld aan de hand van de 
vraag van een werkgever).

Hoe: 

Aan de hand van verschillenden kenmerken (filters) 
wordt er een selectie gedaan op de (gehele) 
gemeentelijke caseload in Sonar. 

Dashboard Gemeente – Werkzoekenden selectie





Met dit dashboard kan je d.m.v. verschillende filters (waaronder 
die van alle klantprofiel-onderdelen) kandidaten selecteren die 
bijvoorbeeld voldoen aan de gestelde criteria van een vacature 
Banenafspraak.
 

Dit dashboard zoekt alleen door kandidaten waarvan er 
minimaal iets is geregistreerd in één van de klantprofiel-
onderdelen.

Dit dashboard kan v.w.b. de banenafspraak (vinkje) al zoeken 
tussen UWV + Gemeentelijke kandidaten.

Dashboard UWV – Gemeente Banenafspraak





Met dit dashboard kan je d.m.v. verschillende filters (waaronder 
die van alle klantprofiel-onderdelen) kandidaten selecteren.

  

Dit dashboard kan je gebruiken om kandidaten (alle 
indiceringen) te selecteren van zowel UWV als Gemeente.

Toegang tot dit dashboard wordt alleen verleend indien er in de 
regio sprake is van gezamenlijke werkgeversdienstverlening 
(tussen UWV & Gemeente).

Dashboard Werkgeversdienstverlening





Deze resultaatlijst toont de velden:

Deze resultaatlijst is uit te breiden met 82 andere items.

Resultaatlijst werkgeversdienstverlening

BSN
Achternaam
Pandverbod
Leeftijd
Plaats
Gemeente

Telefoonnummer
E-mailadres
Opleidingsniveau
Matchen op vacatures
Banenafspraak
Lopende ontheffing

Beschikbare uren/wk
Bemiddelingsberoep (BVI)
Medewerker naam
Indicering
ROW-ID



Zoekselectie wissen, opslaan



De vraag is of we antwoord kunnen geven op de 
gestelde vragen:

• Hoe vind ik mijn kandidaten? 

• Hoe is deze doelgroep opgebouwd?

– leeftijd, opleiding, beroepssectoren, etc. 

• Zijn onze beschikbare kandidaten transparant 
genoeg voor de kandidatenverkenner 
banenafspraak?

Zijn de vragen beantwoord?

√
√

√





Zijn er nog andere zaken die jullie willen 
bespreken?

Wat verder ter tafel komt

Ondersteuning nodig!?

Vliegende.Brigade@uwv.nl



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 13 maart op 
www.samenvoordeklant.nl

 

• Praktijkdag donderdag 7 juni in Gooiland te 
Hilversum  

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/
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