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• André Toornent

– Adviseur UWV Portaal Gemeentelijke 

Samenwerking

• Gerard Ruis

– Senior adviseur Cedris

Voorstellen



• Het uitwisselen van ervaringen, 

inventariseren van kansen en knelpunten 

t.b.v. bevordering van het gebruik van 

gezamenlijke ICT-mogelijkheden. 

• Is er behoefte een netwerk te creëren van 

professionals die in sociale werkbedrijven 

verantwoordelijk zijn voor ICT?

Doel van de sessie



• Het UWV Portaal voor Gemeenten is een 

voorziening waardoor de UWV applicaties 

beschikbaar worden gesteld aan de 

gemeente of het SW-bedrijf, voor hun 

dienstverlening aan kandidaten in het kader 

van de wet SUWI.

– Kandidaat populatie UWV 

• Uitvoer door UWV

– Kandidaat populatie Gemeenten

• Uitvoer door Gemeente en/of SW-bedrijf

Gebruik UWV Portaal voor Gemeenten



• Tot en met 31-10-2017 zijn er 29 SW-

bedrijven en 7 Gemeenschappelijke 

Regelingen aangesloten op het UWV Portaal 

voor Gemeenten.

• Zij beschikken in totaal over 158 actieve 

accounts  (6 mnd’n blokkade)

Stand van zaken 



• Daardoor o.a. toegang tot de keten 

applicaties:

– Sonar: Klantvolgsysteem

• Klant kenbaar maken, klantprofiel opstellen, 

selecties maken in dashboard.

– WBS: Werk bemiddeling systeem

• Registreren vacature/werkgever, matchen en 

selecteren.

Stand van zaken (2)



• Accountmanager van

Gemeente Zwolle 

en Wezo

Dhr. R. (René) Pastoor



• Hoe zijn jullie aan de slag gegaan nadat jullie 

technisch zijn aangesloten op het UWV 

Portaal voor Gemeenten?

– E-learning doorlopen?

– Ondersteuning gehad vanuit UWV

– Ondersteuning gehad vanuit Vliegende 

Brigade (Programmaraad)?

Aangesloten… en dan?



• Wat zijn jullie ervaringen met het UWV 

Portaal voor Gemeenten tot nu toe?

– Is het bekend dat het KA account om in te 

loggen verloopt indien er na 6 maanden 

niet is ingelogd?

• WBS = per maand

– Er eens per jaar uitvraag wordt gedaan of 

de bestaande accounts nog van 

toepassing zijn?

Ervaringen tot nu toe



• Lopen jullie nog tegen bepaalde zaken 

(knelpunten) aan?

• Zijn er nog wensen ten aanzien van het 

gebruik van het UWV Portaal voor 

gemeenten?

– Indienen via het Gezamenlijk 

gebruikersoverleg (GUP) en het 

Strategisch Gebruikers Overleg (SGO).

Knelpunten en wensen



• Zijn er nog andere zaken die jullie willen 

bespreken?

Wat verder ter tafel komt




