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1. Samen aan het werk voor werkzoekenden
De Programmaraad, waarin UWV, Divosa, VNG en Cedris

De gewijzigde wet SUWI was voor VNG, UWV en SZW aan-

samenwerken, wil gemeenten helpen bij de verdere

leiding om eind juni 2012 overeenstemming te bereiken

doorontwikkeling van de samenwerking met UWV in de

over de arbeidsmarktregio-indeling. Gemeenten en UWV

35 arbeidsmarktregio’s. Daarom wil de Programmaraad de

organiseren de werkgeversdienstverlening nu vanuit 35

betrokken partijen inspireren en informeren tijdens deze

arbeidsmarktregio’s, waarbij UWV vanuit haar 30 vesti-

belangrijke vormgevingsfase van de samenwerking.

gingen deze arbeidsmarktregio’s bedient. Zie bijlage 3 voor

In deze uitgave draagt de Programmaraad kaders aan voor

een overzicht.

deze noodzakelijke samenwerking. Tevens geeft zij mee,
waar de kansen en mogelijkheden liggen om de dienst-

Samenwerking tussen gemeenten en UWV is van

verlening aan werkzoekenden goed op elkaar af te stemmen.

essentieel belang

Deze uitgave bevat uitleg over processen en dienstverlening

In de regio’s moet de samenwerking gestalte krijgen. Dat

van UWV en voorbeelden van samenwerkingsvormen ge-

brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte

durende het hele proces.

voor de professional om zich met passie voor werkgever en
werkzoekende in te zetten. Uitgangspunt: De werkgever is

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid in

de klant. Om deze door ICT gefaciliteerde dienstverlening,

handen van de burgers zelf, ook als het gaat om werk,

zowel naar werkzoekenden als voor werkgevers, op een

inkomen en uitkering. Fors minder budget vraagt om

juiste manier vorm te geven, is het nodig om af te stemmen,

scherpere keuzes in de werkzoekendendienstverlening.

in de uitvoering afspraken te maken en optimaal samen te

Gemeenten kiezen als gevolg daarvan voor een integrale

werken.

benadering, met samenhang in de organisatie rond werk,
armoedebeleid en zorg. En UWV zet daarom in op digitale

Diversiteit in motivatie tot samenwerking

dienstverlening, waarbij internetapplicaties de werkzoeken-

De motivatie voor samenwerking kan verschillend zijn.

den helpen in hun zoektocht naar werk.

In de eerste plaats heeft UWV een aantal wettelijke
taken voor alle werkzoekenden, zoals het inschrijven van

Daarnaast voeren gemeenten en UWV samen ook een

werkzoekenden en de registratie van vacatures. Dit brengt

integraal werkgeversbeleid. Dit vraagt om inzicht in de

transparantie in de arbeidsmarkt, wat ook weer ten gunste

regionale arbeidsmarkt, zowel op het gebied van arbeids-

is van de werkzoekenden die onder de verantwoordelijkheid

aanbod als - vraag, waardoor samenwerking tussen ge-

van de gemeente vallen. Zie bijlage 2 voor een overzicht van

meenten en UWV noodzakelijk is.

deze wettelijke taken.
Samen aan het werk voor werkzoekenden
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In de tweede plaats hebben UWV en gemeenten de

Inspiratie tot samenwerking

wettelijke taak tot samenwerken op het terrein van

In een optimale samenwerkingsvorm bepaalt de erkenning

de werkgeversdienstverlening en binnen de regionale

van wederzijdse afhankelijkheid de kracht. Een gezamenlijk

arbeidsmarkt; hiervoor is inzicht in elkaars bestand van

doel, vertrouwen, flexibiliteit en de wil om (kennis) te delen

werkzoekenden noodzakelijk.

zijn essentieel om een samenwerkingverband tussen auto-

Ten derde kunnen gemeenten en UWV - omdat hun

nome organisaties tot een succes te maken. Organisaties

taken deels vergelijkbaar zijn - gebruik maken van elkaars

die samenwerken, vullen elkaar aan, waardoor zij hun

expertise, producten en diensten om zo het rendement

posities versterken. Het gebruik van deze posities en elkaars

van de investeringen te vergroten en uitvoeringskosten te

kerncompetenties genereert veel meerwaarde voor de klant.

verlagen.
Gemeenten en UWV hebben ook beiden bij uitstek ervaring
in het beoordelen en ondersteunen van werkzoekenden
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hier ligt
intensieve samenwerking voor de hand.
In de laatste plaats is samenwerking vanuit het perspectief
van werkzoekenden noodzakelijk als uitkeringsregimes op
elkaar aansluiten, zoals werkzoekenden die na maximale
Werkeloosheidswet aanspraak maken op een uitkering op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB).
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2. Inschrijven als werkzoekende
Wettelijke taak

De inschrijving resulteert in een bewijs van inschrijving.

UWV is verantwoordelijk voor het registreren van alle

Met deze inschrijving krijgt de werkzoekende toegang

werkzoekenden in één landelijk, digitaal gegevensbestand

tot zelf te bedienen e-dienstverlening, ‘selfservice portaal’,

(Sonar). Een inschrijving als werkzoekende is verplicht, voor-

waarmee hij:

gevraagd. Gemeenten zien er op toe dat hun doelgroep

s s

dat er überhaupt een WWB-uitkering mag worden aanzich bij UWV inschrijft en ook daar ingeschreven blijft
zogenoemde NUG’ers, kunnen zich als werkzoekende inschrijven.

Vacatures automatisch kan selecteren op basis van het
eigen klantprofiel.

	Eigen sollicitatieactiviteiten digitaal kan doorgeven
aan de werkcoach (e-coach) die hierop terugkoppeling

s

staan als werkzoekende. Ook niet-uitkeringsgerechtigden,

Vacatures kan zoeken.

kan geven. Hiermee voldoet de werkzoekende aan zijn
sollicitatieverplichting.

Proces
Het proces van inschrijving en de dienstverlening zijn

Gemeentemedewerkers kunnen helpen bij de inschrijving

voor alle werkzoekenden gelijk. De inschrijving als werk-

van klanten, zoals voor niet-digivaardige klanten. Werk-

zoekende geschiedt door een e-intake, waarin met het

gevers hebben toegang tot de CV’s - openbaar of anoniem

DigiD de persoonlijke gegevens al zijn ingevuld. Deze

- van alle werkzoekenden via werk.nl. Door samenwerking

digitaal (via e-intake) ontvangen inschrijvingen, worden in

met grote uitzendbureaus, die hun vacatures ook op werk.nl

Sonar vastgelegd.

plaatsen en via jobspidering, waarbij het internet wordt
afgezocht op vacatures, ontstaat een redelijk volledig beeld
van de totale vacaturemarkt.

Samen aan het werk voor werkzoekenden

|

7

Een niet-uitkeringsgerechtigde, NUG’er, is een werkloze

UWV ondersteunt werkzoekenden bij de digitale dienstver-

werkzoekende, jonger dan 65 jaar, die geregistreerd staat

lening door het aanbieden van groepsgewijze workshops

bij UWV, maar die geen wettelijk recht heeft of een beroep

zoals e-intake en gebruik werkmap. Tijdens introductie-

kan doen op een uitkering. Deze groep meldt zich vrijwillig

bijeenkomsten worden werkzoekenden geïnformeerd over

en heeft geen arbeids- of sollicitatieplicht. Gemeenten zijn

de dienstverlening die ze mogen verwachten. Op dinsdagen

op basis van de WWB verantwoordelijk voor de re-integratie

organiseren alle vestigingen inloopmiddagen waar werk-

van NUG’ers. Dit houdt in dat NUG’ers aanspraak kunnen

zoekenden terecht kunnen voor vragen.

maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de
daarop gerichte voorzieningen, voor zover de gemeente dit

UWV biedt ook op de Werkpleinen het werken op een

noodzakelijk acht. Daarnaast kan de NUG’er gebruik maken

PC aan, voor digitale inschrijving en voor oriëntatie op

van de basisdienstverlening van UWV. Elke gemeente heeft

werk.nl. UWV-medewerkers Werk en Inkomen onder-

haar eigen verordening betreffende NUG’ers, waardoor in

steunen werkzoekenden bij de digitale dienstverlening.

één arbeidsmarktregio verschillen kunnen bestaan.

Een gemeente kan er voor kiezen om de inschrijving door
een medewerker te laten doen, bijvoorbeeld voor klanten

Tot 1 januari 2015 biedt UWV - indien nodig – op diverse
manieren groepsgewijze klantondersteuning en persoonlijke dienstverlening conform de ‘beleidsregels niet-digivaardigen’. Niet-digivaardigen zijn klanten die geen DigiD
kunnen aanvragen, klanten die zich niet via internet kunnen
redden (analfabeten, laaggeletterden) en die ook niet over
een sociale omgeving beschikken waaruit ondersteuning
en hulp kan komen.
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zonder DigiD of analfabeten.

Wat moeten gemeente en UWV samen regelen?

Gemeenten en UWV maken afspraken over de dienstver-

UWV en gemeenten moeten afspraken maken met betrekking

lening aan NUG’ers. UWV kan de NUG’er, na inschrijving

tot de inschrijving van werkzoekenden en de inzet van de werk-

als werkzoekende, direct melden bij de gemeente of een

map over:

basisdienstverlening van drie maanden starten.

1. 	Registratie en ondersteuning van

1.	Klant wordt wel gemeld aan gemeente voor nadere

niet-digivaardige klanten.
2. 	Inzet van de Werkmap voor NUG’ers en
WWB-klanten (zie hoofdstuk 4).
3.

Wijze en het moment van overdracht .

re-integratieactiviteiten en blijft ingeschreven bij UWV.
Communicatie verloopt via Sonar door UWV of via een
gemeentemedewerker.
2. 	Klant wordt niet gemeld aan gemeente, maar blijft
ingeschreven en blijft de werkmap gebruiken, waar-

UWV en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de koppeling

door communicatie via Sonar door UWV in stand blijft.

van systemen waardoor registratie in hét landelijk systeem
mogelijk wordt. Gemeenten en UWV moeten samen zorgen

Gemeenten en UWV maken in een mandaatbesluit afspraken

dat de gegevenskoppeling uitkering/werkzoekenden actueel

of de gemeenten hun WWB en Inkomensvoorziening Oudere

blijft.

en Arbeidsongeschikte Werkloze (IOAW) geïndiceerde nietdigivaardige klanten zelf willen inschrijven (via Sonar of

Hiervoor zijn verschillende opties:

Eenmalige Registratie op Werkpleinen (EROW) autorisatie).

1.	Gemeente informeert UWV periodiek met lijstwerk
(uitkeringstoekenning en -beëindiging). UWV verwerkt
dit in Sonar.
2.	Gemeente gebruikt Sonar en muteert zelf voornoemde
in Sonar.
3.	UWV en gemeenten organiseren geautomatiseerde
gegevensuitwisseling.

Samen aan het werk voor werkzoekenden
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3. Aanvragen van een uitkering
Wetgeving

Werk.nl kan zo worden ingesteld binnen de e-WWB,

UWV heeft de wettelijke taak om de aanvraag voor een

dat jongeren bij aanvang zoektijd direct naar het juiste

WWB-uitkering ter beschikking te stellen, in ontvangst

gemeenteloket worden doorverwezen.

te nemen en door te sturen naar de gemeente. Dit proces
faciliteert UWV digitaal via de e-WWB. Deze e-WWB

Vanaf de inschrijfdatum als werkzoekende, volgen 28 dagen

module wordt in overleg met Kwaliteitsinstituut Neder-

zoektijd naar werk of opleiding. In die periode kan de jongere

landse Gemeenten (KING) inhoudelijk vormgegeven en

nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Wanneer het de

aangepast indien wet- en regelgeving dit vereisten of het

jongere niet lukt om school of werk te vinden, binnen deze

gebruikersgemak ten behoeve van klant en professional

vier weken, dan kan de jongere daarna bij de gemeente een

zo wordt verbeterd.

digitale aanvraag (e-WWB) voor een uitkering indienen.

De e-WWB tool is een instrument om op gemeenteniveau

Daaruit volgt een afspraak met de gemeente en de ge-

de e-WWB in te stellen conform lokale wensen, waarbij

meente beoordeelt of de jongere zich in de zoekperiode

de klantroutering (adres, telefoonnummer), de aanvraag-

voldoende heeft ingespannen. Op basis van deze beoor-

procedure en doelgroepen (bijvoorbeeld in relatie tot ver-

deling wordt bepaald of hij of zij een bijstandsuitkering

plichte zoektijd voor jongeren) apart zijn in te stellen. De

krijgt en stellen gemeentemedewerker en jongere samen

e-WWB tool is in beheer bij UWV.

een plan van aanpak op. Dat plan kan ook inhouden dat de
jongere terug naar school gaat.

Het verschil in de te volgen procedures ligt in de leeftijd.
Een jongere met WW mag zich melden, nog voor zijn recht

	Voor de werkzoekende vanaf 27 jaar kan de gemeente
kiezen voor een bepaalde zoekperiode.

aansluiten bij de einddatum van de WW. Verplichtingen in

s

	Voor de jongere tot 27 jaar geldt een verplichte
zoekperiode van minimaal 28 dagen.

op WW eindigt, zodat de ingangsdatum van de WWB kan

s

het kader van de WW kunnen overlappen met de zoekperiode
voorafgaand aan het ontvangen van een WWB-uitkering.

Proces jongeren tot 27 jaar

Er is dan dus geen sprake van een verplichte zoekperiode.

De jongere die een beroep wil doen op de WWB, schrijft

De gemeente zal de WWB-aanvraag van jongeren met een

zich in als werkzoekende via werk.nl. Daarna neemt

maximale WW-uitkering op dezelfde manier beoordelen

de werkzoekende contact op en meldt zich aan bij het

als die van jongeren zonder een WW-uitkering.

aangegeven gemeenteloket.
Samen aan het werk voor werkzoekenden
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Proces werkzoekenden ouder dan 27 jaar

De gegevens over de werkzoekende die UWV aan gemeen-

Voor deze groep hebben gemeenten twee mogelijkheden

ten overdraagt, stelt gemeenten in staat te beoordelen of

om de WWB-aanvraag vorm te geven:

de klant in aanmerking komt voor een uitkering. Vervolgens

1.

Digitaal met de e-WWB via werk.nl = e-WWB open.

is het aan de gemeente om te bepalen welke dienstverle-

2.

Een 1-op-1 intakegesprek bij de gemeente = e-WWB

ning wordt ingezet.

gesloten.
Gemeenten die kiezen voor intake via e-WWB zijn zelf ‘eigenaar’
Ad 1.

Digitale aanvraag via werk.nl

van het intakeformulier (e-WWBformulier). Zij bepalen dus

(e-WWB open)

zelf de gewenste aanpassingen en wijzigingen, die UWV

De werkzoekende schrijft zich in met een DigiD. Indien de

dan verwerkt.

werkzoekende deze niet heeft kan hij bellen met UWV.
Ad 2.
Alle digitaal verzonden WWB-aanvragen van klanten komen

Een 1-op-1 intakegesprek bij de gemeente
(e-WWB gesloten)

via werk.nl bij de Wis- of Professionalmodule terecht. Dit is

De gemeente kiest in dit geval niet voor e-WWB. Werk.nl

een applicatie waar alle bestaande en de nieuwe EROW

verwijst klanten, die WWB willen aanvragen rechtstreeks

e-intakeformulieren in terecht komen. Zie bijlage 4 voor

door naar de gemeente. De klant ziet in dit geval een scherm

een korte toelichting op de applicaties waarmee gegevens-

waarop aangegeven staat dat hij/zij geen digitale aanvraag

overdracht geregeld is.

kan doen en zich bij gemeente moet melden.

In deze applicatie kan de gemeenteprofessional:

MaxWW

s s

De e-formulieren samen met de klant invullen.

	De door de klant ingevulde en verzonden e-aanvraag
controleren en bewerken.

s s

De e-aanvraag uitprinten.

	Op termijn de intakeformulieren digitaal doorsturen
richting gemeente(applicaties).

12
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Een deel van de ontvangers van de WW zal - nadat deze
afloopt - in aanmerking komen voor een uitkering op grond
van de WWB. Gemeenten kunnen hierop anticiperen.

Aanvragen: Wat moeten gemeenten en UWV
samen regelen.
Gemeenten en UWV maken afspraken over het openstellen
van de e-WWB.
Gemeenten en UWV maken samen afspraken over de samenstelling, inhoud en openstelling van de e-WWB voor jongeren. Teksten voor jongeren op werk.nl worden in overleg
met gemeenten door UWV vastgesteld.
Gemeenten en UWV overleggen over welke informatie/
bewijsstukken de gemeenten willen beschikken, naast de
informatie die al via de e-WWB wordt geleverd, en over
de wijze van overdracht.
Gemeenten en UWV maken afspraken over de wijze waarop gegevens, bijvoorbeeld informatie over de ontvangen
dienstverlening, van de WW-ontvanger die aanspraak maakt
op de bijstand, worden overgedragen.
Gemeenten en UWV maken afspraken over de bedieninging van de niet-digivaardige aanvragers van een uitkering.

Samen aan het werk voor werkzoekenden
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4. Bemiddeling

verplichtingen en activiteiten. Deze kunnen vervolgens
worden vastgelegd in een werkplan of plan van aanpak.
De Werkmap is ook het communicatie- en contact-

Alle relevante betrokken partijen zetten in op participatie-

middel tussen de werkzoekende en de professional

bevordering voor werkzoekenden. Het doel is dat zoveel

(e-coach). De werkzoekende kan documenten uploaden

mogelijk werkzoekenden die een uitkering ontvangen, eco-

in de Werkmap en kiezen om deze met de e-coach te

nomische zelfstandigheid verkrijgen en (geheel of gedeelte-

delen. Op basis van zijn inschrijving op werk.nl kan

lijk) uitstromen uit de uitkering.

een werkzoekende (vanuit zijn Werkmap) zelf zoeken
naar vacatures op werk.nl. Hij kan zich ook aanmelden

Wetgeving

voor de geautomatiseerde e-mailservice waarmee hij

UWV biedt basisdienstverlening in het kader van arbeids-

vacatures krijgt toegestuurd om zelf op te solliciteren.

ondersteuning aan alle werkzoekenden.

Vanuit de werkmap kunnen werkzoekenden interac-

De gemeente biedt werkzoekenden ondersteuning bij het

tieve online trainingsmodules (e-learning) volgen, om

zoeken naar werk.

bijvoorbeeld de sollicitatievaardigheden te versterken
of om zelf te weten te komen hoe zij de werkmap

Basisdienstverlening

optimaal kunnen gebruiken. Op basis van informatie

UWV biedt tijdens de eerste drie maanden, gerekend vanaf

die de werkzoekende in de Werkmap vastlegt, kan de

de inschrijf- c.q. meldingsdatum van de klant, digitale basis-

e-coach bepalen of de werkzoekende voldoet aan de

dienstverlening aan alle werkzoekenden. Dus ook aan

wettelijke verplichtingen. UWV toetst alleen haar eigen

NUG’ers en mensen met een WWB-uitkering. Deze dienst-

klanten op naleving van verplichtingen, zoals verplich-

verlening heeft als doel het bevorderen van participatie en

tingen die voortvloeien uit de WW.

Basisdienstverlening bestaat uit:

	Werk.nl – CV. Van bemiddelbare en beschikbare werkzoekenden wordt verwacht dat zij hun CV, open of

s

uitstroom uit de uitkering.

anoniem, op werk.nl publiceren. Dit bevordert de transparantie van de arbeidsmarkt en zorgt dat klanten

de Werkmap evalueert de klant zichzelf op de pijlers

beschikbare vacatures en benaderbaar zijn voor werk-

solliciteren, netwerken en profileren (zelfevaluatie).

gevers of andere arbeidsmarktintermediairs. UWV legt

Naar aanleiding van de zelfevaluatie stelt de werk-

deze verplichting op aan WW-klanten. UWV kan deze

zoekende zijn eigen doelen voor het verkrijgen van

verplichting niet aan WWB-klanten opleggen. Gemeenten

werk (doelbepaling). De professional maakt vervolgens

kunnen dit wel zelf.

s

	Werkmap. De Werkmap is een persoonlijk dossier
dat de werkzoekende zelf beheert. Met behulp van

automatisch worden gematcht op het aanbod van

in de Werkmap afspraken met de klant over zijn
Samen aan het werk voor werkzoekenden
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s

	Speeddate. Werkzoekenden worden, afhankelijk van de
samenwerking binnen een werkgeversservicepunt, uitge-

Bemiddeling: Wat moeten gemeenten en UWV
samen regelen.

nodigd. NUG’ers kunnen zelf aangeven of ze hieraan

Gemeenten en UWV maken onderling afspraken over

willen deelnemen. Communicatie over speeddaten ge-

de inzet van de basisdienstverlening voor WWB-klanten

beurt via de Werkmap.

en NUG’ers.
Met de gemeenten moet worden afgesproken welke

steuning (GKO) als hulp bij de E-intake en ter introductie

onderdelen van de Werkmap en werk.nl als verplicht

van de Werkmap. Ook NUG- en WWB-klanten mogen

kunnen worden opgelegd aan WWB-klanten.

hieraan deelnemen.

De communicatie over deze verplichte onderdelen - via

s

	Workshops voor niet-digivaardige werkzoekenden. UWV
organiseert tot 1 juli 2015 groepsgewijze klantonder-

de welkomstbrief - is lokaal in te vullen en kan elke
gemeente in haar WWB-beschikking opnemen.
Gemeenten en UWV maken afspraken over de overdracht na de eerste drie maanden basisdienstverlening.
Communicatie via de Werkmap tussen gemeente en
werkzoekenden is mogelijk via Sonar.
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5. Diagnose en overige aanvullende
diensten UWV
Niet alle werkzoekenden die zich melden voor een WWB-

Een sociaal-medisch advies wordt opgesteld door een team

uitkering kunnen onmiddellijk aan de slag bij een werkgever.

van een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV.

Vaak is een aanvullend traject nodig. Om te bepalen wat

Dit participatiegerichte advies geeft een actueel beeld van

een klant nodig heeft, kan de gemeente verschillende

het arbeidsvermogen van de werkzoekende en een prognose

diagnoses (laten) stellen en is overige aanvullende dienst-

van de ontwikkeling hiervan. Het biedt de klantmanager

verlening beschikbaar.

of consulent concrete handvatten om met de werkzoekende
een route uit te stippelen naar arbeid of sociale activering.

Voor werkzoekenden is het belangrijk dat bij professionele
beoordelingen het proces eenvoudig en begrijpelijk is, met

Met het sociaal-medisch advies kan een gemeente werk-

zo min mogelijk betrokken partijen en deskundigen. Voor

zoekenden doelgericht aanspreken op en ondersteunen

het begrip van de klant is het ook van belang dat duidelijk

bij het vervullen van hun plicht tot arbeidsinschakeling en

is waarom de beoordeling plaats vindt, wat het advies van

tegenprestatie. Zo wordt voorkomen dat zij - langer dan

de professional inhoudt en wat de consequenties zijn voor

noodzakelijk - aangewezen blijven op een uitkering, omdat

het vinden van werk en voor het ontvangen van een

hun mogelijkheden niet werden ontdekt, benoemd en/of

uitkering. De wijze waarop de gemeente diagnosticeert is

benut.

verschillend.
Sommige vragen, over wel of niet kunnen participeren
Adviezen UWV sociaal medische zaken (smz) kan drie typen

op grond van lichamelijke of psychische klachten, worden

adviezen aan gemeenten leveren: een sociaal-medisch

beantwoord door alleen een arts of arbeidsdeskundige.

advies, een consult van de arbeidsdeskundige (AD) en een

UWV onderscheidt een consult van een verzekeringsarts

consult van de verzekeringsarts (VA). Welk advies geleverd

(VA) en een consult van een arbeidsdeskundige (AD). Beiden

wordt, is afhankelijk van de vraagstelling en van het

beantwoorden vragen over de participatiemogelijkheden

samenwerkingsmodel dat de gemeente en UWV kiezen.

van een werkzoekende, net als het sociaal-medisch team
van UWV.

Samen aan het werk voor werkzoekenden
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Toelichting van de vragen voor SMA, Consult AD en Consult VA
Sociaal-medisch advies (SMA)

Consult arbeidsdeskundige (AD)

Consult verzekeringsarts (VA)

Brede vraag over participatie

Gerichte vraag over

Gerichte vraag over

s s s s s s s

s

s s s

Participatiemogelijkheden

Geschiktheid voor arbeid of
activering

Belastbaarheid

Passende arbeid

Activering
Voorzieningen voor werk

	Toegangstoets loondispensatie

Stoornis of gedrag
Ontheffing op medische 		

Toegangstoets loondispensatie

gronden

Voorziening voor werk

Deelname aan een specifiek 		

Motivatie van werkzoekenden

s

Trede-indeling

s s s s s

Wegnemen belemmeringen

Belastbaarheid

traject

Loonwaardebepaling

Loonwaardebepaling

Netwerktrainingen ouderen

Mensen met een uitkering kunnen vaak nog (gedeeltelijk)

De netwerktrainingen voor klanten in de leeftijdscategorie

werken. Door fysieke, mentale, sociale of andere beperkingen

45-55+ hebben tot doel dat deze categorie klanten via

is het echter niet altijd mogelijk die prestaties te leveren die

(nog op te bouwen) netwerken sneller een baan vinden.

het betalen van het wettelijk minimumloon rechtvaardigt.

De netwerktraining kan ook desgewenst voor andere

Loondispensatie en loonkostensubsidie vormen een steeds

doelgroep worden ingezet.

belangrijker instrument om werkgevers te prikkelen om
werkzoekenden met een beperking in dienst te nemen.

Ervaringen met netwerkgroepen tonen aan dat deze

Hiertoe is een loonwaardebepaling noodzakelijk. Samen

aanpak werkt. Van de deelnemers aan een netwerktraining

met de gemeente kan UWV voorzien in deze noodzaak.

is tot nu toe aangetoond, dat 30% een baan gevonden

Met de loonwaardebepaling beoogt UWV gemeenten te

heeft tegenover 6% van het totale Niet-Werkende Werk-

ondersteunen bij het duurzaam aan het werk krijgen van

zoekenden (NWW) bestand 55+ (bron: UWV).

werkzoekenden.
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Test afname en Arbeidsmarktadvies (CTC)
Voor de effectiviteit van het zoek- en sollicitatiegedrag van
klanten, is het belangrijk dat zij hun eigen competenties
en interesses kennen. Zij kunnen zich daarmee beter
oriënteren op de beroepsmogelijkheden en gerichter zoeken
naar vacatures. Ook kunnen ze zich beter presenteren
in sollicitatie- en netwerkgesprekken. Het Competentie
Test Centrum (CTC) van UWV beschikt over tests op het
gebied van persoonlijkheid, werkwaarden, interesses en
capaciteiten. Het verbeterde zelfinzicht en het inzicht dat
klantmanagers krijgen in hun klanten, moeten uiteindelijk
leiden tot het sneller vinden van een geschikte baan.
Daarnaast krijgen werkgevers meer inzicht in de competenties van hun sollicitanten en vinden hierdoor sneller een
geschikte kandidaat.
Samen aan het werk voor werkzoekenden
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6. Praktijkvoorbeelden samenwerking
Samenwerken organiseren

daadwerkelijk beroep gedaan wordt op WWB.

Arbeidsmarktregio Friesland

Voorbeeld algemeen overleg en afstemming

Workfast voor de poort

Om de verbindingen binnen de arbeidsmarktregio te

Vlaardingen

realiseren en resultaten te boeken, vindt in Friesland regel-

Voorbeeld preventie jongeren < 27 jaar

matig gestructureerd overleg plaats tussen de wethouders

Op basis van de WW-lijst van UWV, bekijkt de gemeente

in VFG-verband (Vereniging Friese Gemeenten). Daarnaast

Vlaardingen van welke WW’ers de uitkering op korte

overleggen maandelijks de managers van gemeentelijke

termijn eindigt. Indien zij naar verwachting in aanmerking

sociale diensten, de regiomanager en SMZ van UWV.

komen voor WWB, nodigt de gemeente Vlaardingen ze uit

Verbreding vindt plaats naar WSW, EZ en Onderwijs.

voor een twee uur durende workshop op het Werkplein

Samenwerking vindt plaats op een aantal thema’s voor

van Schiedam. In de workshop legt een ‘jobcoach’ uit wat

werkzoekenden en ICT. Zo worden afspraken gemaakt over

de procedures en verplichtingen zijn die voortvloeien uit de

de intake, groepsgewijze aanpak en diagnose van werk-

Wet Werk en Bijstand. Daarnaast kan de jobcoach de WW’er

zoekenden. Het blijkt zeer inspirerend en stimulerend om

begeleiden bij de extra inspanning om aan het werk te

in een arbeidsmarktregio gezamenlijk op te trekken.

komen, voorafgaand aan de WWB-aanvraag. De jobcoach
kan bijvoorbeeld meegaan op een sollicitatiegesprek of

Max WW aanpak

meerdere individuele gesprekken plannen om de cliënt

Hengelo en Venlo

naar werk te begeleiden.

Wanneer het einde van de WW is bereikt, komt een deel van

Face-to-face aanvraag

de groep jongeren - jonger dan 27 jaar - in aanmerking voor

Rotterdam

Voorbeeld preventie jongeren < 27 jaar

de WWB-uitkering.

Voorbeeld e-WWB en < 27 jaar eerste klantencontact

Een aantal gemeenten heeft voor deze groep een zoge-

Melding en zoekperiode. De jongere < 27 jaar die voorziet

noemde ‘maxWWaanpak’. Deze aanpak bestaat uit een

dat hij/zij op korte termijn over onvoldoende middelen van

voorlichtingsbijeenkomst over het WWB-regime. De jongere

bestaan beschikt om in het eigen onderhoud te voorzien,

krijgt informatie over de aanvraag van de WWB en de

meldt zich bij de gemeente. Hij/zij krijgt te maken met

re-integratieactiviteiten die plaatsvinden. In Venlo krijgen

een zoekperiode van vier weken. In deze periode moet de

de deelnemers een persoonlijk gesprek en starten de

jongere zelfstandig actief proberen om terug te gaan naar

re-integratieactiviteiten vanuit de gemeente al voordat

school of te zorgen voor werk.
Samen aan het werk voor werkzoekenden
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Tijdens de zoekperiode krijgt de jongere geen voorschot.

De gastheer/vrouw voert een aantal gegevens in. Een aantal

De zoekperiode van de jongere moet niet al teveel worden

dagen later heeft de werkzoekende een intakeafspraak,

ingevuld. Het heeft meerwaarde om inzicht te krijgen in

waarin hij laat zien hoe hij de opdrachten heeft uitgevoerd.

wat de jongere zelfstandig kan en wil doen. Om enig advies

Ondertussen heeft de gemeente Almelo op basis van de

te geven over een mogelijke richting, voert de gemeente

gemeentelijke systemen een integrale intake voorbereid:

Rotterdam tijdens de eerste meldingsafspraak een beperkte

het aanvragen van de WWB-uitkering en eventueel maat-

scan uit op de mogelijkheden van de jongere. Als de jongere

schappelijke ondersteuning. Pas op dat moment kan de

geen startkwalificatie heeft, dan wordt in principe gead-

werkzoekende dus een uitkering aanvragen. De gemeente

viseerd om een verdere opleiding te volgen. Als vooral werk

Almelo heeft de e-WWB afgesloten.

zoeken aan de orde lijkt dan krijgt de jongere een lijst mee
met een overzicht van de activiteiten waaraan hij kan denken

Benutten Werkmap voor bijstandcliënten

om snel werk te vinden. Als sprake lijkt te zijn van een

Almelo

jongere met multi-problematiek dan wordt hij of zij geadvi-

De cliënten waarvan de gemeente Almelo vermoedt dat

seerd om naast werk ook te zoeken naar zorg/hulp zoals

zij binnen drie maanden aan de slag kunnen, communi-

de opvang voor dak- en thuislozen, maatschappelijk werk

ceren met hun werkcoach via de modules van UWV. Het

of schuldhulpverlening. De jongere wordt hierbij geholpen.

gaat hierbij om ongeveer twintig procent van het klanten-

Sinds kort is ook Rotterdam aan het experimenteren met de

bestand. De werkzoekende houdt in de Werkmap zijn

Werkmap. Met UWV is afgesproken dat in eerste instantie

sollicitaties bij. De werkcoach stuurt vacatures uit Werk-

wordt gestart met de maxWW doelgroep die bijstand wil

coach Bemiddeling Service (WBS) naar de cliënten en nodigt

aanvragen.

hen uit voor workshops en speeddates. Opmerkelijk en
interessant: de Werkmap kan goed ‘los’ van de andere

Omgekeerde intake

applicaties en systemen van de gemeente gebruikt worden.

Almelo

De aanvraag en afhandeling van de uitkering geschiedt

Voorbeeld eerste klantencontact

vanuit het programma ‘Mens Centraal’. Een grote systeem-

In de filosofie van de gemeente Almelo is iemand die zich

wijziging binnen de gemeente is dus niet nodig.

op het Werkplein meldt in eerste instantie op zoek naar
een baan en dus niet naar een uitkering. Daarbij is face-

Diagnose op gemeentelocatie

to-face contact het uitgangspunt. Om die filosofie goed

Amsterdam en Almelo

uit te dragen, is de aanvraag voor de WWB ‘omgekeerd’.

UWV-teams met daarin een verzekeringsarts en een

Dit betekent dat het gesprek met een werkzoekende in

arbeidsdeskundige spreken in estafettevorm WWB-

eerste instantie over werk gaat. Hij krijgt de opdracht om

werkzoekenden op de vier Werkpleinen en leveren in de

zich in te schrijven op werk.nl en een CV op te stellen.

regel op dezelfde dag een sociaal-medisch advies aan de
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klantmanager. De gemeente verzorgt de oproepen. De

of een WWB-cliënt in staat is om deel te nemen aan een

omvang van de werkzaamheden is in Amsterdam voor

inburgeringcursus. Voor laatstgenoemde dienst hebben

UWV aanleiding geweest om een aparte klantgroep DWI

artsen van SMZ een korte aanvullende opleiding gevolgd.

in te richten.
In Almelo werkt een arbeidsdeskundige vier dagen per

Diagnose deels op gemeente-, deels UWV-locatie

week en een verzekeringsarts voor anderhalve dag per week

Zoetermeer en Rotterdam

op locatie bij de gemeente. De dienstverlening bestaat

In Zoetermeer spreken teams bestaande uit een verzeke-

uit medisch en/of arbeidskundig advies over de arbeids-

ringsarts en een arbeidsdeskundige drie dagen in de week

mogelijkheden van cliënten van de gemeente.

drie werkzoekenden per dag. De cliënten worden in de
ochtend opgeroepen op een locatie van de gemeente. De

Diagnose op UWV-locatie

teams van SMZ werken de rapportages in de middag uit

Groningen, Midden Drenthe en Enschede

op de UWV-locatie. De gemeente heeft de klantenstroom

In Groningen spreken de verzekeringsarts en de arbeids-

gescheiden: SMZ doet de nieuwe instroom en recidivisten

deskundige werkzoekenden van de gemeente Groningen

(al eerder gezien door SMZ), GGD doet het zittende bestand.

en de ISD Noordoost (Delfzijl, Loppersum en Appingedam)
op UWV-kantoor in Groningen. De gesprekken bij de

Participatie pilot samenwerking UWV, gemeenten

verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige worden apart

en Universitair Medisch Centrum Groningen

door UWV. De arbeidsdeskundige verzorgt de warme

	De gemeente vraagt voor een inwoner, over wie zij de
participatieverantwoordelijkheid heeft, wat zijn of haar

s

ingepland. Cliënten worden voorgelicht en opgeroepen

arbeidsmogelijkheden zijn, bij Sociaal Medische Zaken

overdracht naar de gemeente.

(SMZ) van UWV.

komst). De dienst bestaat uit het leveren van sociaal-

de orde kunnen zijn, gebaseerd op de te onderscheiden

medische adviezen ter ondersteuning van de werkzaam-

wetten.

overdracht vindt alleen plaats als UWV de gemeente
en de werkzoekende over het afgegeven advies.

	Universiteit Groningen, Sociale Geneeskunde, zal de
pilot begeleiden in een onderzoek, waarbij het proces

s

verzoekt aanwezig te zijn bij het gesprek van de consulent

	Het participatieadvies voor de klant van de gemeente is
overzichtelijk en eenduidig.

s

heden van de consulent van de gemeente. Een warme

s

over de omvang van de dienstverlening (raamovereen-

	SMZ geeft een advies af, daarbij rekeninghoudend met
alle indicatie- en claimbeoordelingsaspecten die aan

Bij de UWV-locatie Midden-Drenthe zijn geen afspraken

geëvalueerd wordt en de effecten voor zowel UWVIn Enschede gaat het om een combinatie van sociaal-

SMZ als de betrokken gemeenten worden vastgelegd.

medische adviezen en specifieke adviezen over de vraag
Samen aan het werk voor werkzoekenden
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Samenwerking isd Noordoost/Werkplein
Eemsdelta met SMZ -UWV
Voorbeeld Diagnose
Directie Werkplein Delfzijl startte vijf jaar geleden een
intensieve samenwerking met de artsen van UWV. Klanten
geven zelf aan of zij niet in staat zijn om te werken. Om
een diagnose van deze mensen te kunnen bepalen is het
logisch om een adviesdienst in te schakelen. Daarbij is het
essentieel dat de klachten echt serieus worden genomen.
Een arts en een arbeidsdeskundige onderzoeken deze
klanten in Delfzijl.
Tijdens groepsbijeenkomsten is de boodschap dat óók
mensen aangeven niet te kunnen werken! Het klantenbestand is gescreend. De resultaten van de beoordeling
worden met klant, consulent en arbeidsdeskundige in een
‘warme’ overdracht besproken. Het grootste deel van deze
adviezen heeft betrekking op de belastbaarheid. Daarna
wordt gekeken waar en hoe deze mensen inzetbaar zijn.
Ze kunnen een betaalde baan, vrijwilligerswerk of buurtwerk krijgen of een boodschappendienst exploiteren.
Met deze methodiek en samenwerking is een directe
koppeling gelegd naar de WMO-kanteling en Welzijn
Nieuwe Stijl, waarbij steeds meer en meer een beroep
wordt gedaan op het sociale netwerk van mensen met een
hulpvraag.
Noordoost Groningen is een regio met zeer hoge werkloosheid en een groot bestand: 1200 cliënten. Recent onderzoek
in Delfzijl - 1 januari 2006 tot 1 januari 2012 - toont aan dat
het aantal mensen ‘langer dan vijf jaar in de uitkering’ is
gedaald van 800 naar 325 personen.
26
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Bijlage 1. Over UWV
	De divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) verzorgt
sociaal-medische en arbeidskundige beoordelingen en

s

s

	UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van
werk. Het brengt vraag en aanbod van werkgevers en
werkzoekenden bij elkaar en zorgt voor lokale, regionale

adviezen om vast te stellen of klanten arbeidsgeschikt

en landelijke arbeidsmarktinformatie en stelt landelijke

zijn én wat hun belastingsmogelijkheden zijn.

SUWI-wetswijziging, biedt UWV de dienstverlening aan

	De divisie Klant & Service (K&S) beantwoordt vanuit KCC
(klantcontactcentra) telefonisch eerstelijns vragen van

werkzoekenden digitaal aan via werk.nl. Er zijn 35

uitkeringsgerechtigden van UWV en van werkgevers.

arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV

Soms ook in opdracht van gemeenten. KCC is gehuis-

de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

vest in Groningen, Almere en Goes.

vestigingen.

	De divisie Uitkeren verzorgt de uitkeringsverstrekking.

s

organiseren. UWV organiseert de inzet vanuit 30 regio-

s

ICT-applicaties ter beschikking. Met invoering van de

Samen aan het werk voor werkzoekenden
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Bijlage 2. Overzicht van samenwerkingstaken
gemeenten en UWV in de Wet SUWI
	UWV is verantwoordelijk voor advisering over kans op
werk en onderzoekt zo nodig op welke wijze die kans

s

s

	Artikel 10 SUWI: UWV en gemeenten werken samen
ten aanzien van de registratie van werkzoekenden en
vacatures met behulp van elektronische voorzieningen

kan worden verbeterd. (art. 31, lid 1, Wet SUWI). UWV

en werken samen in de regio’s bij dienstverlening aan

draagt zorg voor informatie en advies over de arbeids-

werkgevers en het verrichten van taken met betrekking

markt.

s

	UWV registreert op verzoek de werkzoekenden en
publiceert vacatures (artikel 30b van de Wet SUWI).

	Artikel 32 Wet SUWI regelt verplichte digitale communicatie met burgers. Digitale communicatie is de

s

tot de regionale arbeidsmarkt.

norm “tenzij naar het oordeel van UWV sprake is van

Gemeenten zien er op toe dat hun klanten zich bij

omstandigheden die zich daartegen verzetten”. (Voor

UWV inschrijven en ingeschreven blijven staan als

deze uitzonderingssituatie is door UWV een beleids-

werkzoekende (artikel 9 van de WWB).

regel opgesteld).
	Artikel 62, lid 2, Wet SUWI: UWV, SVB en Colleges van
Burgemeester en Wethouders dragen gezamenlijk zorg

s

s

	UWV is verantwoordelijk voor het voordragen van
geschikte vacatures aan werkzoekenden en het voordragen van geschikte werkzoekenden voor vacatures

voor de instandhouding van elektronische voorzienin-

(artikel 30a, tweede lid, van de Wet SUWI).

gen, voor zover dat noodzakelijk is, voor de uitvoering
van de taken die bij of krachtens deze wet of enige

relevante informatie die nodig is voor een beslissing op

de IOAW (etc.) aan Colleges van Burgemeester en

zijn aanvraag door de gemeente. Het UWV draagt de

Wethouders zijn opgedragen.

s

	Artikel 30c SUWI: UWV neemt WWB en IOAW aanvragen in ontvangst. De belanghebbende verstrekt alle

gemeente. De gegevens en bewijsstukken worden niet

	Als gevolg van artikel 62 Wet SUWI verstrekken UWV,
gemeenten en SVB elkaar uit eigen beweging en op

van de belanghebbende verkregen, voor zover ze zijn

verzoek, kosteloos, alle gegevens en inlichtingen die

verstrekt door UWV.

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opgedragen

s

aanvraag en de gegevens en bewijsstukken over aan de

andere wet aan UWV, SVB en bij of krachtens de WWB,

taken, onder meer de taken van de gemeente m.b.t.
WWB en IOAW.
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www.samenvoordeklant.nl

eklant.nl

Bijlage 3. Overzicht van deNederland
arbeidsmarktregio’s
Arbeidsmarktregio's met
Werkpleinen
Arbeidsmarktregio

Werkplein

1
2

Achterhoek
Amsterdam (Groot)

Doetinchem
Amsterdam

3

Brabant (Midden)

Tilburg

4
5

Brabant (Noord-Oost)
Brabant (West)

Den Bosch
Breda

6

Brabant (Zuid-Oost)

Eindhoven

7
8

Drechtsteden
Drenthe

Dordrecht
Emmen

9

Flevoland

Almere

10

Food Valley

Ede

11
12
13

Friesland
Gelderland (Midden)
Gelderland (Zuid)

Leeuwarden
Arnhem
Nijmegen

14
15
16

Gooi- en Vechtstreek
Gorinchem
Groningen

Hilversum
Gorinchem
Groningen

17
18
19

Haaglanden
Holland (Midden)
Holland (Rijnland)

Den Haag
Gouda
Leiden

20
21
22
23
24
25

IJsselvechtstreek
Noord-Holland (Noord)
Kennemerland (Zuid)
Limburg (Noord)
Limburg (Zuid)
Helmond-De Peel

Zwolle
Alkmaar
Haarlem
Venlo
Heerlen
Helmond

26
27

Rijnmond
Rivierenland

Rotterdam
Tiel

28
29
30
31
32

Limburg (Midden)
Stedenvierkant
Twente
Utrecht (Midden)
Utrecht (Oost)

Roermond
Apeldoorn
Enschede
Utrecht
Amersfoort

33
34
35

Zaanstreek / Waterland
Zeeland
Zoetermeer

Zaanstad
Goes
Zoetermeer

1 november 2012

11

21
33

9

22
2
35
17

14

2

19
18

26

31
15

1
27

7
5

32 10
13
4

3

34

25

6

28
Legenda
Arbeidsmarktregio’s

24
Werkplein / werkgeversservicepunt

Samen aan het werk voor werkzoekenden

|

33

34

|

Werkgroep werkzoekendendienstverlening

Bijlage 4. Applicatie voor gegevensoverdracht
van UWV en gemeenten
Voor de aansluiting van UWV op de gemeentelijke systemen zijn twee producten ontwikkeld.

s

	EROW (Eenmalige Registratie Op Werkpleinen): De consulent en de klant kunnen hiermee via internet
een aanvraag doen voor verschillende diensten, zoals de WWB of andere diensten in het sociale domein
waaronder schuldhulpverlening, huisvesting en scholing.

s

	Stekker4 is een tool ten behoeve van ontsluiting van de UWV-werkapplicaties, waarmee de gemeentelijke
consulenten op hun eigen PC een aparte verbinding leggen met de UWV-werkapplicaties en daarmee
toegang kunnen krijgen tot de landelijke UWV-systemen.

De werkgroep ICT van de Programmaraad en KING zijn betrokken bij het uitrollen van deze tools.
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Bijlage 5. Voorbeeld van de Werkmap
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Bijlage 6. Basisdienstverlening
van 2012 naar 2013
De basisdienstverlening zal de komende jaren steeds worden uitgebreid en veranderd. Er zal steeds minder fysieke dienstverlening zijn. Voor een overzicht van de veranderingen kan werk.nl/werkinuitvoering worden geraadpleegd. Hieronder
staan de voorziene wijzigingen (peildatum 1 oktober 2012).
1. Inschrijving Werk
Basisdienstverlening 2012

Basisdienstverlening 2013

Groepsgewijze klantondersteuning bij e-intake voor
‘niet-digivaardigen’ (proces inschrijving werk).

De groepsgewijze klantondersteuning zal in 2013
gecontinueerd worden.

Persoonlijke ondersteuning bij inschrijving werk.

De persoonlijke ondersteuning kan in 2013 op basis van
de beleidsregel die UWV heeft opgesteld (art. 32e Wet
SUWI), gecontinueerd worden.

2. Aanvraag WWB/IOAW

38

Basisdienstverlening 2012

Basisdienstverlening 2013

Groepsgewijze klantondersteuning bij e-intake voor
‘niet digivaardigen’ (proces Aanvraag WWB).

Per 1-1-2013 zullen er handleidingen beschikbaar
zijn die het e-WWB proces helpen ondersteunen. De
groepsgewijze ondersteuning door UWV blijft in 2013
beschikbaar.

Aanvraagproces e-WWB (stand 70% dekkingsgraad).

Aanvraagproces e-WWB (streven 100% dekkingsgraad).

|
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3. Inzet E-dienstverlening
Basisdienstverlening 2012

Basisdienstverlening 2013

E-learning (beantwoording vragen i.r.t. basisdienstverlening).

Eerstelijns ondersteuning gebruik werk.nl/werkmap
en doorverwijzing gemeente.

Beschikbaarstelling Werkmap inclusief
automatische match.

Koers op ‘verplicht’ en geïntegreerd gebruik Werkmap
i.s.m. gemeenten.

Workshop Werkmap .

Online ondersteuning (handleiding & MIA).

Workshop Solliciteren.

Online trainingen (e-learning).

Overdracht (na maximaal 3 maanden).

Doorverwijzing en informatieverstrekking op
verzoek gemeente.

Workshop Solliciteren.

Online trainingen (e-learning).

Speeddate / CV check.

Speeddate / CV check alleen onder de hoede van
integraal functionerende WSP.

Voor hierboven beschreven basisdienstverlening zal vanaf 1-7-2013 geen werkcoachondersteuning vanuit UWV meer
beschikbaar zijn. Beantwoording van werkmapcommunicatie ten behoeve van gemeenteklanten wordt dan dus beperkt
tot eerstelijns beantwoording en doorverwijzing naar gemeenten (dit zal dan door KCC en/of Medewerkers Werk en
Inkomen worden opgepakt). De speeddate zal als enige vorm van ‘fysieke’ dienstverlening vanuit integraal georganiseerde WSP’s vormgegeven worden. De onder punt 3 beschreven e-dienstverlening is sterk afhankelijk van de lokale
samenwerking met gemeenten. Het impliceert dat gemeenten meerwaarde moeten (h)erkennen in het gebruik van
UWV-applicaties en in de klantfunctionaliteiten van werk.nl en de Werkmap, die voor iedere burger beschikbaar zijn.
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@samenvdklant
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