
   

Verslagen discussietafels  

Studiemiddag 28 januari 

 

 

1 

Per discussietafel is een verslag gemaakt, deze treft u hieronder aan.  
 

1. Verslag discussietafel E-dienstverlening 

 

Deelnemers groep 1: Wim Zwanenburg (Leidschendam-Voorburg), Inge Wellecomme (Westland), 
Marcel Schikhof (Delft), Jorin Woudwijk (Zoetermeer), Joaquin Colas-Klaver 
(Midden-Delfland), Bernadette Wieringa (Den Haag), Theo de Bakker 
(voorzitter, UWV) Marja Gruppelaar (verslag, RPA) 

 
Deelnemers groep 2: Steven Baak (UWV), Gabri Steenvoorde (Combiwerk), Werner Vermeulen 

(Leidschendam-Voorburg), Jörg Bauer (Delft),  Mieke Neyzen (Delft), Gerard 
Kroes (Midden Delfland), Armand Brinkman (Den Haag), Marja N. , Theo de 
Bakker (voorzitter, UWV), Marja Gruppelaar (verslag, RPA) 

 
Algehele conclusie: e-dienstverlening heeft de toekomst 

Gesproken is over voor-en nadelen van e-dienstverlening. Bij het UWV is deze vorm van 
dienstverlening al goed ingevoerd en dit is succesvol: zeven jaar na invoering gaat 70% van de 
aanvragen digitaal. Op dit moment beschikt 81% van de huishoudens over een PC met 
internetverbinding. In Den Haag is op een Werkplein een test uitgevoerd op grond waarvan is gesteld 
dat 24% hier gebruik van gaat maken. Vanuit de SW bedrijven wordt opgemerkt dat de SW doelgroep 
goed met Internet en Sociale media overweg kan.  Een vergelijking is ook gemaakt met de e-
dienstverlening van belastingdienst. Na opstartproblemen functioneert dit systeem nu heel goed. 
Beide groepen zijn overtuigd van de voordelen van e-dienstverlening. Zowel voor de organisatie als 
de klant levert e-dienstverlening efficiency op en opent nieuwe mogelijkheden. E-dienstverlening 
heeft de toekomst en ook zonder de bezuinigingen is deze ontwikkeling in opmars.  
 
Voordelen 

• efficiencyvoordelen (tijdswinst medewerker:  is niet bezig met allerhande hulpvragen, maar 
levert maatwerk; tijdswinst klant: krijgt direct gericht antwoord en wordt sneller geholpen); 

• verbetering kwaliteit dienstverlening (‘e’ handelt vragen af en medewerker levert maatwerk); 

• betere informatievoorziening: actueel, duidelijk, volledig en objectief (niet evt. geselecteerd door 
medewerker); 

• interactieve communicatie werkt goed en is laagdrempelig (blijkt uit onderzoek, vergelijk 
bijvoorbeeld de opmars van e-hulpverlening); 

• geeft meer mogelijkheden tot uitbreiding van dienstverlening zoals e-matching op vacatures; 

• klant wordt geconfronteerd met consequenties van antwoorden (e-dienstverlening laat bv. 
irreële wensberoepen niet toe). 
 

Voorwaarden 

• gemeente moet beschikken over digitaal beheer van dossiers; 

• gemeentelijke systemen en Sonar moeten gekoppeld worden aan het systeem voor e-
dienstverlening; 

• inkoop van systeem is cruciaal, het is goed en kostenbesparend dit regionaal op te pakken; 

• wijze van e-dienstverlening moet afgestemd zijn op doelgroep (denk aan gebruiksgemak); 

• face to face dienstverlening blijft mogelijk voor klanten die niet met Internet kunnen omgaan 
(denk aan laaggeletterden); 

• op het Werkplein blijven  voorzieningen voor klanten die niet beschikken over Internet met 
persoonlijke dienstverlening (gastvrouw op het Werkplein); 

• ook het open spreekuur moet in tact blijven; 
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• het aanbieden van vacatures vergt een gedisciplineerd werkproces: de vacatures moeten actueel 
zijn en niet reeds ingevuld. 
 

Uitbreidingsmogelijkheden 

Naast het primaire proces kan de dienstverlening uitgebreid worden met: 

• e-matching op vacatures; 

• e-coaching bv. over sollicitatievaardigheden (en/of solliciteren met hulp van een 
videopresentatie); 

• koppelen aan banensites; 

• Social Media geeft mogelijkheid tot werving en matching: in Amerika heeft deze wijze al de 
overhand. Ook kan Social Media groepen werkzoekenden ondersteunen: bv. via linkedln, twitter 
of hyves een netwerkgroep 45 + / 55+ werkzoekenden. Denk ook aan het versturen van sms-
berichten aan uitkeringsgerechtigden: ‘uw uitkering is per heden overgemaakt’;  

• een eigen digitaal loket voor werkgevers, bv. werkhaaglanden.nl; 

• proces aanvraag  en verstrekking bijzondere bijstand via e-dienstverlening. 
 

Nadelen 
Er zijn ook nadelen genoemd zoals:  eenzijdig contact, het is onpersoonlijk, emotieloos en 
fraudegevoelig (klant kan vanaf vakantieadres zaken regelen). Tijdens de discussie werd 
geconcludeerd dat een persoonlijke dienstverlening juist meer kwaliteit krijgt omdat de reguliere 
dienstverlening al digitaal is afgehandeld. Ook de fraudegevoeligheid bleek niet steekhoudend: als de 
klant verplichtingen niet nakomt wordt hij/zij opgeroepen voor een gesprek. 
 
 

  



   

Verslagen discussietafels  

Studiemiddag 28 januari 

 

 

3 

2. Verslag discussietafel Prioriteiten bij afnemend budget 
 

Deelnemers groep 1:  Martin Andriessen (gespreksleider), Geert Jan Heusinkveld (RPA)  
   Evert Jan Slootweg (Divosa), Gabri Steenvoorde (Combiwerk), Hans Geleijnse 
   ( UWV),  Henk Brouwer (Zoetermeer), Jos Vester (Rijswijk), Marcel Schikhof 
   (Delft), Mariel Visee (Westland), Patrick Blom (Leidschendam-Voorburg), 
   Wendy Legerstee (Pijnacker-Nootdorp) 
  
Deelnemers groep 2: Martin Andriessen (gespreksleider), Geert Jan Heusinkveld (RPA)  

Frans van der Nat (Haeghe groep), Gerard Mahieu (Patijnenburg), Harold van 
 Vliet (Pijnacker-Nootdorp), Jan de Boer (Delft), Joaquin Colas-Klaver (Midden 
 Delfland), Laura Scholten klantmanager (Westland), Mavis Leter (VNG), 
 Miranda Bossema (Westland), Remco Winia (DSW Rijswijk), Yvonne van 
 Heeswijk (Zoetermeer) 

 
Vraagstelling 

Welke prioriteiten stel je bij afnemend budget en hoe organiseer je dat? 
 
Groep 1 
In de eerste groep werden, geclusterd, de volgende opties genoemd: 
1. Samenwerken / combineren van werkzaamheden in de regio versterken, door: 

• Samenwerking WSW bedrijven 

• Branchegericht werken 

• Schaalvergroting 

• Met behulp van inzet en versterking van ICT 
2. Ontbubbelen van informatie uitvraag, door: 

• Verbeteren van eerste diagnoses 

• Overlap in diagnose opsporen en wegnemen 

• Versterken vertrouwen in onderlinge diagnose tussen bv UWV en gemeente (WWB en 
WMO)  

• Accepteren goede diagnose  

• Met behulp van inzet en versterking van ICT 
3. Zelfredzaamheid cliënten versterken, door: 

• Inzet sociale media 

• Uitbreiden en versterken e-dienstverlening 
4. Zoeken naar andere bronnen van financiering  

• Samenwerking binnen gemeente zoeken met bijvoorbeeld WMO afdeling 

• Samenwerking zoeken met zorgverzekeraars bijvoorbeeld in het kader van participatie 
 
Extra punten: 
a) Terughoudendheid in dienstverlening aan zekere doelgroepen 

• NUG-gers uitsluiten  

• Bijdrage naar draagkracht vragen voor dienstverlening  

• Inzet e-dienstverlening 
 
b) Sterke inzetten loonkostensubsidies  

• Eenmalig grote investering 

• Veel mensen plaatsen, werkervaring op laten doen, dichter bij arbeidsmarkt brengen 
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• Stimuleren werkgevers voor aannemen van cliënten met loonkostensubsidie, na een 
bepaalde periode is werkgever bekend met medewerker, dit maakt dat werkgever 
sneller iemand aanneemt voor vast.  
 

Om dit in gang te zetten zijn er de volgende aanbevelingen aan het hoofdenoverleg: 

• Zoek naar manieren om efficiënter te werken 

• Zoek naar ‘laaghangend fruit’, bijvoorbeeld de BBZ 

• Neem kleine stappen 

• Stimuleer verbinding hoofden en wethouders 

• Stimuleer verbinding hoofden en laag eronder 

• Directeuren SW bedrijven laten aanschuiven in hoofdenoverleg 
 
Groep 2 
Martin Andriessen vatte de naar voren gebrachte ideeën samen, zoals hierboven opgesomd. De 
reactie van Gerard Mahieu hierop was: ‘is het voldoende om enkel efficiënt te werken, moeten we 
niet meer dan alleen de kaasschaafmethode gaan hanteren?’. 
 
In de tweede groep werden de volgende opties genoemd, aansluitend bij de ideeën genoemd in de 
eerste ronde: 
- Er moet een mentaliteitsverandering komen. Zakelijker, resultaat gerichter, afreken op resultaat, 

zowel cliënten als medewerkers. 
- Als voorbeeld werd gegeven het staatbedrijf KPN dat in een x-aantal jaren van een 

overheidsinstelling werd omgevormd tot een private onderneming.  
- Zoeken van combinaties. In de vorm van shared service centres. Het verstekken van uitkeringen 

zou je gezamenlijk kunnen doen.  
- Ondersteuning afschaffen. Laat iedereen zijn eigen baan zoeken 
- Meer eigen verantwoordelijkheid bij cliënt. Stoppen met pamperen 
- Kostenbewust maken van de organisatie en de medewerkers, op alle niveaus. 
 
Aanbeveling om beweging in gang te zetten 

Beginnen met het ter sprake brengen van Heilige Huisjes zoals WSW CAO. Dit betekent niet dat er 
gelijk veranderingen komen, maar laten we beginnen met het eerst eens ter sprake te brengen. 
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3. Verslag discussietafel Re-integratie 
Verkenning van de bandbreedte: volledig zelf uitvoeren met eigen SW-bedrijf tot volledig inkopen 

op de markt 
 
In de eerste bijeenkomst hebben Katja van Laarhoven en Desiree van Yperen een korte inleiding 
gegeven over de wijze van organiseren in de gemeente Westland met het SW bedrijf Patijnenburg.  
Er is sprake van een integraal aanbod waarbij klant in de ochtend binnenkomt en een diagnose 
plaatsvindt. Dit leidt tot direct werken of een voorstel tot plaatsing op een voorziening. 
Het SW bedrijf is volledig verantwoordelijk voor alle reïntegratie activiteiten. Om maatwerk te 
kunnen leveren kan het SW bedrijf aanbod inkopen wat zij als SW bedrijf zelf niet in huis heeft. Ook 
ontwikkelt het SW bedrijf samen met het ROC leerwerktrajecten. Er is geen sprake van een wij of zij 
benadering meer. Wel is belangrijk om de gemaakte afspraken en prestaties te realiseren. In het 
convenant tussen gemeente en Patijnenburg is wel een positieve maar geen negatieve prikkel 
opgenomen. Het is belangrijk om ook de ondernemers erbij te betrekken. Op het werkplein is ook de 
Kamer van Koophandel gevestigd en een ondernemersplein. 
 
In de discussie komen de volgende aspecten aan de orde 

• Kun je voldoende volume maken en zo niet met wie kun je dan samenwerken 

• De financiële ontwikkelingen (minder subsidie voor SW bedrijf) en sterke vermindering van 
budget voor reintegratiemiddelen) dwingen tot samenwerking 

• Het gaat niet zozeer om of SW bedrijf of markt maar een en-en benadering 

• Hoe formuleer je prestatie afspraken en wat is je benchmark als er geen goede landelijke 
cijfers beschikbaar zijn 

• Wat zijn de winstpunten? In de casus Patijnenburg: verkorten van lijnen, minder discussie 
over diagnose 

• Hoe ga je om met het feit dat het SW bedrijf met inzet van (werkloze) arbeidskrachten 
inkomsten kan verwerven en hoe regel je dan de prikkel tot doorstroming naar de reguliere 
arbeidsmarkt 

 
In de tweede bijeenkomst staan de oplossingen centraal. Belangrijkste thema’s 

• hoe prikkel je tot een efficiënte bedrijfsvoering  

• hoe voorkom je verdringing van de SW doelgroep als gevolg regelgeving en minder financiële 
middelen.  

• Hoe wijzig je het zij denken naar een wij benadering 
 
Hierbij speelt ook een rol of je als gemeente zelf ondernemer wordt, en zo ja welke 
ondernemersrisico’s ben je bereid te nemen? Je zult ook verschillende bedrijfsvoeringmodellen 
moeten hanteren. 
 
De aanwezigen doen de volgende aanbevelingen voor het RPA hoofdenoverleg 

• Bouw een regionale prikkel in door 20% van het budget aan te besteden binnen de vier SW 
bedrijven in de regio; 

• Probeer out of de box te denken en zet commerciële mensen bij de SW bedrijven; 

• Maak gebruik van de ervaringen uit Delft, Westland en Den Haag; 

• Kies voor zwaluwstaarten en meer coproductie tussen reintegratie en SW bedrijven; 

• Laat ook de directeuren van de SW bedrijven participeren binnen het hoofdenoverleg.  
 

  



   

Verslagen discussietafels  

Studiemiddag 28 januari 

 

 

6 

4. Verslag discussietafel inzet en expertise UWV 

Welke inzet en expertise willen gemeenten van het UWV bij afnemend budget en menskracht bij 

deze organisatie? 

 

Deelnemers groep 1: Betty Talstra (Zoetermeer), Werner Vermeulen (Leidschendam-Voorburg), 
Rob Tiesma (Den Haag), Gerard Kroes (Midden Delfland), Myranda Bossema 
(UWV Westland), Desiree van Yperen (Patijnenburg), Mavis Leter (VNG), 
Marja Maas (UWV Alphen a/d Rijn), Guido Bindels (Combiwerk), Paul de 
Groot (Westland), Jorg Bauer (Delft), Ellen Eijkenaar (verslag, RPA) 

 
Deelnemers groep 2: Betty Talstra (Zoetermeer), Laura Scholten (Westland), Jan de Boer (Delft), 

Wim Zwanenburg (Leidschendam-Voorburg), Bernadette Wieringa (Den 
Haag), Marja v/d Kaaij (Rijswijk), Jim Mcgonigal (Wassenaar), Fenna 
Noordermeer (Haeghe Groep), Hans Weijmar (UWV), Ellen Eijkenaar (verslag, 
RPA) 

 
 
Genoemde onderwerpen waarbij het UWV een rol zou kunnen (blijven)spelen (nu en in de toekomst) 
 

• Arrangementen t.b.v. grote werkgevers, zowel regionaal als landelijk (regionale 

werkgeversbenadering) 

Voor alle doelgroepen? De vraag is of de focus moet liggen op de moeilijke 
doelgroepen of meer op de makkelijk bemiddelbaren (verschil tussen groep 1 en 2).  
Sectorale afspraken. 
Scholingsarrangementen. 
UWV en wethouders samen op laten treden richting grote werkgevers. 
Aandachtspunt: goed de verbinding met de lokale werkpleinen in de gaten houden – 

 hoe doe je dit? Nu een taak van de bedrijfsadviseurs UWV – kan beter! 
 

• Arbeidsmarktinformatie 

Noodzakelijk voor beleid en marktbewerkingplannen. 
Analyses en prognoses; kunnen bijdragen aan marketingstrategie, bezuinigingen en 
bijsturing. 
 

• Indicatiestelling  

Zuiverder normering; overal zelfde manier van indiceren. Eén instantie die dit doet 
en er bedreven in is. Kan taak UWV zijn. 
Met de 1 regeling aan de onderkant kan er een ´brede indicatie aan de onderkant´ 

 komen – goede zaak. 
Koppeling maken met diagnosestelling en loonwaardebepaling (kwaliteitsslag). 

 

• Poortwachtersfunctie  

Mogelijk bij UWV; indien reëel bij afnemend budget 
Meer investeren op preventiekant. 
Vroegtijdige signalering richting gemeente inzake max. WW + kortdurend WW (+ 

 opnieuw instromende ex-WWB’ers). 
Voordeel: UWV kent de klanten. 
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• ICT  

Systemen op elkaar aan laten sluiten+ handig voor informatieoverdracht, registratie, 
 etc. Alles in 1 systeem. 

E-dienstverlening. 
Is eigenlijk de basis, maar wordt vaak als sluitstuk gezien.  

 

• Matching vraag en aanbod 

M.n. bemiddelen van het aanbod elders uit het land (bv. ministeries, universiteiten). 
Branchebemiddeling overstijgt regionaal, dus taak UWV. 
De juiste mensen op de juiste plekken krijgen blijft moeilijk (op individueel niveau 

 gezien); hoe moeten we dit aanpakken? Vergt een gedragsverandering bij 
 klantmanagers. UWV zou kunnen worden ingezet als expertisecentrum. 

 

• Omslag van voorzieningengericht naar compensatiegericht; inzet expertise UWV hierbij 

 
 
 
Aanbevelingen 

• Focus op moeilijke doelgroepen is een toegevoegde waarde van het UWV. Samenwerking 
met UWV op dit punt realiseert meer uitstroom en minder instroom. Ook zijn minder 
middelen nodig als je dit samen doet. Jammer dat de prioriteiten nu verschuiven. 

• Zet uitzendbureaus meer in voor de makkelijker bemiddelbaren. 

• Politiek er zo vroeg mogelijk bij betrekken 

• UWV als front-office 

• UWV als informatiepunt / expertisecentrum 
 

 

Samenvatting Betty Talstra plenair 

• Arrangementen grote werkgevers incl. scholing (landelijk en regionaal) 

• Arbeidsmarktinformatie – prognoses met name gewenst 

• Indicatiestelling voor de WWB groep – UWV zou hier meer in kunnen doen. Zo kan er meer 
uniformiteit worden gecreerd m.b.t. indicering  
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5. Verslag discussietafel Werkgeversbenadering 

 
Deelnemers groep 1:  Wim van de Giesse ( Rijswijk) , Yvonne van Heeswijk (Zoetermeer),Nicole van 

  der Wekken (Den Haag), Steven Baak (Werkgeverservicepunt Den Haag), 
  Hans van der Sandt (Combiwerk), Laura Scholten (gemeente Westland), 
  Maria Croonen (gespreksleider RPA), Rita Witmond (RPA) 

 
Deelnemers groep 2: Rob Meijer (Werkplein Rijnstreek), Jos Vester (Rijswijk), Wim van Dalen 

  (Midden-Delfland), Remco Herfst ( Leidschendam-Voorburg), Fred Wosgien 
  (Delft), Guido Bindels (Combiwerk), Visser, Maria Croonen (gespreksleider 
  RPA), Rita Witmond (RPA) 

 
Vraagstelling 

“Wie doet wat in contact met de werkgevers” 

 
In de eerste groep was overeenstemming over: 

• Belangrijk: één loket voor de werkgever, deze neemt alle doelgroepen mee in het gesprek 
met de werkgever; 

• In de backoffice werken meerdere organisaties samen; 

• Een strategische arbeidsmarktaanpak moet je regionaal organiseren, werkgevers zien geen 
grenzen; 

• Harmonisatie van de regelgeving, bijvoorbeeld één aanpak loonwaardebepaling; 

• Regionale samenwerking is noodzakelijk i.v.m. matching vraag en aanbod; dit heeft voordeel 
voor de lokale werkgeversbenadering; 

• Voorkeur uitzendbureaus op werkpleinen, dit is maatwerk, lukt nog niet overal. 
 
Tweede groep 

• Één loket kan niet, er zijn teveel belangen en teveel verschillen. Op verschillende niveaus 
contact houden; 

• Belangrijk: samenwerking gemeenten, SW bedrijven, onderwijs en UWV; 

• Belangrijk: relatie met bedrijven opbouwen, hiernaast ook zaken aanbieden als diensten voor 
interne mobiliteit; 

• Voordeel van één centraal punt per gemeente die de contacten met de bedrijven registreert, 
bijvoorbeeld klantcontactcentrum dat bijhoudt welke ambtenaren met een bedrijf contact 
hebben gehad. Hiervoor ICT benutten;  

• Uitgangspunt: arbeidsmarkt is regionaal maar wat je lokaal kan moet je lokaal doen; 

• Voorkeur voor eigen klanten bij de lokale werkgever plaatsen; 

• Concreet houden, geen grote sectorafspraken; 

• Doelgroep is uitgangspunt in je relatie met de werkgever. 
 
Overeenstemming over: 

• Harmonisatie en transparantie van de regelgeving; 

• Regionale bestuurlijke afspraken, met wel oog voor de eigen lokale situatie en 
klantenbestand; 

• Houd de afspraken concreet. 
 
 

 


