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Geachte heer Bruins, 

 

Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van 

burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 1248 klachten het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) betreffen. Deze klachten en signalen geven 

mij een goed beeld van wat er beter kan in het openbaar bestuur in Nederland, en 

wat daarbij van belang is voor uw organisatie.  

 

Op 20 maart 2013 bied ik de Tweede Kamer mijn jaarverslag over 2012 aan. Als 

onderdeel daarvan besteed ik in deze jaarbrief aandacht aan de belangrijkste 

onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw organisatie. 

 

Wegens de bezuinigingen is het UWV bezig met een metamorfose van zijn 

dienstverlening. Recent deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de 

effecten van bezuinigingen op de publieke dienstverlening door organisaties, 

zoals het UWV en de Belastingdienst. Uitvoeringsorganisaties kunnen 

doelmatiger werken door winst te maken in een efficiëntere bedrijfsvoering of 

door taakversobering. Het UWV heeft de bezuinigingen voor een deel kunnen 

realiseren door vereenvoudiging van wet- en regelgeving en door versobering van 

het dienstverleningsconcept. De Algemene Rekenkamer concludeert echter dat 

de grenzen aan doelmatigheidswinst in zicht komen, ook voor het UWV. Die zorg 

deel ik met de Algemene Rekenkamer, met name als het gaat om het uitsluiten 

van persoonlijk contact in bepaalde fases van de digitale dienstverlening, zoals bij 

de aanvraag in de eerste drie maanden van de WW-uitkering. 

 

Voor het jaarverslag is gebruikgemaakt van de bevindingen uit een enquête 

waaraan bijna tweeduizend intermediairs, variërend van belastingadviseurs tot 

medewerkers van het Juridisch Loket, hebben meegewerkt. De resultaten geven 

een helder beeld: 67% van de ondervraagde intermediairs geeft aan dat de 

belangrijkste bron van problemen voor hun cliënten te maken heeft met werk en 

inkomen. Op de vraag of de bezuinigingen van invloed zijn op de kwaliteit van de 

dienstverlening, gaf 77% aan dat die kwaliteit bij de overheid is afgenomen. Dit is 
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ook merkbaar in de dienstverlening door het UWV. Voor een toelichting hierop 

vanuit de enquête verwijs ik graag naar het eerste hoofdstuk van mijn jaarverslag. 

 

Het motto "Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV" kent u als titel van 

ons rapport 2011/325. Een jarenlange interventiepraktijk was aanleiding voor dit 

rapport waarin ik toelichtte dat "in vergelijking met andere bestuursorganen het 

UWV een klachtpatroon toont dat wijst op structurele problemen". In het rapport 

zelf werd een selectie gemaakt van enkele onderwerpen waar structurele 

problemen speelden. Het afgelopen jaar hebben we gekeken naar de 

verbeteringen die dit rapport over onze interventiepraktijk teweeg heeft gebracht. 

Zoals ik u al meldde in onze brief van 21 december 2012, zagen we vooruitgang 

op de aangereikte onderwerpen. 

 

De vele klachten die ik afgelopen jaar wel ontving over dienstverlening door het 

UWV, geven het beeld dat de geconstateerde vooruitgang alleen de onderwerpen 

uit het eerder genoemde rapport betreft. Dit lijkt te wijzen op een probleem in de 

veranderde visie op dienstverlening, een visie waarin de doelmatigheid en het 

eigen werkproces centraal staan, en niet de burger zelf. Op tal van andere 

terreinen heeft de burger het idee gekregen dat er niet naar hem of haar 

geluisterd wordt, laat staan dat zijn/haar probleem wordt opgelost. In de eerder 

genoemde enquête kregen we vanuit het Juridisch Loket het signaal: 'Bij het 

UWV is het vaak zo dat mensen daar geen informatie kunnen krijgen over 

waarmee zij te maken krijgen, bijvoorbeeld informatie over een bepaalde 

uitkering. Het is een beetje standaard dat men klanten doorstuurt naar het 

Juridisch Loket terwijl een uitvoerende instantie toch ook zelf zou moeten kunnen 

adviseren en/of informatie verstrekken.’ Dit sluit aan bij onze waarnemingen op 

basis van klachten.  

 

Een ander duidelijk voorbeeld is de digitale dienstverlening. Burgers bellen u over 

de traagheid van het systeem en andere onvolkomenheden. Zij krijgen het 

antwoord dat die problemen bekend zijn en er hard gewerkt wordt aan een 

oplossing, of dat ze onbekend zijn, maar dat het UWV de melding ervan op prijs 

stelt en direct zal doorgeven aan de mensen die de systemen aan het verbeteren 

zijn. Het UWV kijkt dus naar wat de problemen voor het UWV betekenen, en 

welke oplossingen zij van het UWV vergen: algemene oplossingen in termen van 

systemen, werkprocessen, enzovoort, die verbetering behoeven. Maar veel 

burgers blijven achter met de vraag: en wat gebeurt er in mijn geval, hoe moet ik 

nu verder, wat kan ik nu verwachten van het UWV? Er is geen persoonlijk contact 
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tot stand gekomen waarin de burger ervaren heeft dat er naar hem of haar is 

geluisterd. Het ontbreekt het UWV in die gevallen aan aandacht voor de vraag 

wat die problemen voor de burger betekenen en welke oplossingen het UWV aan 

die burger kan bieden zolang die algemene verbeteringen nog niet zijn door-

gevoerd. 

 

Ook voor uw visie op dienstverlening geldt: alleen het UWV kan kiezen voor een 

beter UWV. Aan u is de keuze om in de dienstverlening de "klant centraal" te 

laten staan. Als Nationale ombudsman kan en wil ik u daarbij graag ondersteu-

nen. Ook de Belastingdienst worstelt met de vertaling van concepten van dienst-

verlening in de dagelijkse praktijk. Naar onze waarneming heeft de 

Belastingdienst door de jaren heen veel kennis en ervaring hiermee opgebouwd. 

We denken dat het UWV daarvan kan profiteren als het daarover met de 

Belastingdienst in gesprek gaat. 

 

Graag ga ik over deze onderwerpen en verbeterpunten met u in gesprek. In mijn 

brief van 21 december 2012 heb ik aangegeven er prijs op te stellen om op 

regelmatige basis met u in gesprek te blijven. Wij hebben hiertoe voor het 

komende jaar een aantal afspraken gemaakt. De eerstvolgende afspraak vindt 

plaats op 2 mei 2013.  

 

Deze jaarbrief wordt ook aan de verantwoordelijk minister en de Tweede Kamer 

gestuurd en komt op de website van de Nationale ombudsman. Mocht u vragen 

hebben dan ben ik graag bereid tot een verdere toelichting. U kunt contact (laten) 

opnemen met Martin Blaakman (beleidsadviseur) bereikbaar via (070) 356 3524 

of m.blaakman@nationaleombudsman.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 1.134 1.248 

Aantal behandelde klachten 1.132 1.284 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 192 230 

2. Bemiddelingen 0 2 

3. Onderzoeken met rapport 28 16 

- Gegrond 21 14 

- Deels gegrond 5 1 

- Niet gegrond 1 1 

- Geen oordeel 1 0 

4. Onderzoeken met brief 46 19 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 22 65 

6. Verwijzen of informeren 844 952 

 


