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Organisatieschema ministerie van SZW 
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Managementteam SZW (MT SZW) 

 

Het managementteam SZW is het wekelijkse overleg van de secretaris-generaal (voorzitter) 

met de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur-generaal Participatie en 

inkomenswaarborg, de directeur-generaal Werk en de inspecteur-generaal SZW.  

Directeur Bestuursondersteuning (BO) voert het secretariaat. 

 

 

Secretaris-generaal (SG), ir. J.F. (Johan) de Leeuw 

Secretaris-generaal Johan de Leeuw heeft de ambtelijke leiding over het ministerie. Hij geeft 

rechtstreeks leiding aan de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG), aan de directeuren-

generaal (DG), de inspecteur-generaal (IG) en aan de directeuren van de directies die rechtstreeks 

onder hem vallen (Communicatie, Financieel-Economische Zaken, Wetgeving Bestuurlijke en 

Juridische aangelegenheden). 

 

 

Plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG), mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij  

Plaatsvervangend secretaris-generaal Ric de Rooij is verantwoordelijk voor de interne organisatie 

van het ministerie, zoals het organisatie- en personeelsbeleid en het automatiserings- en 

informatiebeleid. Hij voert de regie over het huisvestings- en beveiligingsbeleid en geeft leiding aan 

de directies die rechtstreeks onder hem vallen (Auditdienst, Bedrijfsvoering, 

Bestuursondersteuning). 

 

 

Directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg  

(DG P&I),  drs. J.A.M. (José) Hilgersom 

Directeur-generaal P&I José Hilgersom is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van 

arbeidsactivering (re-integratie) en inkomensbescherming (sociale verzekeringen en -

voorzieningen). Onder DG P&I valt tevens het relatiebeheer met de uitvoeringsorganisaties.  

 

 

 

 

Directeur-generaal Werk (DG Werk), drs. M.R.P.M. (Maarten) Camps 

Directeur-generaal Werk Maarten Camps is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen 

arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, 

arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing en internationale zaken.  

 

 

 

 

De Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(IG SZW), mr. J. (Jan) van den Bos  

Inspecteur-generaal SZW Jan van den Bos (tevens algemeen directeur van de Arbeidsinspectie) is 

verantwoordelijk voor de uitvoerende diensten van het ministerie (Arbeidsinspectie, Sociale 

Inlichtingen en Opsporingsdienst, Inspectie Werk en Inkomen, Agentschap SZW).  
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Missie en visie van SZW 

 

Hoger doel 

SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en 

bestaanszekerheid voor iedereen 

 

Het gaat om de combinatie van sociaal én economisch. Het werken aan een sociaal Nederland, aan 

sociale samenhang. Werk is hierbij van groot belang. Werk draagt bij aan zelfrespect en 

ontplooiing, en is één van de beste wegen naar integratie van mensen in de samenleving. Een 

sterke economie zorgt voor voldoende banen. Tegelijkertijd is betaald werk nodig voor de 

economische houdbaarheid van het sociale systeem. De kwaliteit van de arbeidsmarkt is bepalend 

voor de kwaliteit van de economie en andersom. 

De verbinding tussen het sociale en economische aspect zorgt voor een krachtige samenleving 

waarin duurzaam, eerlijk, gezond en veilig gewerkt wordt. Daar waar betaald werken echt niet 

(meer) mogelijk of passend is, garanderen we bestaanszekerheid. Nederland staat niet op zichzelf, 

maar is onderdeel van Europa. We stemmen ontwikkelingen in Nederland af op relevante 

ontwikkelingen in Europa en proberen Europese ontwikkelingen te beïnvloeden. 

 

Gewaagd doel 

In 2020 werkt en leert iedereen 

 

We willen dat in 2020 iedereen die tot de (potentiële) beroepsbevolking behoort, werkt en leert 

naar vermogen. Het werken zelf is gezond, veilig, eerlijk en duurzaam. We willen dat iedereen 

werkt aan de eigen loopbaan, en dus blijft leren. Daardoor kunnen mensen ook langer blijven 

doorwerken. En als betaald werken nog niet mogelijk is, willen we dat mensen leren om dit 

uiteindelijk wel te bereiken. Leren kan op verschillende manieren: van het volgen van een opleiding 

tot leren tijdens het werken. Het gewaagd doel doet ook een beroep op werkgevers: zij moeten 

medewerkers de mogelijkheid bieden om op een goede manier te werken en te leren. Zo houden 

we de arbeidsparticipatie en de economie op peil. En blijft Nederland een welvarend land met 

bestaanszekerheid voor iedereen.  

 

Kernwaarden 

Omgevingsbewust 

Weten wat er speelt in de buitenwereld. En dat meenemen in ons werk. En ons verplaatsen in de 

gevolgen die ons werk heeft voor burgers, bedrijven en organisaties. 

 

Samenwerkend 

We kunnen onze doelen niet alleen bereiken. Zowel intern als extern werken we vanuit onze eigen 

verantwoordelijkheid samen en verbinden we collega’s, mensen en partijen. We anticiperen en 

slaan bruggen. 

 

Mensgericht 

De SZW’er werkt vanuit de kracht van de mens. We gaan uit van wat mensen kunnen en houden 

rekening met de beperkingen. En we zijn in de eerste plaats gericht op mensen, niet op regels en 

wetten als doel op zich. 

 

Resultaatgericht 

De SZW’er zoekt naar oplossingen, durft richting te kiezen, neemt het heft in handen en boekt 

resultaat. 
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Creatief 

Vanuit eigen verantwoordelijkheid denkt en handelt de SZW’er ook buiten de kaders. De SZW’er is 

nieuwsgierig, denkt ‘out of the box’ en reflecteert op zijn of haar eigen werk. 

 

Kernkwaliteiten 

Deskundig en alert 

SZW’ers zijn experts op de inhoud (op het terrein van werk en inkomen) en alert op 

ontwikkelingen. We signaleren ontwikkelingen en komen met oplossingen. 

 

Open en communicatief 

SZW luistert naar de samenleving en communiceert helder en pro-actief. 

 

Inspireren en waarmaken 

SZW’ers denken vanuit mogelijkheden, inspireren elkaar, burgers, werkgevers en sociale partners 

en nemen de verantwoordelijkheid om de mogelijkheden ook echt waar te (laten) maken. 
 
 
De kerntaken van SZW 
 

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

SZW bevordert de werkgelegenheid en het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Daarbij richt 

SZW zich mede op het stimuleren van participatie van zoveel mogelijk burgers aan het 

arbeidsproces. 

 

Sociale zekerheid 

SZW bevordert dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk opnieuw zelfstandig kunnen voorzien in 

hun bestaan. Voor mensen die niet zelf in staat zijn om door werk in hun eigen onderhoud te 

voorzien en voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, waarborgt SZW een 

inkomen. 

 

Inkomens 

SZW bevordert een evenwichtige inkomensverdeling. SZW is verantwoordelijk voor het vaststellen 

van het minimumloon en het sociaal minimum bij de uitkeringen. 

 

Arbeidsverhoudingen 

SZW bevordert goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Daarbij gaat het 

zowel om het faciliteren en stimuleren van moderne arbeidsrelaties, als om de rechtsbescherming 

van werknemers. 

 

Arbeidsomstandigheden 

SZW bevordert veiligheid en gezondheid op het werk. Dit arbobeleid is mede gericht op preventie 

van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid alsmede op vroegtijdige re-integratie. 
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SZW en zijn omgeving 

 

Het beleidsterrein van SZW heeft een directe invloed op het leven van veel mensen. SZW is echter 

niet de enige die voor deze onderwerpen verantwoordelijk is. Daarom is het belangrijk dat SZW 

over dit beleid overleg voert met: 

• andere departementen; 

• gemeenten; 

• adviesorganen als de Sociaal-Economische Raad, de Raad voor Werk en Inkomen en de 

Stichting van de Arbeid; 

• het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

en andere zelfstandige bestuursorganen; 

• lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie. 

Overleg met andere departementen 

Het sociaal-economisch beleid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verscheidene 

departementen. Het gaat daarbij om onderwerpen die niet alleen het terrein van SZW raken, maar 

ook dat van andere ministeries. De besluitvorming over deze onderwerpen in de Ministerraad wordt 

voorbereid in onderraden. Voor SZW is met name de Raad voor Sociale Samenhang (RSS) van 

belang. De minister van SZW is samen met de minister van WWI coördinerend minister voor deze 

onderraad. Alle onderraden kennen ambtelijke voorportalen. Het ministerie van SZW (directie 

ASEA) voert het secretariaat van de voor SZW meest relevante voorportaal, de Commissie voor 

Sociaal-Economisch en Inkomensbeleid (CSEIB).  

Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats in de ‘zeshoek’, waarin naast SZW zitting hebben de 

ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken, Financiën, Jeugd & Gezin en Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. 

  

Sociale partners 

Organisaties van werkgevers en werknemers (de sociale partners) en de overheid stemmen de 

hoofdlijnen van beleid op elkaar af. In de Stichting van de Arbeid treffen de werkgevers- en 

werknemersorganisaties elkaar. Het kabinet overlegt met de Stichting tijdens het zogenaamde 

‘voorjaars’- en ‘najaarsoverleg’. SZW speelt bij de voorbereidingen een coördinerende rol, onder 

andere via de zogenaamde regiegroep onder leiding van DG Werk. Dit overleg kan uitmonden in 

aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid, die kunnen leiden tot nadere afspraken in CAO’s. 

SZW onderhoudt ook rechtstreeks contacten met sectorale partners. Dit zijn werkgevers- en 

werknemersorganisaties in een bepaalde bedrijfstak. 

 

Daarnaast is er de Sociaal-Economische Raad (SER), het officiële adviesorgaan op sociaal-

economisch gebied. Naast de sociale partners hebben hierin onafhankelijke, door de regering (de 

Kroon) benoemde leden zitting. De SER brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de regering 

over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Eenmaal per jaar geeft de minister van SZW in 

een brief aan over welke onderwerpen het kabinet in het komende begrotingsjaar advies wil vragen 

aan de SER. 

 

Ten slotte participeren sociale partners, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG), in de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Instelling en taakomschrijving van de RWI zijn 

geregeld in de Wet SUWI. De RWI doet op het terrein van werk en inkomen voorstellen aan de 

minister van SZW, bevordert de kwaliteit en transparantie van de arbeidsmarkt en voert (in 

mandaat) de ministeriële subsidieregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid 

bedreigde werknemers uit. 
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De uitvoering van SZW-beleid 

Gemeenten, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale 

verzekeringsbank (Svb) voeren een groot deel van het beleid van SZW uit. Het ministerie voert 

regelmatig overleg met deze organisaties.  

 

Gemeenten 

De gemeenten voeren – in medebewind – de bijstandsregelingen zoals de Wet werk en bijstand 

(WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit, evenals de Wet sociale werkvoorziening 

(WSW). Bovendien vervullen zij een belangrijke taak in het re-integratiebeleid gericht op de 

uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar regulier werk. SZW houdt toezicht op een rechtmatige 

uitvoering van de regelingen door gemeenten. 

Uitvoering werknemersverzekeringen en volksverzekeringen  

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voert de werknemersverzekeringen en 

enkele sociale voorzieningen uit, zoals de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (Wajong) en de Toeslagenwet (TW). Als onderdeel daarvan verzorgt UWV de 

re-integratie van uitkeringsgerechtigden naar werk, een belangrijk activerende element in de 

sociale verzekeringen.   

De Sociale verzekeringsbank (SVB) voert de volksverzekeringen uit, zoals de Algemene 

ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Algemene kinderbijslagwet 

(AKW).  

 

Europa 

Als ‘vierde bestuurslaag’ is Europa voor SZW van belang omdat (minimum) regelgeving op de 

terreinen arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling en grensoverschrijdende sociale zekerheid 

Europees is. Op het terrein van arbeidsrecht is toenemende Europese activiteit te melden. Naast 

regelgeving is er – in de context van de Lissabonagenda – de zogenaamde open methode van 

coördinatie (peer pressure met gemeenschappelijke indicatoren) op het gebied van 

werkgelegenheid en sociale bescherming (pensioenen en sociale insluiting). 

 

Toezicht en handhaving  

Toezicht en handhaving op het SZW-domein is belegd bij de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), de 

Arbeidsinspectie(AI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD).  

IWI ziet toe op het doeltreffend werken van het stelsel van werk en inkomen, de AI ziet toe op 

gezond, veilig en eerlijk werk en de SIOD spoort strafbare feiten op het terrein van werk en 

inkomen op. 

Kennismakingsdossier nieuwe bewindspersonen Ministerie van SZW, 5 oktober 2010  12 van 82 



 
 
 
 
 

 
 

Deel II 
SZW-Onderdelen 
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Secretaris-generaal (SG), ir. J.F. (Johan) de Leeuw    

Secretaris-generaal Johan de Leeuw heeft de ambtelijke leiding over het 

ministerie. Hij geeft rechtstreeks leiding aan de plaatsvervangend secretaris-

generaal (pSG), aan de directeuren-generaal (DG), de inspecteur-generaal (IG) en 

aan de directeuren van de directies die rechtstreeks onder hem vallen: 

 Directie Communicatie (C) 

 Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) 

 Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA) 
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Directie Communicatie (C) 
Directeur: P.J.A. (Pieter) Idenburg  
 

Kerntaken en organisatieopbouw  

SZW maakt beleid op het terrein van werk en inkomen. Communicatie is een instrument dat helpt 

om de beleidsdoelen te realiseren en beleid te laten landen bij de mensen voor wie het bestemd is. 

De ambitie van de directie Communicatie is om communicatie meer in het hart van het beleid te 

brengen en om een brug te zijn tussen politiek, beleid en samenleving.  

 

De directie Communicatie heeft een aantal hoofdtaken: 

• Het onderhouden van contacten met de media en ontwikkelen van woordvoeringslijnen; 

• Het ondersteunen van bewindspersonen op het gebied van publiciteit en bij externe optredens; 

• Het opstellen van concept-antwoorden op aan bewindspersonen gerichte burgerbrieven; 

• Het onderhouden van liaisonfunctie/backoffice met rijksoverheid.nl en postbus 51; 

• Het ontwikkelen van een corporate SZW-strategie, alsmede verantwoordelijkheid voor interne 

communicatie; 

• Het ontwikkelen van communicatiestrategieën op basis van de door de departementsleiding 

vastgestelde prioritaire onderwerpen; 

• Het adviseren aan beleidsdirecties over de wijze waarop communicatie kan worden ingezet; 

• Het adviseren over en laten uitvoeren van communicatie-onderzoek. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden:  

• Afdeling Woordvoering en Publiciteit (W&P), Sierk Nawijn; 

• Afdeling Communicatie-advies en Onderzoek (C&O), Marlies de Roon;  

• Afdeling Publiek en Informatie (P&I), Hans Bliek;  

• Stafbureau, Arnoud Elsink. 

 

Toelichting op hoofdtaken 

Communicatie adviseert over de inzet van communicatie-instrumenten bij de ontwikkeling en 

implementatie van beleid. Een van de doelen is om signalen uit de omgeving (burgers, 

stakeholders, politiek, media) gedurende het hele beleidstraject op te vangen en zonodig om te 

zetten in gerichte (communicatie)plannen en beleidswijzigingen. Ieder kwartaal verschijnt de 

uitgave ‘Bericht van Buiten’ met een analyse van signalen uit de samenleving (afkomstig uit o.a. 

opinie-onderzoek, media-analyse en vragen van burgers).  

Communicatie doet de woordvoering, schrijft persberichten, adviseert over interviewverzoeken, 

begeleidt de interviews, organiseert werkbezoeken, adviseert over uitnodigingen voor optredens en 

schrijft hiervoor, indien nodig, een toespraak of spreekschets. Er zijn twee teams van 

woordvoerders en speechschrijvers: één voor de minister en één voor de staatssecretaris.  

Communicatie beantwoordt vragen van burgers, bedrijven en instellingen. De vragen komen 

binnen via e-mail, brieven of telefoon (Postbus 51). 

De gestelde vragen worden nauwlettend gemonitord omdat ze een goed beeld geven wat er leeft in 

de maatschappij. Het levert relevante informatie op voor de eigen directie, beleidsdirecties en de 

politieke top van het ministerie.  

Communicatie schrijft teksten voor de website www.szw.nl, die in het najaar van 2010 opgaat in 

www.rijksoverheid.nl, en een aantal doelgroepsites. Ook verzorgt Communicatie het 

personeelsblad Sozavox en de interne nieuwsvoorziening via intranet.  

Tot slot stelt Communicatie dagelijks de knipselkrant samen. 
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Relevante actoren en overleggen  

• Journalisten;  

• Rijksvoorlichtingsdienst (RVD);  

• Voorlichtingsraad (VoRa);  

• Postbus 51;  

• Woordvoerders van sociale partners en politieke partijen.  

Kennismakingsdossier nieuwe bewindspersonen Ministerie van SZW, 5 oktober 2010  18 van 82 



Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)     

Directeur: drs. M.R. (Manon) Leijten     

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie FEZ is de financieel-economische adviseur van de politieke en ambtelijke leiding van het 

departement. De directeur FEZ is daarom ook lid van de Ministerstaf. FEZ staat in het hart van 

SZW. Die positie en rol van FEZ vloeit voort uit vier functies: 

 

FEZ raamt 

Bij SZW is de ramingsfunctie belegd bij FEZ. Dat betekent dat de directie bij alle beleidsvoorstellen 

is betrokken om de financieel-economische gevolgen in kaart te brengen (gevolgen voor 

uitkeringslasten, uitvoeringskosten en administratieve lasten). Die functie is bij FEZ belegd om 

onafhankelijkheid en deskundigheid van de ramingen te borgen. Hiernaast volgt, analyseert en 

raamt FEZ de ‘autonome’ ontwikkeling van de uitgaven in de SZW-sector. Daarvoor gebruikt FEZ 

o.a. de realisatiegegevens van de ZBO’s (UWV, SVB) en het CBS en nieuwe inzichten van het CPB. 

Vanuit deze kennis toetst en adviseert FEZ over de effectiviteit, efficiency en financiële 

haalbaarheid van de voorstellen van beleidsdirecties. 

 

FEZ bewaakt de begroting 

FEZ is verantwoordelijk voor het budgettaire totaalkader van het departement. Zowel de 

premiegefinancierde onderdelen (zoals WW en AOW) als de begrotingsgefinancierde onderdelen 

(zoals bijstand, WSW en participatiebudget). FEZ coördineert de processen rond de externe 

begrotingscyclus (opstellen begroting komend jaar, jaarverslag afgelopen jaar en budgettaire 

nota’s die lopende het jaar door Financiën worden opgesteld). Daarbij toetst FEZ de 

uitgavenontwikkeling en adviseert de politieke en ambtelijke leiding ten behoeve van de 

budgettaire besluitvorming. Vanuit deze rollen heeft FEZ het voortouw bij voorstellen voor 

bezuinigingen. 

      

FEZ bewaakt de kwaliteit van de beleidsinformatie 

FEZ draagt zorg voor de niet-financiële informatie (indicatoren, kengetallen etc.) in begroting en 

jaarverslag met het oog op de beleidsverantwoording. FEZ is verantwoordelijk voor het 

systematisch evalueren binnen SZW en ziet toe op de kwaliteit en de benutting van 

beleidsevaluaties en –doorlichtingen binnen SZW. FEZ is ook verantwoordelijk voor de contracten 

met het CBS, zodat SZW tijdig de juiste en relevante informatie van het CBS ontvangt. 

  

FEZ is concerncontroller 

FEZ ziet toe op een rechtmatige en doelmatige bedrijfsvoering. FEZ coördineert uit dien hoofde de 

interne planning- en controlcyclus. Als controller streeft FEZ naar een ambtelijk apparaat met hoge 

kwaliteit dat tegen zo laag mogelijke kosten werkt. Naast een efficiënt apparaat zijn ook een goed 

subsidie-, contract- en financieel beheer belangrijke aandachtspunten. Daar speelt het oordeel van 

de Algemene Rekenkamer een grote rol. FEZ coördineert het verkeer met de Algemene 

Rekenkamer en ziet erop toe dat de onvolkomenheden die de Rekenkamer constateert, worden 

aangepakt. 

 
Afdelingen en afdelingshoofden:  

• Afdeling Begroting, Mattheus Wassenaar (tevens plv directeur) 

Verantwoordelijk voor  het verloop van de begrotingscyclus, de totstandkoming en het actueel 

houden van het integrale budgettaire kader, de bewaking daarvan en de premievaststelling, 

coördineert het ambtelijk overleg met het ministerie van Financiën. 

• Afdeling Re-integratie, Walter Schallig 

Raamt, toetst en adviseert over de voorstellen op het gebied van re-integratiebeleid, armoede 
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en schuldhulpverlening, de WSW en de uitvoering. De afdeling raamt het budget dat UWV en 

SVB nodig hebben voor de uitvoering, becijfert het effect van beleidswijzigingen op dat budget 

en is betrokken bij de p&c cyclus en de vernieuwingsprojecten van de zbo’s. De afdeling is de 

counterpart van de beleidsdirecties Re-integratie & Participatie (R&P) en Relatiebeheer, 

Uitvoeringsontwikkeling & Aansturing (RUA).  

• Afdeling Uitkeringen, Annemarie Sipkes  

Raamt, toetst en adviseert over de voorstellen ten aanzien van de uitkeringen in het SZW-

domein. Het werkterrein omvat onder meer de bijstand, WIJ en Wajong, de 

werknemersverzekeringen zoals de WW en de WAO/WIA, de AOW en de kinderbijslag. 

Daarnaast toetst de afdeling voorstellen rond naleving en het Handhavingsprogramma. 

Daarmee is de afdeling de counterpart van de beleidsdirectie Inkomensvoorzieningen en –

verzekeringen (IVV) en de directie Naleving (NAL).  

• Afdeling Werk, beleidsevaluaties en – informatie, Mo Kassrioui 

Raamt, toetst en adviseert over de voorstellen van de beleidsdirecties in de DG Werk - kolom, 

onder andere op het gebied van pensioenen, de WAZO en arbeidsomstandigheden. Ziet toe op 

de kwaliteit en benutting van beleidsinformatie, evaluaties en doorlichtingen en is 

verantwoordelijk voor de contacten met het CBS. 

• Afdeling Bedrijfsvoering, Maurice Dister 

Voert de concern-controllersrol uit en coördineert de interne p&c-cyclus. Onderhoudt de 

contacten met de Algemene Rekenkamer (AR) en coördineert werkzaamheden voor de 

Algemene Rekenkamer en de Auditdienst (AD) van SZW. Toetst en adviseert over voorstellen 

van de SG, pSG en IG SZW kolom.  

 

Relevante actoren en overleggen 

• Ministerie van Financiën; 

• Centraal Planbureau (CPB); 

• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); 

• Sociale Verzekeringsbank (SVB); 

• Centraal bureau voor de Statistiek (CBS); 

• Algemene Rekenkamer (AR); 

• IOFEZ (overleg FEZ-directeuren); 

• Audit Committee (AC). 
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Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA)  

Directeur: mr. P.F. ( Peter) van Loo      
 
Kerntaken en organisatieopbouw 
De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden is verantwoordelijk voor: 

• het bevorderen van de kwaliteit van wet- en regelgeving en van het bestuurlijk, juridisch en 

internationaalrechtelijk handelen van het ministerie; 

• het behandelen van wetgevende, bestuurlijke, juridische en internationaalrechtelijke 

onderwerpen in relatie tot ontwikkelingen binnen het rijk; 

• het adviseren over het gebruik van het instrument regelgeving en het ontwerpen van de 

teksten van alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het 

terrein van het ministerie; 

• het adviseren over en behandelen van bestuurlijke aangelegenheden, juridische vraagstukken 

en het behandelen van alle bezwaar- en beroepszaken op het terrein van het ministerie (m.u.v. 

bezwaar en beroep bij personeelsaangelegenheden); 

• het bijdragen aan de totstandkoming en implementatie van internationale verdragen 

respectievelijk regelingen, het toetsen van nationale (ontwerp)regelgeving aan het 

internationale recht en het behandelen van internationale procedures; 

• het bewaken, uitdragen en bevorderen van algemeen wetgevingskwaliteitsbeleid van SZW. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden:  

• Afdeling Wetgeving (W), Jill Bangert; 

• Afdeling Bestuurlijke en Internationaalrechtelijke aangelegenheden (B&I), Klaas Werkhorst; 

• Afdeling Juridische Aangelegenheden – Bijstand, Bedrijfsjuridisch en Subsidies (JA-BBS), Peter 

van der Poest Clement (tevens plv. directeur); 

• Afdeling Juridische Aangelegenheden – Sociale Verzekeringen en Arbeid (JA-SVA), Irma 

Beurmanjer-de Lange; 

• Afdeling Juridische Aangelegenheden - Wet arbeid vreemdelingen (JA-Wav), Alexandra van 

Kampen; 

• Bureau Ondersteuning (BO), Harry de Werk. 

 

Doelstellingen: 

• Versterking van de kwaliteit van wet- en regelgeving; 

• Vereenvoudiging van bestaande SZW-regelgeving; 

• Intensieve overdracht van juridische en bestuurlijke kennis binnen SZW. 

 

Toelichting op hoofdtaken 

 

1. Reguliere werkzaamheden/taken: 

 

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)  

Op grond van de WOB kunnen burgers documenten (waaronder ook e-mails, videobanden en 

foto’s) bij SZW opvragen over bestuurlijke aangelegenheden, waarbij als uitgangspunt geldt dat 

deze openbaar zijn (“ja, tenzij”). WBJA coördineert de afhandeling van deze verzoeken en 

behandelt de bezwaar- en beroepszaken die zich naar aanleiding van WOB-beslissingen voordoen. 

 

Bezwaar en beroep 

WBJA is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle bezwaar- en beroepszaken binnen SZW met 

uitzondering van bezwaren tegen beslissingen van rechtspositionele aard. Dit betreft onder meer 

bezwaar- en beroepsprocedures tegen door de AI opgelegde bestuurlijke boetes (WAV en Arbo) en 

tegen subsidiebeschikkingen. 
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Juridische aangelegenheden 

WBJA adviseert over (de interpretatie van) alle regelgeving op het terrein van SZW alsmede over 

bedrijfsjuridische zaken zoals contracten, aanbestedingen en privacy. Daarnaast behandelt WBJA 

claims/aansprakelijkstellingen die tegen SZW zijn ingesteld. 

 

Landsadvocaat  

In geval van de benodigde procesvertegenwoordiging bij met name civiele procedures, specifieke 

expertise en/of een second opinion vindt inschakeling van de Landsadvocaat door tussenkomst van 

WBJA plaats. 

 

Nationale ombudsman  

WBJA verzorgt de contacten met de Nationale ombudsman. Deze contacten bestaan veelal uit het 

beantwoorden van vragen van de Nationale ombudsman over onderwerpen die op SZW-terrein 

liggen alsmede het ten behoeve van de bewindslieden opstellen van (concept)reacties op de bij de 

Nationale ombudsman tegen SZW ingediende klachten. Voordat de Nationale ombudsman een 

klacht in behandeling neemt, dient een bestuursorgaan eerst zelf de klacht te hebben behandeld. 

Binnen SZW gebeurt dat (conform een daartoe opgestelde klachtenprocedure) door de directeur 

van de directie waarop de klacht betrekking heeft. In die fase geeft WBJA desgewenst advies. 

 

Internationaalrechtelijke procedures 

WBJA behandelt de door de Europese Commissie tegen Nederland ingestelde infractieprocedures, 

alsmede de procedures bij het Hof van Justitie (EU), bij het Europese Hof voor de rechten van de 

mens en bij de internationale klachtencommissies over de verenigbaarheid van het SZW-handelen 

met de relevante Europeesrechtelijke en verdragsverplichtingen. Tevens bewaakt WBJA de goede 

en tijdige implementatie van nieuw tot stand gekomen EU-richtlijnen en verzorgt WBJA de 

notificatie aan de Europese Commissie wanneer deze is voltooid. 

WBJA verzorgt de juridische begeleiding bij de onderhandelingen over nieuwe EU-regelgeving en 

verdragen op SZW-gebied en bewaakt de conformiteit van nieuwe wetgevingsvoornemens met de 

voor Nederland geldende internationaalrechtelijke verplichtingen, daaronder begrepen de Europese 

staatssteunregels. 

Vanuit WBJA wordt gewerkt aan de totstandkoming van een informeel netwerk met de op 

Europeesrechtelijk gebied werkzame juristen in andere Europese landen teneinde te komen tot 

alertering, informatie-uitwisseling en wederzijdse ondersteuning in zaken van gemeenschappelijk 

belang. 

 

Kennisontwikkeling 

WBJA heeft ook een rol in het kader van kennisontwikkeling binnen SZW. WBJA verzorgt samen 

met IWI het secretariaat van het maandelijkse Platform Bestuur en Toezicht onder leiding van de 

SG. Verder is WBJA betrokken bij de Strategische Kennisagenda van SZW, begeleidt zij 

onderzoeken en neemt zij deel aan begeleidingscommissies van andere departementen.  

Tot slot is er het WBJA-bulletin: het Bulletin richt zich op de overdracht van juridische kennis aan 

beleidsdirecties. 
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2. Actuele dossiers: Wetgevingskwaliteitsbeleid 

 

Vaste Verandermomenten (VVM) 

Het systeem van VVM geldt sinds 1 januari 2010 voor alle wetten, amvb’s en ministeriele 

regelingen. Dit systeem heeft consequenties voor de planning van beleid en wetgeving binnen 

SZW. In 2012 wordt het systeem rijksbreed geëvalueerd. WBJA zal monitoren of en zo ja tot welke 

problemen het systeem van vaste verandermomenten leidt. 

 

Openbare internetconsultatie 

Sinds de start van het experiment zijn door de departementen in totaal 50 voorstellen voor 

consultatie aangeboden via de website www.internetconsultatie.nl. Het experiment duurt tot juni 

2011. SZW heeft drie wetsvoorstellen (inzake de verhoging van de AOW-leeftijd) op de site 

geplaatst. In de zomer van 2010 stuurt de minister van Justitie de, in overleg met andere 

departementen opgestelde, voortgangsrapportage “een jaar experimenteren met 

internetconsultatie wetgeving” naar de Tweede Kamer. 

 

Integraal Afwegingskader (IAK) en SZW-toets 

Het IAK is een rijksbrede digitale tool waarin alle eisen die worden gesteld aan overheidsbeleid zijn 

opgenomen. Het bestaat uit drie fasen (beleidsanalyse, beleidsalternatieven en effectenanalyse) 

met vragen/toetsen die stapsgewijs doorlopen kunnen worden. Het IAK is nog in ontwikkeling en 

toepassing is nog niet verplicht. 

De SZW-toets is een pijler onder het streven naar een optimale kwaliteit van SZW-maatregelen en 

vormt het stappenplan bij het inzetten en oppakken van nieuw beleid en regelgeving. 

Met het realiseren van het IAK als rijksbrede tool komt de SZW-toets te vervallen.   

 

Relevante actoren en overleggen 

Behalve met de SZW-partners onderhoudt WBJA contact met diverse ministeries en organisaties 

die actief zijn in relatie tot het wetgevings-, bestuurlijke, internationaalrechtelijke en juridische 

veld. Niet uitputtend opgesomd zijn dat: 

• Justitie in verband met het rijksbrede wetgevingskwaliteitsbeleid en in verband met de 

coördinatie van WBJA voor de wetgevingstoets van alle ontwerp-amvb’s en wetsvoorstellen, 

voorafgaand aan de behandeling in de ministerraad; 

• Academie voor wetgevings- en overheidsjuristen in verband met de opleiding van juristen; 

• Raad van State RvS): WBJA is algemeen relatiebeheerder; 

• College bescherming persoonsgegevens (CBP): WBJA is algemeen relatiebeheerder; 

• Nationale Ombudsman: WBJA is algemeen relatiebeheerder en alle contacten over klachten 

met betrekking tot SZW vinden via WBJA plaats; 

• Landsadvocaat: WBJA is algemeen relatiebeheerder en inschakeling vindt (uitgezonderd P-

zaken en geldinvorderingszaken) door WBJA plaats; 

• Interdepartementale Commissie Europees recht (ICER); 

• Interdepartementaal staatssteunoverleg (ISO); 

• Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en Wetgevingsbeleid 

(ICCW); 

• Interdepartementale Commissie Bestuur (ICB); 

• Interdepartementale Commissie Veiligheid (ICV); 

• Toezichtkamer SER (WBJA is – mede – ministeriëel vertegenwoordiger); 

• Ministerie van BZK: interbestuurlijke relaties en verhouding tot zelfstandige bestuursorganen. 
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Plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG), mr. H.J.I.M. (Ric) de Rooij  

 

Plaatsvervangend secretaris-generaal Ric de Rooij is verantwoordelijk voor de interne organisatie 

van het ministerie, zoals het organisatie- en personeelsbeleid en het automatiserings- en 

informatiebeleid. Hij voert de regie over het huisvestings- en beveiligingsbeleid en geeft leiding aan 

de directies die rechtstreeks onder hem vallen: 

 

 Auditdienst (AD) 

 Directie Bedrijfsvoering (BV) 

 Directie Bestuursondersteuning (BO) 
 
Tevens verdelen de SG en pSG de coördinerende taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien 
uit de taak van de SG-functie op het gebied van strategie, beleid, organisatie-ontwikkeling en 
andere SZW brede programma’s en thema’s. De pSG vervangt de SG bij diens afwezigheid. 
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Auditdienst (AD)   
Directeur: A. (Arend) Kastelein, RE RA 
 
Kerntaken en organisatieopbouw 
Met als vertrekpunt de wettelijke taak (de interne accountantscontrole van SZW) levert de AD 

vanuit de kerndisciplines accountancy en operational audit en de specialisatie ICT-audit een kritisch 

opbouwende bijdrage aan belangrijke in- en externe ontwikkelingen waarmee SZW te maken heeft. 

De AD-rol daarbij is vooral in een zo vroeg mogelijk stadium door middel van het uitvoeren van 

audits vast te stellen of zaken goed lopen en waar nodig tijdig te adviseren hoe het beter kan. De 

verschillende disciplines werken daarbij in projecten zoveel mogelijk geïntegreerd. 

 

De Auditdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de departementale 

Accountantsdienst zoals omschreven in de Comptabiliteitswet en het Besluit taak Departementale 

Accountantsdiensten (DAD), alsmede de daarop berustende regelgeving. De Auditdienst controleert 

de financiële verantwoording van het departement, de twee Agentschappen en het AOW-

spaarfonds en de bedrijfsvoering die daaraan ten grondslag ligt. De Auditdienst adviseert onder 

meer op het gebied van financieel en materieel beheer, informatiebeveiliging, controleerbaarheid 

en uitvoerbaarheid van door SZW opgestelde regelgeving voor uitvoering door derden van door 

SZW gefinancierde activiteiten.  

De Auditdienst heeft de uitvoering van de opgedragen taken georganiseerd in projecten onder 

verantwoordelijkheid van de volgende teammanagers:  

• Tea Enting, 

• Johan Zeilstra. 

 

Hoofdonderwerpen 

• Audits naar de kwaliteit (rechtmatigheid,betrouwbaarheid, efficiency) van de bedrijfsvoering 

SZW (financieel, operationeel, ICT); 

• Audits naar de betrouwbaarheid/toereikendheid van de verantwoordingsinformatie SZW 

(jaarverslagen, management rapportages (Marap), subsidieverantwoordingen);  

• Audits naar de betrouwbaarheid/toereikendheid van de verantwoordingsinformatie van derden 

t.b.v. SZW (rijksbijdragen, subsidies, accountantsverklaringen, toezichtinformatie); 

• Pre-audits naar de wet- en regelgeving, inrichting bedrijfsvoering en projecten (beoordelen 

voorgenomen) regelgeving c.a. op controle- en uitvoeringsaspecten; 

• Participatie in departementale projecten. 

 

Relevante actoren en overleggen 

• Algemene Rekenkamer (AR); 

• Ministerie van Financiën; 

• Europese Commissie (EC); 

• Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), openbare 

accountantskantoren en gemeentelijke accountants. 

 

Uitvoering van recht- en doelmatigheidstoezicht in opdracht van de Inspecteur-generaal (IG SZW) 

Als gevolg van de gewijzigde visie op toezicht, waarover de minister de Tweede Kamer heeft 

geïnformeerd op 4 maart 2009, verricht de AD de organisatiegerichte toezichttaken in opdracht van 

de IG SZW. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het hoofdstuk over IWI. 
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Directie Bedrijfsvoering (BV) 

Directeur: drs. J.H. (Johan) Maas        

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De missie van de directie Bedrijfsvoering luidt: “De directie Bedrijfsvoering zorgt dat het ministerie 

van SZW werkt”. De focus van de directie is het zo goed mogelijk toerusten van medewerkers en 

managers met processen, producten en diensten, zodat zij hun werkzaamheden zo goed mogelijk 

kunnen uitvoeren. De sleutel voor succes ligt in concrete, tastbare dienstverlening aan het primaire 

proces. De directie Bedrijfsvoering beweegt zich de komende jaren naar een regieorganisatie, 

omdat steeds meer taken rijksbreed worden uitbesteed (bijvoorbeeld: P-Direkt, facilitaire 

samenwerking, archiefsamenwerking, samenwerking op financiële dienstverlening).  

 
Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Afdeling Informatie en Facilitair Management (IFM), Hennie Brands; 

• Afdeling Financiën (F), (vacature); 

• Afdeling Inkoop (I), Anike Wildervanck de Blécourt; 

• Afdeling Documentatie, Communicatie & Archief (DCA), Marcel van Grieken; 

• Afdeling Personeel & Organisatie (P&O), Marianne Witlox van den IJssel; 

• Afdeling Management en Control (M&C), Jeen Duker. 

 

Hoofdonderwerpen 
 
Basisdienstverlening ICT 

De standaarddienstverlening op het gebied van ICT wordt sinds halverwege 2009 door de Shared 

Service Organisatie (SSO) van Verkeer en Waterstaat geleverd. De SSO levert tevens diensten 

voor de ministeries van V&W en VWS. Het gaat daarbij om alle ICT-zaken rond de werkplek zoals: 

• zorgen dat SZW-ers beschikken over een goede PC met toegang tot het SZW-netwerk en 

software. Dit is zowel voor de gewone kantoorwerkplek als voor de werkplek thuis (voor 

bijvoorbeeld inspecteurs); 

• telefonie; 

• hosting van bestaande en nieuwe applicaties. 

 

Basisdienstverlening Facilitair en Huisvesting 

In 2010 zijn de operationele taken rond facilitaire zaken (schoonmaak, chauffeurs en bijvoorbeeld 

catering) en huisvesting overgedragen aan 4FM, een Shared Service Organisatie die voor vier 

departementen werkt. 

  

Basisdienstverlening financiële administratie 

De afdeling Financiën draagt zorg voor de betalingen, vorderingen en uitvoering van het 

verstrekken van subsidies bij SZW.  

 

Basisdienstverlening Inkoop 

De afdeling Inkoop verleent diensten voor de gehele inkoopcirkel van behoeftestelling tot contract-

management voor het departement en de onder het departement vallende diensten. Inkoop stemt 

daarenboven het inkoopbeleid en het contractmanagement af met andere departementen in het 

ICIA (Interdepartementale Commissie Inkopen en aanbesteden). Vanuit de rol van CDI (Coördi-

nerend Directeur Inkoop) zoekt Inkoop afstemming en samenwerking met de onder SZW ressor-

terende ZBO’s. De afdeling Inkoop verzorgt namens alle departementen het Category Management 

voor de categorieën ‘Kantoormeubilair’ en ‘Kantoorartikelen’. 
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Basisdienstverlening Informatiehuishouding (DCA) 

Vanuit DCA wordt gewerkt aan de realisatie van de modernisering van de informatiehuishouding. 

Ten tweede participeert DCA in de vorming en inrichting van de Rijksbrede 

Archiefbewerkingsorganisatie Doc-Direkt. Deze baten-lasten dienst gaat zowel de reguliere (semi 

statische) archieffunctie als de archiefbewerking voor SZW verzorgen.  

 

Management & Control 

De stafafdeling Managementinformatie & Control verzorgt de ondersteuning van de directie 

Bedrijfsvoering (ondersteuning aan het managementteam van de directie, het voeren van control- 

en bedrijfsvoeringstaken voor de medewerkers van de directie). Zij zorgt ervoor dat de directie 

Bedrijfsvoering “werkt”.  

  

Afdeling Personeel & Organisatie  

De afdeling P&O adviseert en ondersteunt het management van SZW op het terrein van personeel 

en organisatie.  

 

Belangrijke dossiers voor de directie Bedrijfsvoering zijn: 

• Het bieden van meer flexibiliteit door het verruimen van de mogelijkheden om plaats- en 

tijdonafhankelijk te werken. SZW wil met het verder verruimen van de mogelijkheden voor 

flexibel werken komen tot een modern werkgever- en werknemerschap passend bij het 

tijdsbeeld. Andere doelstellingen die SZW met flexibel werken nastreeft zijn een efficiëntere 

benutting van kantoorruimte, het verzachten van mobiliteitsproblemen en resultaatgericht 

werken. 

• Digitalisering van de stukkenstroom. De belangrijkste winst van de digitalisering is een 

efficiëntere stukkenstroom, eerdere versies blijven beschikbaar en raadpleegbaar en voor 

(beleids)medewerkers ontstaan meer mogelijkheden om samen aan documenten te werken. 

• Visieontwikkeling van HRM- en ICT-beleid. De HRM-visie omvat drie hoofdthema’s: wat voor 

werkgever willen we zijn, wat verwachten we daarbij van onze medewerkers en welk soort 

leiderschap past daarbij? De ICT-visie is bedoeld om samen met directies een steviger 

fundament leggen voor ontwikkelgericht ICT-beleid bij SZW. 

• Stroomlijnen van bedrijfsvoeringsprocessen ten behoeve van effectiviteit en efficiëntie. 

• Huisvesting: de beleidskernen van de ministeries van SZW en VWS worden eind 2013 

gezamenlijk gehuisvest in het centrum van Den Haag (de Resident).  

 

Relevante Actoren 

De beleidsdirecties van SZW zijn de interne klanten van de bedrijfsvoering. Daarnaast neemt de 

directie Bedrijfsvoering deel aan diverse interdepartementale commissies op het gebied van 

bedrijfsvoering. De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) spreekt over 

wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering rijksdienst. 
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Directie Bestuursondersteuning (BO) 

Directeur: drs. J.J.C.M. (Jan) van Dommelen 

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie Bestuursondersteuning ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding van SZW. Zij 

zorgt ervoor dat de leiding zich op de juiste momenten met de juiste zaken kan bezighouden, en 

draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming door de leiding. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Afdeling Bestuursadvies (BA), Nicoline de Groot, plaatsvervangend directeur; 

• Afdeling Coördinatie departementale stukken (CDS), Paula van Lieshout; 

• Afdeling Kabinet (KAB), Angela van der Helm; 

• Bureau beveiligingsambtenaar (BVA), Jan Renshof. 

 

Hoofdonderwerpen 

Parlement en Ministerraad: 

• BO organiseert en bewaakt de voortgang van parlementaire zaken; 

• BO ondersteunt de bewindspersonen in het verkeer met de ministerraad en het parlement en 

bij specifieke taken. 

 

Advisering bewindslieden en ambtelijke leiding: 

• BO toetst nota's en andere stukken vooral op politieke, bestuurlijke en communicatieve 

aspecten, afstemming en samenwerking, en de inbreng van facetdirecties; 

• BO zorgt voor de ondersteuning van overleggen (agenderen van onderwerpen, afstemmen en 

verslaglegging); 

• BO ondersteunt de bewindspersonen en de ambtelijke leiding bij contacten met de 

buitenwereld (maatschappelijk veld, andere departementen) door voorbereiding van 

vergaderingen, werkbezoeken, speeches en andere optredens; 

• BO draagt bij aan de reflectie op ontwikkelingen op de middellange en langere termijn en 

ondersteunt de leiding in het anticiperen op (mogelijke) belangrijke politieke ontwikkelingen op 

de kortere termijn.  

 

Coördinerende rol: 

• BO bevordert de samenwerking binnen het departement, legt verbindingen en ondersteunt de 

leiding om te sturen op samenhang. Daarbij bevordert BO de gelijkwaardigheid van beleid, 

uitvoering en toezicht;  

• BO stimuleert de rolvastheid in de aansturing van het departement: de leiding ondersteunen 

om taken en verantwoordelijkheden helder te beleggen; 

• BO ondersteunt de leiding bij protocollaire zaken;  

• BO bewaakt de voortgang van stukken van en naar de departementsleiding en zorgt voor het 

tijdig (en op het juiste moment) doorgeleiden van documenten.  

 

Dagelijkse ondersteuning bewindslieden: 

• BO biedt ondersteuning op het politieke vlak (door de politieke assistenten);  

• Verder zorgt BO voor de dagelijkse secretariële ondersteuning en worden bezoekers 

ontvangen, begeleid en verzorgd;  

• Tot slot draagt BO zorg voor de veiligheid van bewindslieden, voert veiligheidsonderzoeken uit 

en zorgt voor crisisbeheersing en informatiebeveiliging. 
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Relevante actoren en overleggen: 

De directie BO onderhoudt nauwe contacten met vergelijkbare directies bij andere departementen. 

Verder verzorgt zij de reguliere contacten met de griffies van de Eerste en Tweede Kamer en met 

het secretariaat van de Ministerraad (ministerie van Algemene Zaken). 

De directie is binnen SZW verantwoordelijk voor de organisatie en secretariaatsvoering van de 

wekelijkse overleggen van ambtelijke en politieke leiding: Ministerstaf, themastaf, beleidsoverleg, 

MTSZW-vergaderingen. 
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Directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg                                                     

(DG P&I), drs. J.A.M. (José) Hilgersom 

Directeur-generaal P&I José Hilgersom, is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van 

arbeidsactivering en inkomensbescherming. Daarnaast geeft zij leiding aan de directies die binnen 

haar directoraat-generaal vallen: 

 Directie Inkomensverzekeringen en –voorzieningen (IVV) 

 Directie Naleving (NAL) 

 Directie Re-integratie en Participatie (R&P) 

 Directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing (RUA) 
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Directie Inkomensverzekeringen en –voorzieningen (IVV) 

Directeur: dr. I.D. (Irene) Nijboer        

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie IVV heeft als aandachtsgebied het beleid ten aanzien van een socialezekerheidsstelsel dat 

ook in de toekomst zal bijdragen aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met 

werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het beleid is erop gericht dat door de vormgeving en 

financiering van uitkeringen in de verschillende levensfasen en levenslopen en bij transities op de 

arbeidsmarkt sociale zekerheid geboden wordt. Sociale zekerheid impliceert dat mensen worden 

toegerust en gestimuleerd te participeren in de samenleving zodat ze zelfredzaam en duurzaam 

inzetbaar blijven of worden. Daar waar nodig betekent het ook dat inkomensbescherming wordt 

geboden. 

 
Afdelingen en afdelingshoofden:  

• Afdeling Leren, Zorgen en Werken (LZW), Victor Sannes; 

• Afdeling Inkomenswaarborg tijdens werk (I), Rits de Boer; 

• Afdeling Ouderen, Onderzoek en Grensoverschrijdende sociale zekerheid (OOG), Anje Vrij; 

• Afdeling Financieringsbeleid (FB), Marc Konings; 

• Afdeling Begroting, Bedrijfsvoering en Ondersteunen (BBO), Kees van der Spek. 

 

Hoofddossiers 

 

Vangnet bij gemeenten 

Voor personen van 27 jaar en ouder die op geen enkele manier zelf in de noodzakelijke kosten van 

het bestaan kunnen voorzien, biedt de Wet werk en bijstand (WWB) een vangnet op het niveau 

van het sociaal minimum. Centraal in deze wet staat het uitgangspunt werk boven uitkering. Voor 

jongeren tot 27 jaar is in 2009 de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Met de 

komst van de WIJ vragen jongeren geen uitkering meer aan bij de gemeente, maar een 

werkleeraanbod. Als dit aanbod niet voorziet in voldoende inkomen, of als de jongere niet in staat 

is een werkleeraanbod uit te voeren, dan biedt de inkomensvoorziening een aanvullend inkomen 

tot het sociaal minimum.  

 

Financiering gemeentelijk domein 

Gemeenten zijn financieel en beleidsmatig verantwoordelijk voor de WWB en aanverwante 

voorzieningen. De wijze waarop de WWB wordt bekostigd prikkelt gemeenten om hun beleid en 

uitvoering effectief vorm te geven en vormt een kernelement van het activerende karakter van de 

WWB. Afhankelijk van de grootte van de gemeente worden de beschikbare middelen voor de 

bijstand verdeeld op basis van objectieve en/of historische factoren. Het systeem kent vangnetten 

voor gemeenten met meerjarige of grote incidentele tekorten. 

 

Ouderen 

De AOW biedt ouderen vanaf 65 jaar een uitkering op minimumniveau. De AOW is daarmee de 

eerste pijler van het pensioen. In 2009 heeft het toenmalige kabinet besloten de AOW-leeftijd te 

verhogen naar 67 jaar in 2025. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend bij de Tweede Kamer. Het 

sociaal akkoord van begin juni omvat eveneens afspraken over de verhoging van de AOW-leeftijd. 

Vooruitlopend op de afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2015 is een wetsvoorstel ingediend 

bij de Tweede Kamer om de partnertoeslag vanaf 2011 met 8% te verlagen. 

 

 

 

Werklozen 
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De WW biedt een inkomensvoorziening bij ontslag en bevordert arbeidsmobiliteit en een flexibele 

arbeidsmarkt. Als crisismaatregel is per april 2009 deeltijd-WW ingevoerd. Het UWV verstrekt 

onder voorwaarden een WW-uitkering aan werknemers die in dienst zijn van bedrijven die te 

maken hebben met een tijdelijk tekort aan omzet en orders, maar overigens voldoende gezond zijn 

om door de crisis heen te komen. Deeltijd-WW eindigt per 1 juli 2011. 

 

Mensen met een beperking 

Uitgangspunt is om werknemers ondanks beperkingen aan de slag te houden of te krijgen en zo de 

instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. Ook voor mensen die niet arbeidsongeschikt 

zijn, maar wel een beperking hebben, zijn er voorzieningen. 

• In 2006 is de WIA ingevoerd. Deze wet zal in 2010 worden geëvalueerd. Vooruitlopend op deze 

evaluatie is in april 2010 de WGA-evaluatie aan de Tweede Kamer aangeboden.  

• In 2010 is de nieuwe Wajong in werking getreden. De nieuwe Wajong biedt jonggehandicapten 

ondersteuning bij het vinden en behouden van werk bij een reguliere werkgever. Indien zij 

hiermee niet voldoende kunnen verdienen, komen zij in aanmerking voor 

inkomensondersteuning. 

• In het najaar van 2010 start bij een aantal gemeenten de pilot Loondispensatie. De pilot gaat 

over de vraag of loondispensatie als instrument voor deelnemende gemeenten bijdraagt aan 

het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidsbeperking.  

 

Financiering sociale verzekeringen 

De sociale verzekeringen worden op basis van een omslagstelsel gefinancierd vanuit een aantal 

sociale fondsen, die grotendeels door premies worden gevuld. Voor verschillende regelingen 

bestaat de mogelijkheid tot vrijwillig danwel verplicht eigenrisico dragen. De financiering bevat 

activerende instrumenten zoals premiedifferentiatie en premiekortingen. 

 

Ouders van kinderen 

In Nederland ontvangen ouders een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Alle ouders 

ontvangen per kind eenzelfde basisbedrag aan kinderbijslag. Daarnaast is er een 

inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de vorm van een kindgebonden budget. Ouders met een 

thuiswonend kind met een beperking ontvangen een aparte tegemoetkoming.  

 

Europa en de wereld 

IVV heeft tot taak vragen rondom arbeidsmigratie en export van uitkeringen te bezien tegen de 

achtergrond van internationale verdragen en de grondwet. Het kan daarbij gaan om de aanspraak 

op sociale zekerheid van arbeidsmigranten die naar Nederland komen, of om de vraag in hoeverre 

iemand die Nederland verlaat het recht heeft om zijn uitkering mee te nemen. Coördinatie van de 

verschillende sociale zekerheidsstelsels binnen de EU is geregeld in de gewijzigde 

coördinatieverordeningen sociale zekerheid die op 1 mei 2010 in werking zijn getreden. 

  

Relevante actoren en overleggen: 

• Bestuurlijk Overleg met Divosa en VNG; 

• De Toetsingscommissie WWB en het gemeentelijk Uitvoeringspanel; 

• Overleg met uitvoeringsorganisaties UWV, SVB en de Belastingdienst; 

• Overleg met nationale en internationale actoren zoals de SER-commissie Sociale Zekerheid, 

werknemers- en werkgeversorganisaties, EC, ILO, IMF. 
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Directie Naleving (NAL) 

Directeur: drs. R.M. ( Rob) Krug   
    

Kerntaken en organisatieopbouw 

Het werkterrein van de directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg omvat drie 

departementbrede taken op het gebied van handhaving, waarvoor de directie NAL de 

ondersteunende directie is: 

 

Strategisch handhaven 

Het ontwikkelen van een brede handhavingstrategie met systematische aandacht voor handhaven 

in alle onderdelen van de beleidscyclus en de hele keten van werk en inkomen gericht op een 

verbetering van de naleving en een vergroting van de effectiviteit van de handhaving. 

 

Vernieuwend handhaven 

Het bevorderen van vernieuwingen in het handhavingsbeleid van het ministerie en van de 

uitvoerende instanties en het (doen) aanpakken van lacunes in beleid, wetgeving en uitvoering. 

 

Samenhangend handhaven 

Het bevorderen van de samenhang in het handhaving- en opsporingsbeleid van het ministerie en 

de uitvoerende instanties en met het beleid van externe partijen.  

 

NAL heeft geen afdelingen. Inbegrepen de directeur telt NAL tien medewerkers. 

 

Hoofdonderwerpen en relevante actoren 

Het doel van het handhavingbeleid is het bevorderen van naleving van de verplichtingen die de 

SZW-regelgeving oplegt aan uitkeringsgerechtigden, werknemers, werkgevers en bepaalde 

categorieën ondernemingen.  

 

Handhavingprogramma 

Het handhavingbeleid op de verschillende terreinen van het SZW-beleidsdomein, legt SZW sinds 

2002 vast in een handhavingprogramma dat telkens een periode van vier jaar bestrijkt. Het 

Handhavingprogramma 2007-2010 loopt dit jaar af. Het programma voor de periode 2011-2014 is 

in voorbereiding. Hierbij zijn alle beleidsdirecties, uitvoerende diensten en zelfstandige 

uitvoeringsorganen in het SZW-domein betrokken. Het streven is het nieuwe programma begin 

september aan de Tweede Kamer te zenden.  

 

Integrale rapportage handhaving 

SZW rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer over de handhavingactiviteiten en -prestaties van 

alle uitvoerders in het SZW-beleidsdomein (AI, SIOD, Agentschap SZW, SVB, UWV, gemeenten, 

regionale coördinatoren fraudebestrijding en OM). De rapportage 2009 is in voorbereiding. De 

planning is hem begin september aan de Tweede Kamer aan te bieden. De Vaste Commissie SZW 

behandelt de rapportage doorgaans voor de jaarwisseling.  

 

Ontwikkeling en operationalisering van nalevingniveaus van wetten  

Bij de ontwikkeling van het handhavingbeleid met betrekking tot een wet, hanteert SZW het niveau 

van naleving van de kernverplichtingen van de wet als centrale invalshoek. Aan de hand daarvan 

wordt vastgesteld of er (aanvullende) maatregelen nodig zijn. Per wet zijn als kernverplichtingen 

aangemerkt de verplichtingen die direct aansluiten op het doel van de wet. Per kernverplichting is 

gemeten wat het feitelijke nalevingniveau van de verplichting is, waarbij is uitgegaan van de 

gegevens over naleving die beschikbaar zijn in de administraties van de uitvoeringsinstanties. De 

nalevingindicatoren van de meeste wetten konden in de rijksbegroting 2010 worden opgenomen. 
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Voor effectieve maatregelen is daarnaast inzicht nodig in de oorzaken van niet-naleving van een 

kernverplichting (niet-weten, niet-kunnen en/of niet-willen). Reeds bekende onderzoeksgegevens 

hierover worden betrokken bij de voorbereiding van het handhavingprogramma 2011-2014.  

 

Werkplaats Naleving  

Eén van de maatregelen uit het nog lopende Handhavingprogramma 2007-2010 is de ontwikkeling 

van een besloten digitaal uitwisselingsplatform voor alle professionals op het gebied van 

handhaving in het domein van werk en inkomen. De verwachting is dat door het bieden van een 

mogelijkheid voor professionals (beleidsmakers en uitvoerders) om op eenvoudige wijze met veel 

andere professionals tegelijk ervaring, ‘good practices’ en inhoudelijke ideeën uit te wisselen en te 

bediscussiëren, een bron van informatie wordt aangeboord waaruit beleidsmakers en uitvoerders 

rechtstreeks kunnen putten voor mogelijke verbeteringen van eigen beleid of activiteiten. Het 

platform is ongeveer een jaar geleden in bedrijf gegaan onder de naam Werkplaats Naleving 

(www.werkplaatsnaleving.nl) en kreeg direct veel aanmeldingen uit de doelgroep.  

 

Aansturing en ondersteuning Landelijke Stuurgroep Interventieteams 

Sinds begin 2004 is er een landelijk dekkend netwerk van multidisciplinaire interventieteams, dat 

wordt aangestuurd door de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). In de LSI zijn 

vertegenwoordigd: het Openbaar ministerie (OM), de Raad van Hoofdcommissarissen, het 

ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de SVB, het UWV, de gemeenten (VNG en Divosa), 

het ministerie van SZW, de AI en de SIOD. SZW is voorzitter en voert het secretariaat van de LSI. 

De inzet van interventieteams is vooral gericht op het herstellen van de rechtmatige situatie - en 

daarmee ook het maatschappelijke klimaat - in een bedrijfsbranche of wijk. De gelijktijdige 

multidisciplinaire en repressieve aanpak van illegale tewerkstelling van vreemdelingen, 

uitkeringsfraude en ontduiking van belastingen en sociale premies, is effectief. Daarnaast is er ook 

aandacht voor preventieve elementen.  

 

Handhavingarrangement 

SZW maakt afspraken met het OM over de opsporing van vermoede strafbare feiten in het SZW-

beleidsdomein door de AI, de SIOD, de SVB en het UWV. De afspraken worden vastgelegd in een 

handhavingarrangement. Dit jaar wordt voor het eerst een meerjarig arrangement voorbereid, dat 

voor dezelfde periode zal gelden als het nieuwe handhavingprogramma (2011-2014). In het 

arrangement worden de inhoudelijke prioriteiten voor de opsporing, de te hanteren procedures en 

de te leveren kwalitatieve prestaties vastgelegd. Alleen over de aantallen processen-verbaal die bij 

het OM ingediend kunnen worden, zullen nog wel jaarlijks afspraken worden gemaakt. Verwacht 

wordt dat het nieuwe arrangement in het vierde kwartaal van 2010 ter goedkeuring aan de 

minister van SZW en het College van Procureurs-generaal van het OM kan worden aangeboden. 
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Directie Re-integratie en Participatie (R&P) 

Directeur: drs. P.G. (Petra) Lugtenburg       

Kerntaken en organisatieopbouw 

Om de Nederlandse verzorgingsstaat toekomstbestendig(er) te maken en de sociale samenhang in 

ons land te versterken is het nodig om de arbeidsparticipatie verder te vergroten, de 

uitkeringsafhankelijkheid te verminderen en daarmee het draagvlak voor de sociale zekerheid te 

versterken. Kortom: activeren en verbinden. 

 

Om de missie te realiseren worden de volgende taken uitgevoerd: 

• Het zorgdragen voor een effectief re-integratiebeleid: een samenhangend pakket van 

re-integratie-instrumenten en een effectieve en efficiënte inzet daarvan door de uitvoering. 

• Het scheppen van voorwaarden voor het re-integreren van mensen met een 

socialezekerheidsuitkering (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand) in betaalde 

arbeid. Enerzijds aan de aanbodkant, onder andere via het wegnemen van (persoonlijke) 

barrières voor re-integratie en via het handhaven van de naleving van de 

socialezekerheidsregelgeving waar die een relatie heeft met re-integratie(verplichtingen) van 

uitkeringsontvangers. Anderzijds aan de vraagkant: door het bedienen en beïnvloeden van de 

vraag van werkgevers (via het benaderen van werkgevers) en door het verbeteren van de 

aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

• Het doen inschakelen van mensen met en zonder uitkering in andere vormen van 

maatschappelijke participatie, indien inschakeling in betaalde arbeid nog niet mogelijk blijkt, 

als stap op weg naar betaald werk. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden:  

• Afdeling Analyse en Visieontwikkeling (A&V), Fer Nieuweboer; 

• Afdeling Re-integratie Algemeen (RA), Alieke Koopman; 

• Afdeling Re-integratie Specifiek en Activering (RSA), Jan Vermeer; 

• Afdeling Re-integratie Personen met een Arbeidsbeperking (RPA), Wiecher van der Laan; 

• Afdeling Begroting en Bedrijfsvoering (B&B), Louis Geelhoed; 

• Project Cultuuromslag Wajong, Letty Raaphorst; 

• Project Jeugdwerkloosheid, Ans Seriese. 

 

Hoofdonderwerpen 

 

Afdeling Analyse & Visieontwikkeling (A&V) 

• de effectiviteit van het re-integratie- en participatiebeleid;  

• lange termijn visie op het re-integratie- en participatiebeleid; 

• het ontsluiten en benutten van kennis over de effectiviteit van het re-integratie- en 

participatiebeleid; 

• ontsluiten, toegankelijk maken, duiden en analyseren van informatie over arbeidsdeelname, 

werkloosheid, uitkeringen, en re-integratie-inspanningen en -resultaten; 

• coördinatie van innovatieve projecten op het terrein van re-integratie en participatie. 

 

Afdeling Re-integratie Algemeen (RA) 

• Het scheppen van voorwaarden voor het re-integreren van mensen met een 

socialezekerheidsuitkering of mensen zonder uitkering (Nuggers) in betaalde arbeid.  

• Beleidsmatige verantwoordelijkheid voor meer algemene re-integratieonderwerpen, als het 

Participatiebudget, het in 2007 met de VNG afgesloten Bestuurlijk Akkoord, regionaal 

arbeidsmarktbeleid en de werkgeversbenadering. 

• Beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een maximale benutting van  

ESF-middelen ter ondersteuning van de participatiedoelstelling.  
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• Het ontwikkelen van een samenhangend, effectief en handhaafbaar pakket aan algemene  

re-integratie-instrumenten. Het betreft instrumenten als de participatieplaatsen en de 

loonkostensubsidie, ondersteunende re-integratie-inspanningen van gemeenten, UWV en  

het UWV-Werkbedrijf.  

 

Afdeling Re-integratie Specifiek en Activering (RSA) 

Het hoofddoel van de afdeling RSA is het bevorderen van de (arbeids)participatie van kwetsbare 

doelgroepen. Concreet gaat het om: 

• het geven van een extra impuls aan het bestrijden van armoede; 

• het terugbrengen van het aantal huishoudens met problematische schulden; 

• het bevorderen van de (arbeids)participatie van ouderen; 

• het bevorderen van de (arbeids)participatie van allochtonen; 

• het bevorderen van de (arbeids)participatie van jongeren; 

• het bevorderen van maatschappelijke participatie; 

• het bevorderen van ondernemerschap vanuit een uitkering. 

 

Afdeling Re-integratie Personen met een Arbeidsbeperking (RPA) 

RPA streeft naar het vergroten van de duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een 

arbeidsbeperking (Wsw/Wajong/Wia/Wao/ZW). Werken naar vermogen is het uitgangspunt.  

De drie hoofddoelen zijn: 

• meer regulier werk voor personen met een arbeidsbeperking (inclusief werk als zelfstandige); 

• een effectief re-integratie-instrumentarium en activerende instituties; 

• een betere voorbereiding op de arbeidsparticipatie in het onderwijs en de zorg. 

 

Project Cultuuromslag Wajong 

Interdepartementaal implementatieprogramma van de nieuwe Wajong-wetgeving. In 2008 gestart 

met een verkenning naar attitudes en gedrag, afronding van de activiteiten eind 2010. Activiteiten 

zijn op hoofdlijnen georganiseerd naar drie doelgroepen:  

• wajongers en hun ouders; 

• professionals uit onderwijs, zorg en arbeid; 

• werkgevers en de werkvloer. 

 

Het programma richt zich op het (beleidsmatig) bevorderen van:  

• een activerende benadering; 

• uitgaan van zelfredzaamheid van de jongeren; 

• en samenwerking tussen professionals voor een efficiënte integrale aanpak. 

 

Project Jeugdwerkloosheid 

Het projectteam jeugdwerkloosheid heeft tot taak de doelstelling van het Actieplan Jeugdwerk-

loosheid: “Geen jongere ongewild aan de kant in 2011”, gerealiseerd te krijgen. Het projectteam 

doet dat door de 30 arbeidsmarktregio’s te stimuleren en te ondersteunen bij hun aandeel in de 

uitvoering van het Actieplan. Het stuurt de communicatiecampagne (gericht op jongeren, hun 

ouders en werkgevers) aan en zorgt voor de coördinatie op de actielijnen die door andere 

departementen worden uitgevoerd. Het project loopt van 2009 tot medio 2011.  
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Relevante actoren 

 

Interdepartementaal 

• J&G, OCW, VWS, WWI (o.a. rond aanpak Jeugdwerkloosheid en aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt); 

• BZK (o.a. gemeentelijke verantwoordingsinformatie); 

• VWS, OCW, VROM, Financiën (o.a. rond armoedebeleid en schuldhulpverlening). 

• Justitie (wetgevingstrajecten); 

• BuZa (ESF-dossiers en BES-eilanden). 

 

Uitvoering 

• Gemeenten, VNG en Divosa; 

• UWV; 

• Werkpleinen. 

 

Maatschappelijke organisaties 

• werkgevers- en werknemersorganisaties; 

• verschillende belangeninstituten; 

• kennisinstituten.  

 

Internationaal 

• Europese activiteiten op het terrein van re-integratie en participatie (zoals LEED), ESF (o.a. 

Commissie en Technical Working Group), Europees Globaliseringsfonds, High Level Group on 

Disability.  

• Overleggen in Europees verband bijvoorbeeld over activiteiten die voortvloeien uit inter-

nationale aangelegenheden op het vlak van Armoedebestrijding (bijvoorbeeld Nationaal 

Actieplan, Round Table). 
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Directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing (RUA) 

Directeur: drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg  

 

Kerntaken en organisatieopbouw  
Directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing (RUA) staat voor een effectiever en 

efficiënter opererende uitvoering op het terrein van werk, inkomen en scholing.  

 

Afdelingen en afdelingshoofden:  

• Afdeling Relatiebeheer, Hetty Lucassen; 

• Afdeling Aansturing, (wnd.) Simon Heeremans; 

• Afdeling Uitvoeringsontwikkeling, Ugonia Tijmensen; 

• Projectafdeling SZW in de Regio, Karin Morren; 

• Directiesecretariaat, Shiryn Maddoe. 

 

Hoofdonderwerpen 

 

Relatiebeheer 

Relatiebeheer beheert de relatie tussen SZW en de buitenwereld in het netwerk van werk, inkomen 

en scholing. Daartoe behoren: de zelfstandige bestuursorganen SUWI, de gemeenten, VNG, 

Divosa, RWI, LCR en andere (regionale) partijen in het netwerk van werk, inkomen en scholing 

(waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties). Belangrijke taken van Relatiebeheer zijn het  

organiseren van enerzijds bestuurlijke overleggen (zie hierna ‘relevante actoren en overleggen’) en 

anderzijds  werkbezoeken, rondetafelbijeenkomsten, expertmeetings en ontmoetingsdagen én het 

activerend doorvertalen en faciliteren van landelijk beleid in de regio en het van buiten naar binnen 

halen van ontwikkelingen en initiatieven in het land. In dit laatste vervult het regionale 

accountmanagement (RAM) een belangrijke rol. RAM heeft een rol in het proces naar een 

vraaggerichte arbeids- en scholingsmarkt én een sociaal zekerheidssysteem die het mogelijk 

maken om meer mensen aan het werk te houden en te krijgen. De rol van RAM is 

arbeidsmarktpartijen op lokaal en regionaal niveau bewust te maken van dit proces, met hen mee 

te denken over het te ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid en het maken van concrete 

afspraken om de participatiedoelen van SZW te bereiken, te stimuleren. RAM denkt 

interdepartementaal mee over gezamenlijk accountmanagement met als doel het vermijden van 

bestuurlijke drukte.  

  

Aansturing 

Aansturing verzorgt de aansturing van de uitvoeringsorganisaties teneinde een doeltreffende, 

doelmatige, rechtmatige, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte uitvoering van het beleid van 

het ministerie op het terrein van werk en inkomen te bereiken. Belangrijkste taken hierbij zijn: 

beoordelen van jaarplannen, jaarverslagen en tussentijdse verslagen van de uitvoering, 

coördineren van de beoordeling van IWI- en de AR-rapporten. Belangrijke dossiers zijn: 

• Ketensturing (samenwerking UWV en gemeenten op de werkpleinen); 

• SZW-interne coördinatie P&C-cyclus; 

• Coördinatie P&C-cyclus richting parlement (Reguliere rapportages, AO’s); 

• Monitoring grote projecten SVB en UWV (Vernieuwing UWV, SVB10, Verzekerdenadministratie); 

• Klachtenmanagement en burgerbrieven; 

• Uitvoerbaarheid/toetsing andere taken UWV en SVB;  

• Benoemingen en nevenfuncties zbo’s;  

• Verscherpte sturing bij incidenten/uitvoeringsproblemen zbo’s;  

• Coördinatie regeldrukprogramma’s (o.a. burgers, bedrijven, professionals, mede-overheden, 

begrijpelijke formulieren, ACTAL). 
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Uitvoeringsontwikkeling 

De afdeling Uitvoeringsontwikkeling verzorgt de ontwikkeling en het beheer van het 

uitvoeringstelsel teneinde een effectiever en efficiënter functionerend stelsel te bereiken. Het gaat 

hierbij om het creëren van kaders voor de SUWI-organisaties (vorming algemene sturingsvisie, 

stroomlijnen van de keten) en voor een succesvolle inzet van informatie- en 

communicatietechnologie in de sociale zekerheid. Belangrijkste dossiers zijn:  

• Beheer wet eenmalige gegevensuitvraag in het domein van werk & inkomen: hierbij spelen 

Digitaal Klant Dossier fase II, AmvB jaarlijks groeipad eenmalige gegevensuitvraag, Evaluatie 

Wet eenmalige uitvraag, beheer Mens Centraal, totstandkoming 

beveiliging/verantwoordingsrichtlijn SUWI-net, AmvB gegevensuitwisseling namens gemeenten 

door het InlichtingenBureau (IB)). 

• Polisadministratie/samenwerking met de Belastingdienst in de loonaangifteketen: hier gaat het 

op dit moment om onderzoek naar nut en noodzaak van eenduidige loonaangifte, vaststellen 

van een stabiele loonaangifteketen, een groeipad voor Rekenmodule en 

Digitaalverzekerdenbericht, polisadministratie als basisregistratie BLAU, en de halfjaarlijkse 

rapportage over de loonaangifteketen).  

• Beheer Wet SUWI/totstandkoming werkpleinen: AmvB werkpleinen, Evaluatie SUWI, integreren 

van de sturingsvisie, totstandkoming van werkpleinen/escalatie bij achterblijvende 

werkpleinen, ICT op werkpleinen, en sturingsdiscussies over de samenwerking tussen 

gemeenten en UWV. 

• Verbeteren van gegevensbeheer en -uitwisseling binnen de overheid: totstandkoming van een 

Registratie Niet Ingezetenen, totstandkoming van verbeterde uitwisseling van 

Onderwijsgegevens, AmvB gegevensuitwisseling RMC’s. 

• Stroomlijning van indicatieprocessen tussen zorg en sociale zekerheid / pilots met een 

gezamenlijke beoordeling.  

 

SZW in de Regio 

De projectafdeling SZW in de regio stimuleert en versnelt de totstandkoming van het regionaal 

arbeidsmarktbeleid. Gestreefd wordt naar een eenduidig en strategisch opereren in de regio door 

SZW en afstemming van SZW-beleid met enerzijds andere departementen en anderzijds de 

partners in het netwerk van werk en inkomen. Belangrijkste taken zijn: de mobiliteitscentra, 

publiek-private samenwerking, baankansen in de publieke sector en de zorgsector en 

arbeidsmarktinformatie. De afdeling heeft een aanjagende rol en levert input vanuit de regio voor 

de beleidsontwikkeling. Belangrijkste dossiers: 

• Het bevorderen van regionale samenwerking in 30 arbeidsmarktregio’s.  

• De 30 regionale vestigingen van UWV in positie brengen en stroomlijning van de loketten voor 

de werkgeversbenadering (brancheservicepunten, leerwerkloketten, mobiliteitscentra). 

• Verknoping van de regionale en sectorale netwerken op het gebied van arbeidsmarktbeleid.  

 

Relevante actoren en overleggen 

• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV); 

• Sociale Verzekeringsbank (SVB); 

• Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) ; 

• Inlichtingenbureau (IB). 

• Gemeenten (VNG, Divosa, G4). 

Op bestuurlijk niveau vindt - voorbereid door de directie RUA - periodiek overleg plaats van de 

SZW-bewindspersonen met UWV, SVB, VNG (met zijn adviseurs Divosa en Cedris), de Landelijke 

Cliëntenraad (LCR) en de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Daarnaast vindt bestuurlijk overleg 

plaats met de Programmaraad (een overlegorgaan van de ketenpartners). In de Programmaraad 

zitten vertegenwoordigers (bestuurders en managers) van UWV, UWV WERKbedrijf, VNG, Divosa 

en G4. Daarnaast voert de directie RUA de regie en is ze de schakel tussen de 
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uitvoeringsorganisaties en overige directies binnen het departement ten aanzien van de planning- 

en controlcyclus van de SUWI-organisaties. Voor de totstandkoming van regionale 

arbeidsmarkt/mobiliteitscentra zijn naast het UWV en de gemeenten ook de sociale partners, ABU, 

Boaborea en werkgevers en ROC’s belangrijke spelers. 
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Directeur-generaal Werk (DG Werk), drs. M.R.P.M. (Maarten) Camps 

Directeur-generaal Werk Maarten Camps is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen 

arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, 

arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing en internationale zaken. Hij is verantwoordelijk voor 

de volgende directies:  

• Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) 

• Directie Arbeidsverhoudingen (AV) 

• Directie Internationale Zaken (IZ) 

• Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW)  

• Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) 

• Projectdirectie Leren & Werken (samen met OCW)  
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Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) 
Directeur: dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes 

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

ASEA geeft informatie en advies over het sociaal-economisch en algemeen financieel beleid en over 

de stand van de Nederlandse economie. Daarnaast adviseert de directie over de ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt en de inkomensgevolgen van het overheidsbeleid. Dit alles gebeurt vanuit een 

economische invalshoek, met aandacht voor politieke verhoudingen. De directie ASEA heeft twee 

afdelingen die opgedeeld zijn in een aantal clusters.  

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels & Regelingen (SAS), Charles Wijnker 

De afdeling SAS stimuleert het kennisklimaat binnen SZW en behandelt internationale 

aangelegenheden en het functioneren van de arbeidsmarkt in relatie tot arbeidsparticipatie, 

arbeidsmarktinstituties en de uitvoering van de sociale zekerheid.  

• Afdeling Collectieve Sector en Inkomensbeleid (CSI), Hans Ton  

De afdeling CSI verzorgt de begrotingsvoorbereiding, periodieke conjunctuuranalyse en 

-rapportage, advisering ten behoeve van de Ministerraad, onderraden en zeshoek, met name 

over de koopkracht (augustusbesluitvorming), inkomensverhoudingen en -effecten.  

 

Inspelen op de actualiteit 

Voor een deel bepaalt de actualiteit de werkzaamheden binnen ASEA. Zij haakt graag aan bij 

actuele beleidsdossiers met een economisch en politiek tintje. Economische kennis zet zij in om 

gezamenlijk met andere directies nieuw beleid te formuleren en bestaand beleid te verbeteren. 

Naast het meedenken over actuele beleidsdossiers, wordt ook een deel van de capaciteit ingezet 

om reguliere activiteiten uit te voeren. Veel van deze werkzaamheden zijn gerelateerd aan het 

jaarlijkse begrotingsproces inclusief de koopkrachtbesluitvorming. Met analyses en adviezen over 

het tekort, de lastenontwikkeling van burgers en bedrijven, en de situatie op andere begrotingen 

ondersteunt ASEA de Minister bij de begrotingsonderhandelingen in het voorjaar en in augustus.  

 

Koopkracht 

Koopkracht speelt bij bovengenoemde begrotingsonderhandelingen altijd een rol. De directie levert 

voorstellen ten behoeve van de koopkrachtontwikkeling (van specifieke groepen), maar ook ter 

verbetering van de financiële prikkel van (meer) betaald werk. Daarnaast is de directie actief in het 

presenteren en indien nodig beïnvloeden van de inkomenseffecten van specifieke voorstellen. 

Relevante onderwerpen voor het inkomensbeleid zijn zorg, wonen, gezinnen met kinderen, 

ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, (niet-gebruik van) inkomensafhankelijke regelingen, 

armoede en de fiscaliteit. ASEA heeft de beschikking over data en modellen waarmee 

inkomenseffecten en (lange termijn) ontwikkelingen rond inkomens in kaart kunnen worden 

gebracht.  

 

Algemeen economisch beleid 

ASEA analyseert, onderzoekt en becommentarieert de ontwikkelingen buiten het domein van SZW 

vanuit een economische invalshoek. De directie vat nieuwe cijfers over de economische 

conjunctuur (bijvoorbeeld CPB-publicaties zoals CEP en MEV) samen en geeft aan welke implicaties 

deze hebben voor het beleid. Wat zijn de verwachtingen op het gebied van werkgelegenheid of 

inflatie? Wat betekent dat voor de koopkracht en de begroting van SZW? Daarnaast adviseert ASEA 

ook over belangrijke (economische) besluiten in de Ministerraad die niet direct op het terrein van 

SZW liggen.  

 

Arbeidsmarkt en de sociale zekerheid 
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ASEA initieert en neemt deel aan discussies over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale 

zekerheid. Wat zijn de centrale vragen waar het departement voor staat? De arbeidsmarkt zal de 

komende jaren, onder invloed van vergrijzing, globalisering en technologische ontwikkelingen, 

sterk gaan veranderen. ASEA denkt, samen met andere directies, na over de wijze waarop de 

arbeidsparticipatie duurzaam verhoogd kan worden, de arbeidsmarkt beter kan functioneren en de 

verzorgingsstaat betaalbaar kan blijven. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder 

andere: langer doorwerken door ouderen, scholing, duurzame inzetbaarheid, arbeidsparticipatie 

van ouderen en onderkant arbeidsmarkt.  

 

Lange termijn vraagstukken en de strategische kennisagenda 

Naast de actuele dossiers besteedt ASEA ook aandacht aan belangrijke toekomstvraagstukken. 

Binnen de directie is het strategisch cluster verantwoordelijk voor het rapporteren over 

ontwikkelingen in de economische en sociale  wetenschappen: wat zijn de nieuwe empirische en 

theoretische inzichten over SZW-onderwerpen, zoals de positie van ouderen en laaggeschoolden, 

de toekomst van de solidariteit en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt? En hoe kan dit vertaald 

worden naar concreet SZW-beleid? Het cluster organiseert geregeld seminars en eens per jaar 

publiceert het cluster de strategische kennisagenda voor SZW.  

 

Wet minimumloon 

De enige wet die primair bij ASEA belegd is, is de Wet Minimumloon. Onder normale 

omstandigheden wordt elk half jaar, per 1 januari en per 1 juli, het minimumloon gekoppeld aan de 

contractloonontwikkeling in de publieke sector en de marksector. 

 

Europa 

Daarnaast neemt ASEA deel aan het Werkgelegenheidscomité van de EU (EMCO) over het 

werkgelegenheidsbeleid in Europa. In dit comité worden arbeidsmarktontwikkelingen van lidstaten 

besproken en beleidsmaatregelen geëvalueerd (mutual learning). Dit ter voorbereiding op de Raad 

van Ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. 

 

De CSEIB 

Tenslotte is het secretariaat van de Commissie voor het Sociaal-Economisch en Inkomensbeleid 

(CSEIB) ondergebracht bij ASEA. In de CSEIB vindt de laatste ambtelijke interdepartementale 

afstemming rond stukken plaats, die geagendeerd worden voor politieke bespreking in de Raad 

voor Sociale Samenhang (RSS) en vervolgens Ministerraad. De CSEIB-bespreking is bedoeld als 

sluitstuk van het ambtelijke interdepartementale overleg en staat onder voorzitterschap van de DG 

Werk.  

 

Relevante partners en overleggen 

• Onze belangrijkste counterparts buiten SZW zijn de Ministeries van Financiën, VWS, EZ, VROM, 

BZK en OCW.  

• Verder vindt er regelmatig overleg plaats met het CBS, CPB, SCP, CG-raad, Nibud en het 

Strategieberaad Rijksbreed. 

• ASEA verzorgt het secretariaat van de Strategiegroep SZW (een maandelijks overleg van de 

ambtelijke leiding en directeuren van SZW over strategische onderwerpen). 
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Directie Arbeidsverhoudingen (AV) 

Directeur: J.C.W. (Hannie) Vlug        

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie Arbeidsverhoudingen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en advisering over 

het beleid op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Deze taak omvat de zorg voor de reguliere 

contacten tussen het ministerie en sociale partners en het beleid met betrekking tot: 

• arbeidsvoorwaardenvorming, waaronder het algemeen verbindend verklaren van collectieve 

arbeidsovereenkomsten, en medezeggenschap; 

• publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie; 

• het individuele arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder ontslagrecht, werktijdverkorting, de 

gelijke behandeling bij arbeid, het minimumloon, en de beleidsmatige aspecten van 

handhaving van elementaire arbeidsrechten; 

• arbeidsmigratie; 

• combinatie van arbeid en zorg (aanpassing van de arbeidsduur, verlofregelingen); 

• de aanvullende pensioenen, inclusief de fiscale aspecten van pensioenen en de verplichtstelling 

van aanvullende pensioenregelingen, en de levensloopregeling. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Afdeling Sociale dialoog en arbeidsmigratie (SDA), Joris Teeuwisse; 

• Afdeling Arbeidsrecht en diversiteit (AR), Lisette de Bie; 

• Afdeling Pensioenbeleid (PB), Jan Koeman. 

 

Hoofdonderwerpen 

 

Sociale dialoog en arbeidsmigratie 

• De afdeling is verantwoordelijk voor het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeids-

verhoudingen op de verschillende niveaus. 

• De medezeggenschap van werknemers is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) 

en de Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR). 

• Arbeidsvoorwaardenvorming is primair het domein van werkgevers en werknemers. De Wet op 

de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en de algemeen verbindendverklaring (avv) zijn 

belangrijke instrumenten voor arbeidsvoorwaardenvorming door sociale partners (de uitvoering 

van de avv ligt bij de directie UAW). 

• De minister van SZW kan door middel van overleg (zoals voor- en najaarsoverleg) met de 

Stichting van de Arbeid de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming sturen.  

• De minister van SZW is coördinerend bewindspersoon voor de publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie (PBO) met inbegrip van de Sociaal-Economische Raad (SER). De minister 

van SZW benoemt de Kroonleden in de SER. De minister is stelselverantwoordelijk voor de 

product- en bedrijfsschappen (de ministers van EZ en LNV hebben een meer inhoudelijke 

betrokkenheid).  

• Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het arbeidsmigratiebeleid. Daarbij zijn aan de 

orde de Wet arbeid vreemdelingen, het vrije verkeer van werknemers binnen de EU, en het 

beleid ten aanzien van kennismigranten.  

• Tenslotte is de afdeling verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de uitzendbranche 

met het instrument van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).  

 

 

 

Arbeidsrecht en diversiteit 
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• Arbeidsrecht, waarvan het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht de meeste 

aandacht vragen. Tot dit terrein behoort ook het beleid ten aanzien van de werktijdverkorting 

(de uitvoering van de WTV is de verantwoordelijkheid van de directie UAW; het beleid voor de 

deeltijd-WW is de verantwoordelijkheid van de directie IVV). 

• Gelijke behandeling op de arbeidsmarkt op de aspecten man/vrouw, voltijd/deeltijd, leeftijd, 

etniciteit, chronisch zieken en gehandicapten. Gelijke beloning vormt hiervan een onderdeel. 

De wetgeving is deels een gezamenlijke verantwoordelijkheid met andere departementen (BZK 

en VWS).  

• De afdeling is betrokken bij het beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers, 

met name op aspecten als scholing, mobiliteit en stimuleren van leeftijdsbewust 

personeelsbeleid. 

• Met instrumenten als de Wet arbeid en zorg, waarin de verschillende verlofregelingen zijn 

gebundeld, en de Wet aanpassing arbeidsduur wordt de combinatie van arbeid en zorg 

ondersteund.  

 

Pensioenbeleid 

• De afdeling is in het bijzonder belast met het terrein van de aanvullende pensioenen (de AOW 

valt onder DG P&I, directie IVV).  

Belangrijke wetten die de afdeling beheert zijn de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling (WVB) en de Wet verplichte deelname in een bedrijfstak-

pensioenfonds (Wet BPF 2000).  

• Het financiële toezichtskader (ftk) voor pensioenfondsen is onderdeel van de Pensioenwet. 

Mede naar aanleiding van adviezen van diverse commissies, een evaluatie van het ftk en de 

financiële situatie bij pensioenfondsen, zal de komende tijd veel inzet gepleegd worden op de 

aanpassing en verbetering van het wettelijk kader voor het financiële toezicht op 

pensioenfondsen.  

• Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de levensloopregeling. De levensloopregeling wordt 

vormgegeven via de fiscale wetgeving, maar de beleidsmatige vormgeving is de 

verantwoordelijkheid van SZW. 

• De afdeling is belast met de contacten met De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële 

Markten als toezichthouders. 

 

Relevante actoren en overleggen 

• De sociale partners, de Stichting van de Arbeid, de SER;  

• Financiën, Economische Zaken, Justitie, BZK, WWI, Jeugd & Gezin, OCW, LNV; 

• Koepels van de bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars; De 

Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten; 

• Product- en bedrijfschappen; 

• Koepels van uitzendbureaus.  
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Directie Internationale Zaken (IZ) 

Directeur: drs. L.C. (Lauris) Beets        

 

Kerntaken en organisatie 

De directie Internationale Zaken is verantwoordelijk voor de departementale coördinatie van 

internationale aspecten van het SZW-beleid. IZ signaleert trends, legt verbindingen en levert 

expertise. IZ adviseert over dossiers en te behalen onderhandelingsresultaten, onderhandelt en 

draagt Nederlandse standpunten uit in multilateraal en bilateraal verband en onderhoudt een 

relevant 

internationaal netwerk.  

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Europese Aangelegenheden (EA); Henny Zunderman;  

• Internationale aangelegenheden (IA); Wim Bel, tevens plv. directeur IZ  

• Permanente Vertegenwoordiging en Ambassade (PV&A); Klara Scheepers 

 (i.v.m. zwangerschapsverlof tot 1 januari 2011: Fenny Steenks) 

 

Hoofdonderwerpen 

 

Bevorderen van samenwerking binnen de EU op de beleidsterreinen van SZW 

IZ voert de regie ten aanzien van de inbreng van SZW in de EU, zowel internationaal als 

interdepartementaal. Het gaat bijvoorbeeld om: 

• Europese richtlijnen, zoals op het gebied van zwangerschapsverlof en gelijke behandeling.  

• Europa 2020 strategie. De nieuwe langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke 

duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie richt zich onder andere op 

arbeidsparticipatie en sociale inclusie (met daarin een armoededoelstelling). De doelen onder 

deze thema’s dienen in 2010 vertaald te worden in nationale doelen. 

• Grensarbeid. Activiteiten op dit dossier zijn gericht op de verbetering van de 

informatievoorziening voor grensarbeiders en het verbeteren van de mogelijkheden tot 

grensoverschrijdend werken.  

 

Voortbouwen aan internationale, sociale rechtsorde in een globaliserende economie  

IZ voert ook de regie ten aanzien van internationale organisaties voor zover actief op SZW 

terrein (ILO, VN, OESO, Raad van Europa, WTO). De belangrijkste hiervan (voor het SZW-domein) 

is de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waarvoor SZW binnen de rijksoverheid penvoerder is. 

Belangrijke dossiers zijn de volgende:  

• Decent Work. Deze strategie is ontworpen door de ILO om eerlijke globalisering te bevorderen. 

Decent Work staat voor: bevordering van volledige en productieve werkgelegenheid, naleving 

van de fundamentele arbeidsnormen (vrijheid van vakvereniging en collectieve 

onderhandelingen, geen dwangarbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie op grond van 

geslacht), sociale bescherming en sociale dialoog. Belangrijk thema op de agenda van de 

Internationale Arbeidsconferentie (ILC) in 2011 is de Social Protection Floor.  

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen. IZ bewaakt en bevordert dat bedrijven de 

fundamentele arbeidsnormen van de ILO (doen) naleven en dat overheden dit bevorderen.  

• IZ coördineert een tijdige en adequate voorbereiding van bekrachtigingen en opzeggingen van 

verdragen. 

• De meeste verdragen van de ILO, VN en de Raad van Europa verplichten tot periodieke 

rapportages over het gevoerde beleid ter uitvoering van de verdragen. IZ verzorgt de 

(inter)departementale coördinatie van deze nationale rapportages en signaleert of verdragen 

voor opzegging in aanmerking komen. 
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Toerusten van SZW op het internationaal sociaal en werkgelegenheidsbeleid 

• Door middel van adviezen, cursussen, informatievoorziening e.d. bevordert IZ dat directies 

internationale activiteiten op een goede manier kunnen uitvoeren.  

• IZ verzorgt de coördinatie en aansturing van alle activiteiten in het kader van internationale 

(socialezekerheids)fraudebestrijding, waarbij verschillende SZW-onderdelen, Buitenlandse 

Zaken en sociale attachés in het buitenland betrokken zijn.  

 

BES 

IZ coördineert tot 1-1-2011 de beleidsmatige en uitvoerende voorbereidingen van SZW voor de 

overgang van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) naar het Nederlands Staatsbestel op 10-10-

2010. IZ vertegenwoordigt SZW in het interdepartementaal overleg over de BES. Vanaf 10-10-10 

zal een SZW-unit op de BES, onder directe verantwoordelijkheid van de minister, de uitvoering van 

SZW-gerelateerde regelingen ter hand nemen.  

 

Relevante actoren en overleggen 

• De (ministeriële) Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid & 

Consumentenzaken (Raad WSBVC) van de EU komt twee keer per half jaar formeel bijeen, en 

één keer per half jaar informeel. De voor de Raad te agenderen onderwerpen worden te 

Brussel voorbereid in ambtelijke Raadswerkgroepen en in Coreper (corps van permanente 

vertegenwoordigers). Twee ambtelijke Comités zijn relevant:  

o het Employment Committee (EMCO) komt 7 à 8 keer per jaar bijeen. De directeur ASEA is 

de Nederlandse vertegenwoordiger hierin. 

o Het Social Protection Committee (SPC) komt 8 à 9 keer per jaar bijeen. De directeur IZ 

vertegenwoordigt Nederland hierin. 

• De Coördinatiecommissie Europese vraagstukken (CoCo) komt wekelijks onder leiding van de 

Staatssecretaris voor Europese Zaken bijeen. Het hoofd IZ/EA vertegenwoordigt SZW in de 

CoCo, waarin alle Europese Raden worden voorbereid en relevante andere EU-onderwerpen 

worden besproken. De conclusies van de CoCo worden wekelijks aan de MR ter accordering 

voorgelegd.  

• Het is gebruikelijk dat de minister van SZW de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) van de 

ILO bezoekt en toespreekt, die jaarlijks in juni in Genève plaatsvindt. Van 2011-2013 is 

Nederland lid van de (tweejaarlijkse) Beheersraad van de ILO.  

• IZ vertegenwoordigt SZW in de ECOSOC (de ‘Sociaaleconomische Raad’ van de VN) en in de 

hieraan verbonden Commission for Social Development (CSocD). Nederland is tot 2013 lid van 

de CSocD. IZ benut haar netwerk binnen de VN ook om in de Algemene Vergadering van de VN 

aandacht voor sociaaleconomische vraagstukken te genereren.    

• De Raad van Europa (RvE) is een intergouvernementele organisatie met 46 leden met een 

mandaat op het terrein van mensenrechten, democratie, rechtsstaat en bevordering van 

culturele identiteit en diversiteit in Europa.  

• De Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) is een organisatie van 

31 landen met een ontwikkelde markteconomie. Voor SZW zijn met name het Employment, 

Labour and Social Affairs Committee (ELSA) en zijn werkgroepen van belang, waarin gesproken 

wordt over onder meer arbeidsmarktbeleid, migratie, sociaal beleid, vergrijzing en pensioenen. 

Plv directeur ASEA en IZ vertegenwoordigen SZW hierin. 

• IZ volgt de discussies binnen Wereldhandelsorganisatie WTO, gezien de mogelijke relevantie 

voor (tijdelijke) toegang van dienstverleners tot de Nederlandse arbeidsmarkten de verbinding 

tussen handelsbeleid en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO.  
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Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) 

Directeur: mr. M.H.M. (Martin) van der Goes       

 

Kerntaken en organisatiebouw 

De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van wetgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen voor zover de uitvoering daarvan aan de 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgedragen. Deze taak omvat in ieder geval: 

• de registratie van aangemelde collectieve arbeidsovereenkomsten; 

• het afhandelen van verzoeken om bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen 

verbindend te verklaren; 

• het afhandelen van aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet verplichte deelneming in 

een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet betreffende verplichte deelneming in een 

beroepspensioenfonds; 

• het afhandelen van aanvragen tot toepassing van de ontheffing bedoeld in artikel 8, derde lid, 

van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (werktijdverkorting); 

• het innemen van meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag, alsmede de 

afhandeling van verzoeken om toepassing van artikel 6, derde lid, van die wet; 

• het verzorgen van beleidsinformatie met betrekking tot de aan de directie opgedragen taken. 

De missie van de directie UAW sluit hierbij aan: UAW zorgt voor effectieve uitvoering van 

arbeidsvoorwaardenregelgeving en beleidsinformatie op maat.  

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Collectieve Arbeidsvoorwaarden (CAV), Hans van der Poll; 

• CAO-Onderzoek en Beleidsinformatie (COB), Grietus Wiggers; 

• Registratie, Beheer en Informatie (RBI), Ger van Loenen. 

 

Hoofdonderwerpen 

 

Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden: 

Deze afdeling bereidt de besluiten voor tot algemeen verbindendverklaring (avv) van (bepalingen 

van) CAO’s en besluiten tot verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen en 

beroepspensioenregelingen. Daarnaast is deze afdeling belast met de voorbereiding van besluiten 

waarbij aan ondernemingen in geval van calamiteiten toestemming tot werktijdverkorting onder 

gelijktijdige vermindering van loon kan worden verleend (WTV-regeling). 

 

Afdeling CAO-onderzoek en Beleidsinformatie: 

Deze afdeling verricht op verzoek van de SZW-beleidsdirecties onderzoek naar algemene 

ontwikkelingen in CAO’s. De thematiek van CAO-onderzoek is in beginsel SZW-breed: naast 

geregelde rapportage  over de contractloononwikkeling en verschillende beloningsvormen wordt 

naargelang de politieke actualiteit ook onderzoek gedaan naar de mate waarin CAO’s afspraken 

bevatten over bijvoorbeeld langer doorwerken, arbeid en zorg, collectief overeengekomen 

ontslagregelingen en preventie m.b.t. ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

 

Afdeling Registratie, Beheer en Informatie: 

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de registratie van afgesloten, gewijzigde en opgezegde 

CAO’s en het opstellen van de zgn. Kennisgeving van Ontvangst, die ingevolge de Wet op de 

loonvorming noodzakelijk is voor de rechtsgeldigheid van de CAO. Daarnaast ondersteunt deze 

afdeling de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van haar kerntaken. Ten 

slotte zijn in deze afdeling de beheerstaken voor de directie belegd. 
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Relevante actoren en overleggen. 

 Omdat de directie Arbeidsverhoudingen (AV) beleidsverantwoordelijk is voor de wetgeving die 

door de directie UAW wordt uitgevoerd, vindt frequent afstemmingsoverleg plaats met die 

directie. 

 UAW participeert in het overleg met de Stichting van de Arbeid over aangelegenheden die (de 

uitvoering van) de wet AVV betreffen. 

 De afdeling Collectieve arbeidsvoorwaarden voert waar nodig overleg met verschillende CAO-

partijen over de door hen ingediende verzoeken om algemeenverbindendverklaring. Het 

initiatief voor dergelijk overleg kan overigens ook van CAO-partijen zelf uitgaan. 
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Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) 

Directeur: drs. M.P. (Martin) Flier      

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

Doelstelling van de directie Gezond en Veilig Werken is het bevorderen van veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden voor iedereen, zodat alle werkenden in 2020 gezond en vitaal hun 

pensioen halen. Daarmee levert de directie een substantiële bijdrage aan de invulling van de visie 

en missie van SZW. 

 

De directie Gezond en Veilig Werken is verantwoordelijk voor: 

• de ontwikkeling van en advisering over het beleid van gezond en veilig werken en duurzame 

inzetbaarheid; 

• het stimuleren van werkgevers en werknemers om arbeidsrisico’s te voorkomen of te 

beheersen;  

• het stimuleren van werkgevers en werknemers een preventie- en verzuimbeleid te voeren 

gericht op inzetbaarheid van werkenden; 

• het stimuleren van modernisering van EU-regelgeving op het gebied van gezond en veilig 

werken; 

• kennisontwikkeling en -borging, signalering en monitoring op het gebied van 

arbeidsomstandigheden en verzuim; 

• het beschikbaar stellen van informatie over het beleidsgebied; 

• het bevorderen van de naleving van de wetgeving op het beleidsgebied. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Algemeen Arbobeleid (AA), Sonja Bleuland van Oordt-Dröge; 

• Gezond Werken (GW), Hayo van der Brugge; 

• Veilig Werken (VW), Rob Triemstra, tevens plv. directeur; 

• Ondersteuning en Financiën (O&F), Jo Ghijsen. 

 

Hoofdonderwerpen  

Uitgangspunt van de arbeidsomstandighedenregels en het arbobeleid is dat werkgevers en 

werknemers samen verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Het 

arbobeleid bevat een aantal inhoudelijke en ondersteunende activiteiten, zoals een 

kennisinfrastructuur (Arboportaal), actieprogramma’s om bedrijven te ondersteunen, 

subsidieregelingen en het opstellen van een handhavingsbeleid gericht op betere naleving van de 

arbeidsomstandighedenregels.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

Langer doorwerken moet de norm worden. Wil het de geaccepteerde norm kunnen worden, dan 

moet binnen en buiten SZW gezond en veilig werk (tot de AOW-leeftijd) verder worden bevorderd.  

 

Bevordering van een veiligheids- en gezondheidscultuur 

Verantwoord gedrag op de werkvloer vermindert risico's fors, is bewezen op het vlak van 

arbeidsveiligheid. Acties voor een dergelijke cultuur worden voortgezet en aan de SER wordt 

gevraagd hoe dit te verbreden.  

 

Kennisbeheer 

Het beleidsterrein gezond en veilig werken is kennisintensief. De directie wil effectiever relaties met 

kennisinstituten, met minder interne en externe administratieve lasten. Ontwikkeling, ontsluiting 

en beheer van kennis moeten ook buiten SZW als maatschappelijk nuttig worden ervaren. 
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Implementatie 

‘Arbo’ moet geen last zijn, maar een káns, en vanzelfsprekend deel van een goede bedrijfsvoering. 

Om partijen dat waar te kunnen laten maken, zet G&VW in op eenvoud, toegankelijkheid en 

toepasbaarheid van de regelgeving.  

 

Relevante actoren en overleggen 

Op nationaal niveau wordt overleg gevoerd met en advies gevraagd aan de SER, de SER-commissie 

Arbeidsomstandigheden, de Stichting van de Arbeid (Commissie Begeleiding Arbocatalogi), de 

Gezondheidsraad, de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en de Adviesraad gevaarlijke stoffen. Tevens 

wordt gebruik gemaakt van de expertise van TNO, RIVM en NCvB. 

Op ambtelijk niveau wordt overlegd met sociale partners op landelijk niveau (waaronder MKB-NL, 

VNO-NCW, AWVN, FNV, CNV) en op sectoraal niveau (diverse brancheorganisaties).  

Arbeidsomstandighedenbeleid en -wetgeving worden in hoge mate bepaald door Europees beleid. 

Hiertoe is op ambtelijk niveau regelmatig overleg met de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van 

SZW in Brussel. Tevens heeft de directeur G&VW zitting in het: 

• tripartiete Raadgevend Comité voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (Luxemburg) waar 

voorstellen van de Europese Commissie in een vroeg stadium worden besproken.  

• bestuur van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (Bilbao). Dit 

Agentschap heeft vooral ten doel de informatie-uitwisseling tussen lidstaten te bevorderen. 

Verder wordt op ambtelijk niveau samen met andere EU-lidstaten deelgenomen aan de overleggen 

van beheercomité’s (de zogenaamde standing committees) en werkgroepen van de 

productveiligheidsrichtlijnen.  
Op rijksniveau wordt regelmatig overleg gevoerd en samengewerkt met de overige ministeries, 

met name VROM, VWS, LNV, V&W, OCW en EZ. 
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Projectdirectie Leren en Werken (PLW) 

Projectdirecteur: drs. H.E.M. (Rikie) Seerden 

Kerntaken en organisatieopbouw 

 

De projectdirectie Leren & Werken is door de ministeries van OCW en SZW opgericht om een 

nieuwe impuls te geven aan een Leven Lang Leren. In het plan van aanpak Leren & Werken 2008-

2011 is de ambitie geformuleerd om per 2011 90.000 leerwerktrajecten te realiseren. Daarnaast is 

in deze periode met succes een landelijk dekkende infrastructuur opgebouwd van regionale 

samenwerkingsverbanden op het terrein van Leren en Werken. Verder heeft de projectdirectie een 

rol gespeeld bij de ontwikkeling van de crisismaatregelen en is er oog voor de lange termijn van 

een Leven Lang Leren. 

De doorlooptermijn van de projectdirectie Leren & Werken is tot 1 januari 2011. De projectdirectie 

is gehuisvest in het ministerie van SZW. Bij SZW valt de projectdirectie onder DG Werk. Bij OCW 

onder DG HBWE (Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie). 

Het Managementteam bestaat uit: 

• Rikie Seerden (directeur) 

• Regina Kleingeld (programmamanager) 

• Wim Zwanenburg (coördinator accountmanagement) 

 

Hoofdonderwerpen  

 

Concrete doelen Bereikte resultaten Nog te doen 

De realisatie van 90.000 extra 

leerwerktrajecten per 2011, 

waarvan 30.000 moeilijk 

bemiddelbare werkzoekenden 

en 20.000 jongeren zonder 

startkwalificatie. 

Per peildatum 1 juni 2010 is de 

totale realisatie 80.730 

trajecten (=  89,7% van de 

90.000 doelstelling). 

Realiseren 100% van ambitie. 

31 december 2010 is finale 

peildatum. Eindresultaat wordt 

februari 2011 bekendgemaakt. 

Monitoring van de kwalitatieve 

en kwantitatieve voortgang. 

Stimuleren en faciliteren van 

samenwerking tussen 

overheid, onderwijs en 

ondernemers in de regio op 

het gebied van leren & werken. 

Ruim 40 samenwerkings-

verbanden Leren & Werken 

opgezet in de regio. 

Verbinden met andere 

regionale initiatieven. 

40 leerwerkloketten 

(Regionale loketten waar 

werkgevers, werknemers en 

werkzoekenden terecht kunnen 

met vragen over o.a. scholing, 

loopbaanadvies en EVC.) 

Er zijn op dit moment ruim 40 

leerwerkloketten operationeel. 

Transitie leerwerkloketten in 

werkpleinen UWV Werkbedrijf. 

De bewustwording van het 

Ervaringscertificaat (EVC) in 

Nederland wordt vergroot. 

 

 

 

 

 

Meerdere rondes van landelijke 

publiekscampagne op radio, 

televisie en internet geweest. 

Sterke groei aantal EVC-

trajecten in de afgelopen 

jaren. 

 

 

Campagne voor specifieke 

doelgroep werkgevers. 
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Concrete doelen Bereikte resultaten Nog te doen 

De kwaliteit van EVC in 

Nederland wordt vergroot. 

 

Overheid (met name OCW) 

heeft belangrijke stappen 

gezet mbt kwaliteitsslag EVC 

 

 

Doel is in 3 jaar de kwaliteit 

van EVC op orde te krijgen. 

 

Lange termijn Leven Lang 

Leren 

 

De denktank Leren & Werken 

onder leiding van Roger van 

Boxtel kwam in 2009 met haar 

advies. 

Kabinetreactie gegeven, nu 

volgt effectueren van de 

adviezen in beleid voor de 

lange termijn. 

 

Relevante actoren en overleggen 

• Gemeenten; Provincies; UWV; ROC’s; AOC’s; hogescholen; 

• Departementen: SZW, OCW, EZ, LNV, FIN; 

• MBO Raad; HBO-Raad; NRTO (voorheen Paepon); Kenniscentra Beroepsonderwijs en 

Bedrijfsleven (KBB’s), bv KC Handel, Fundeon; 

• EU-werkgroepen vanuit DG Educatie en DG Werkgelegenheid; 

• Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen); 

• Werknemersorganisaties: FNV, CNV; 

• Werkgeversorganisaties: VNO-NCW, MKB-Nederland (landelijk en regionaal), afzondelijke 

werkgevers (al dan niet op branche- of sectorniveau); 

• Kamers van Koophandel. 
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De Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(IG SZW), mr. J. (Jan) van den Bos 
 
Inspecteur-generaal SZW Jan van den Bos (tevens algemeen directeur van de Arbeidsinspectie) is 

verantwoordelijk voor de uitvoerende diensten van het ministerie: 

 

• Arbeidsinspectie (AI) 

• Directie Arbeidsmarktfraude (AI AMF) 

• Directie Arbeidsomstandigheden (AI Arbo) 

• Directie Major Hazard Control (AI MHC) 

• Sociale Inlichtingen- en Opsportingsdienst (SIOD) 

• Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 

• Agentschap SZW (AG SZW). 
 

De directies zullen zich in 2011 tot één Inspectie SZW ontwikkelen, om daarmee de hele keten 

van preventie tot opsporing op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, 

participatie (inclusief re-integratie) en inkomensvoorzieningen te beslaan (alleen het Agentschap 

functioneert als een op zichzelf staande baten/lastendienst).  

Met deze samenvoeging wordt beoogd een meer integrale aanpak van risicoanalyses te realiseren, 

onderwerpen vanuit meerdere invalshoeken te benaderen, signalen uit het toezicht in een breder 

perspectief te kunnen plaatsen en schaalvoordelen te realiseren bij bedrijfsvoering en 

informatisering. Een verkenning, zowel intern als bij stakeholders, heeft opgeleverd dat hier reële 

kansen en mogelijkheden liggen. Op dit moment worden voorstellen geformuleerd voor de wijze 

waarop de samenvoeging vorm kan worden gegeven. De besluitvorming over de inrichting van de 

Inspectie SZW is voorzien eind 2010, de invoering in 2011. Inspecties en opsporingsactiviteiten 

worden in deze periode volgens de reguliere planning uitgevoerd. 

 

De directies, en straks de Inspectie SZW, werken nauw samen met de beleidsdirecties. Voor de 

samenwerking binnen het departement wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van beleid, 

uitvoering en toezicht. Voor de uitvoering van het toezicht geldt dat de Inspectie SZW, met 

inachtneming van de ministeriële verantwoordelijkheid, op grond van de bevindingen tot een 

onafhankelijk oordeel komt.  

 

De jaarplannen 2011 en jaarverslagen 2010 van de directies zullen gelijk van opzet en vorm 

verschijnen. Voor de jaren daarna wordt één gezamenlijk jaarplan en jaarverslag Inspectie SZW 

beoogd. In de hieronder volgende paragrafen wordt de opzet en taken van de directies in hun 

huidige vorm beschreven.
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Arbeidsinspectie Arbeidsmarktfraude (AI AMF) 
Directeur: drs. A. (Lex) van Dijk    

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie Arbeidsinspectie Arbeidsmarktfraude (AI AMF) houdt toezicht op de 

naleving van de regels tegen uitbuiting en illegale tewerkstelling. Het gaat vooral 

om het toezicht op de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de Wet minimumloon 

en minimumvakantiebijslag(WML). Voor beide wetten bestaan de mogelijkheden 

voor bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Bij overtredingen van de WAV 

wordt in alle gevallen een boeterapport opgemaakt. Bij overtredingen van de 

WML is afhankelijk van de aard van de overtreding sprake van een 

waarschuwing of een boeterapport. Bij herhaalde recidive geldt voor overtreding 

van beide wetten dat in het kader van het strafrecht proces-verbaal wordt 

opgemaakt. De jaarplanning en het jaarverslag worden door de Minister aan de 

Tweede Kamer aangeboden. 

 

De directie heeft 248 medewerkers, waarvan 188 inspecteurs. De inspecteurs 

werken in inspectieteams bestaande uit 12 tot 16 inspecteurs verspreid over het 

land. De inspecteurs, maar ook de meeste specialisten werken vanuit hun huis 

(thuiswerkers). Er zijn zes ‘steunpunten’ in het land en er is een centraal 

kantoor in Den Haag. 

 

Hoofdonderwerpen 

Op grond van een risico-analyse richt AI AMF de aandacht vooral op sectoren 

met laagbetaalde functies en flexibele inzet van medewerkers: schoonmaak, 

uitzendbureaus, horeca, detailhandel, bouw en landbouw. Binnen deze sectoren 

worden met behulp van informatie van collega-inspectiediensten, andere 

verzamelde gegevens en tips van derden, bedrijven voor inspecties 

geselecteerd, waarbij op basis van bedrijfspecifieke gronden het risico op 

overtredingen significant wordt geacht. In het kader van de campagne ‘Voorkom 

problemen, weet hoe het zit’ draagt AI AMF actief bij aan het informeren van 

werkgevers over rechten en plichten bij het inhuren van buitenlandse 

werknemers. 

 

Relevante actoren en overleggen 

AI AMF werkt binnen de context van interventieteams direct samen met SIOD, 

Belastingdienst, UWV, gemeenten, SVB en politie. Daarbij wordt de naleving op 

het terrein van de belastingen, sociale zekerheid en arbeidsmarkt gezamenlijk 

bezien. Ook de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten krijgt daarbij 

aandacht. 
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Arbeidsinspectie Arbeidsomstandigheden (AI Arbo) 

Directeur: ir. M.A. (Marga) Zuurbier    

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie Arbeidsinspectie Arbeidsomstandigheden (AI Arbo) ziet toe op de naleving van wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. De belangrijkste wetten zijn de 

Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. Daarnaast zijn van belang de Kernenergiewet 

voor wat betreft toepassing van stralingsbronnen in ziekenhuizen en bedrijven en de Warenwet 

voor wat betreft het markttoezicht op gevaarlijke machines, apparaten en persoonlijke 

beschermingsmiddelen in bedrijven. 

Indien de regels worden overtreden, kan de directie zowel bestuurlijk als strafrechtelijk handhaven. 

De bestuurlijke handhavingsinstrumenten zijn onder andere stillegging van werk, opleggen van een 

bestuurlijke boete, het stellen van eisen en het geven van waarschuwingen. Inspecteurs 

beoordelen op grond van het handhavingsbeleid en intercollegiale toetsing met welk instrument 

een bedrijf het beste op het goede spoor kan worden gezet. De kern van deze benadering is ‘hard 

waar het moet, zacht waar het kan’. Bij herhaalde recidive wordt gebruik gemaakt van het 

strafrecht. Bij dodelijke arbeidsongevallen wordt altijd met de Officier van Justitie afgestemd, die 

leidend is in het onderzoek. De jaarplanning en het jaarverslag worden door de Minister aan de 

Tweede Kamer aangeboden. 

 

AI Arbo bestaat uit 457 medewerkers, waarvan 230 inspecteurs. De inspecteurs zijn verdeeld over 

18 inspectieteams bestaande uit 12 tot 16 inspecteurs en werken verspreid in het land. Net als bij 

AI AMF werken de inspecteurs en de specialisten vanuit hun huis (thuiswerkers). Er zijn zes 

‘steunpunten’ in het land een centraal kantoor in Utrecht. 

 

Hoofdonderwerpen 

De directie houdt toezicht op alle vestigingen van bedrijven en instellingen waar werknemers 

werken (600.000 - 700.000), voor wat betreft een deel van de wet op zzp-ers (zelfstandigen 

zonder personeel, 500.000-600.000) en ziet toe op de certificerende instellingen op het terrein van 

arbeidsomstandigheden. Er zijn jaarlijks zo’n 3.000 doden te betreuren en 200.000 ongevallen die 

werkgerelateerd zijn.  

Op basis van een risicoanalysemodel is er sprake van selectief toezicht en wordt de aandacht 

gericht op die bedrijven en instellingen waar de gezond- en veiligheidsrisico’s het grootst zijn en de 

naleving het laagst (‘vissen waar de vis zit’). Daarnaast worden bij inspectieprojecten werkgevers-, 

werknemers- en branche-organisaties actief benaderd om de risico’s waarop wordt geïnspecteerd 

ook buiten de voor inspectie geselecteerde bedrijven brede aandacht te geven. Aan resultaten van 

projecten wordt bekendheid gegeven op het internet, aan de branches en in de media. Afhankelijk 

van eventuele toezeggingen of in verband met de aard van de problematiek wordt een aantal 

rapporten ook door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. 

 

Relevante actoren en overleggen 

Er wordt samengewerkt met andere inspectiediensten. In specifieke situaties is (een deel van) het 

toezicht op de arbeidsomstandigheden overgedragen aan andere inspectiediensten: Staatstoezicht 

op de Mijnen voor wat betreft de mijnbouwbedrijven, IVW voor wat betreft vervoerbedrijven, met 

VWA wordt samengewerkt wat betreft de horeca, met VROM als het gaat om de asbestketen. 

Samenwerking is er ook op het gebied van informatie-uitwisseling.   

 

Daarnaast wordt samengewerkt met sociale partners om de naleving van de wetgeving te 

bevorderen. De in 2007 herziene Arbowet geeft aan sociale partners in de diverse branches meer 

ruimte om zelf invulling te geven aan verantwoord arbobeleid. Dat moet vooral gebeuren via het 

door sociale partners opstellen van arbocatalogi, waarin is opgenomen hoe binnen branches en 
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bedrijven invulling gegeven kan worden aan de wettelijke normen. Voor de Arbeidsinspectie 

betekent dat dat een daarop aangepaste sectoraanpak is ingevoerd, met onder andere meer 

aandacht voor voorlichting en stimulering van de naleving en een beroep op meer zelfwerkzaamheid 

van brancheorganisaties en werkgevers en werknemers. De door de directie positief getoetste 

catalogi worden als referentie gebruikt in het toezicht.  
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Arbeidsinspectie Major Hazard Control (AI MHC) 

Directeur: ir. F.G. (Frans) Janssen    

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De directie Arbeidsinspectie Major Hazard Control (AI MHC) houdt toezicht op de naleving van het 

Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999). Dit besluit is gebaseerd op vier verschillende 

wetten, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet, en heeft als doel een samenhangende 

benadering met betrekking tot veilige arbeidsomstandigheden, effecten op het milieu en de 

omgeving en de organisatie voor rampbestrijding bij bedrijven die met grote hoeveelheden 

gevaarlijke stoffen werken en daardoor veel en grote risico’s met zich mee brengen. Dit besluit is 

de vertaling naar Nederlands recht van de Europese Seveso II richtlijn, genoemd naar het 

Italiaanse stadje waar zich in 1976 een ramp met dioxine voltrok. De Arbeidsinspectie, provincies, 

gemeenten en brandweer voeren gezamenlijk het toezicht uit.  

De directie AI MHC houdt daarnaast ook toezicht op naleving van de Arie-bepalingen, die 

voortkomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Arie-bepalingen zijn alleen gericht op de 

arbeidsveiligheid en -gezondheid en gelden voor bedrijven met installaties met specifieke 

gevaarlijke stoffen. De Arie-bedrijven moeten vanwege de specifieke risico’s een aanvullende 

risico-inventarisatie en -evaluatie maken. 

Afhankelijk van de ernst van de feiten kunnen door AI MHC verschillende handhavingsinstrumenten 

worden ingezet. Dat kunnen zijn: proces-verbaal, stillegging van werk, opleggen van een 

dwangsom, het stellen van eisen en het geven van waarschuwingen. De eis is het meest ingezette 

instrument, omdat de Brzo 1999 en Arie-regelgeving vooral doelbepalingen kennen die nadere 

invulling behoeven. Opsporingsactiviteiten zijn beperkt (vooral bij ongevalsonderzoek) en 

vastgelegd in het handhavingsarrangement van SZW met het Openbaar Ministerie. De 

strafrechtelijke onderzoeken worden altijd met de Officier van Justitie afgestemd, deze is leidend in 

het onderzoek. De jaarplanning en het jaarverslag worden door de Minister aan de Tweede Kamer 

aangeboden. 

 

De directie heeft 90 medewerkers, waarvan 40 inspecteurs. Er zijn 4 inspectieteams met 8 tot 12 

inspecteurs per team onder leiding van een teamleider. Ook bij AI MHC werken de inspecteurs en 

de specialisten vanuit huis (thuiswerkers). AI MHC heeft drie ‘steunpunten’ in het land en heeft een 

centraal kantoor in Utrecht. 

 

Hoofdonderwerpen 

Het aantal bedrijven waar AI MHC toezicht op houdt is ongeveer 800.  Alle Brzo 1999 bedrijven 

moeten door de toezichthouders op basis van art 24 Brzo 1999 systematisch en planmatig worden 

geïnspecteerd om de systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard te 

beoordelen. Wettelijk is daarbovenop een jaarlijkse inspectie voorgeschreven voor bedrijven in de 

hoogste risicocategorie van het Brzo 1999, de zogenaamde Veiligheidsrapportplichtige bedrijven 

(VR bedrijven), tenzij een evaluatie van de gevaren van zware ongevallen een andere 

inspectiefrequentie rechtvaardigt. Voor Arie-bedrijven is er een beleidsafspraak dat de inspectie 

minimaal 1 keer per twee jaar wordt uitgevoerd. 

Er wordt voor de bepaling van de inspectie-inzet gebruik gemaakt van een model dat gebaseerd is 

op de aanwezige risico’s en de kwaliteit van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Zo wordt een 

goede verdeling van de beschikbare inspectiecapaciteit over de bedrijven bereikt. 

 

Vernieuwing in het toezicht chemie en LAT Brzo 

Twee verbeterprogramma’s BeteRZO en Vernieuwing Toezicht (VT) Chemie gaan eind 2010 hun 

krachten bundelen. Deze afspraak is op 8 april 2010 gemaakt tussen vertegenwoordigers van 

overheid en het bedrijfsleven. Het verbeterprogramma BeteRZO heeft de afgelopen jaren het 

gezamenlijke veiligheidstoezicht verbeterd op 450 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s 
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Zware Ongevallen 1999 (BRZO). VT Chemie tilt het brede milieu- en arbotoezicht bij 150 grote 

chemiebedrijven naar een hoger plan.  

De combinatie van successen die behaald zijn met beide verbeterprogramma’s vormt het 

vertrekpunt voor de verdere groei: regionale samenwerking en landelijke regie, opleidingen, één 

systeemgerichte inspectiemethodiek, één methode voor het onderzoeken van ongevallen en één 

online inspectiedatabase. De deelnemers onderschrijven het belang van samenwerking tussen 

partijen om zo voldoende kritische massa te hebben en de benodigde kwaliteit bij de inspecties te 

kunnen leveren.  

 

Afdeling Bestuurlijke Boete 

De afdeling Bestuurlijke Boete (ABB) stelt op grond van door de inspecteurs van AI Arbo en AI AMF 

opgestelde rapporten boetebeschikkingen op, waarmee de overtreders een boete of een dwangsom 

wordt opgelegd. De inning van boetes is belegd bij het CJIB. De procedures ‘Bezwaar en Beroep’ 

worden in behandeling genomen door WBJA. 
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Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) 
Directeur: N.A. (Nico) Laagland 
 
Kerntaken en organisatieopbouw 

De SIOD is de bijzondere opsporingsdienst (BOD) van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Hij spoort strafbare feiten op het terrein van werk en inkomen op, bijvoorbeeld 

illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, (georganiseerde) uitkeringsfraude en fraude met 

arbeidsgerelateerde subsidies en – op verzoek van gemeenten – bijstandsfraude binnen het 

gemeentelijk domein. 

 

De SIOD streeft met zijn inzet naar:  

• behoud van het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid; 

• een integer functionerende arbeidsmarkt, waarin oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en 

verdringing van ‘reguliere’ arbeid als gevolg van frauduleuze constructies worden bestreden. 

 

De SIOD onderscheidt zich als Bijzondere Opsporingsdienst door zijn expertise op het gebied van 

arbeidsmarktfraude, subsidiefraude en sociale zekerheid. De SIOD legt een nadrukkelijke koppeling 

tussen het informatie- en het opsporingsproces. De SIOD wordt bij het stellen van prioriteiten 

gestuurd door de beleidsvoorkeuren van het departement en geeft in overleg met beleidsdirecties, 

de Arbeidsinspectie (AI) en uitvoerende diensten invulling aan de handhaving. In 2010 

concentreert de SIOD zich op de volgende thema’s: uitzendbureau’s, land en tuinbouw, horeca, 

bouw en uitbuiting. De keuze van deze thema’s is via het zogenaamde Columbusproject 

gezamenlijk met directies Arbeidsverhoudingen (AV) en Arbeidsinspectie/Arbeidsmarktfraude 

vastgesteld. 

 

De SIOD is een landelijk dekkende organisatie met vestigingen in Breda, Den Haag, Arnhem, 

Roermond, Amsterdam en Groningen (tot 2011). De SIOD heeft op dit moment een 

formatieomvang van ongeveer 285 fte’s. 

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Afdeling Recherche, Nico Babbeko; 

• Afdeling Informatie en Intelligence (I&I), Rob Paumen; 

• Afdeling Strategie, Ketensamenwerking en Opsporingsondersteuning (SKO), Bert van Laar; 

• Afdeling Planning, Control en Interne beleidsontwikkeling (PCIB), Corrie van der Steen. 

 

Hoofdonderwerpen 

 

De SIOD en zijn omgeving 

• De SIOD is de bestrijder van mensenhandel binnen de keten van werk en inkomen, ook wel 

arbeidsuitbuiting genoemd. Het betreft hier een extreme vorm van arbeidsmarktfraude waarbij 

arbeidskrachten worden uitgebuit ten behoeve van financieel gewin. 

• De enorme groei in het aantal malafide uitzendbureaus lag mede ten grondslag aan de 

oprichting van de SIOD. De SIOD wil blijven inzetten op de aanpak van de malafide uitlener, 

waarbij de inlener primair vanuit toezicht (AI/AMF) wordt aangepakt. 

• Zware criminaliteit wordt niet alleen aangepakt via het strafrecht maar ook via het 

bestuursrecht, onder andere met behulp van de Wet BIBOB door gemeenten. De SIOD is 

partner in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), waar na afsluiting van een 

landelijk convenant op regionaal niveau samenwerkingsverbanden worden uitgerold. 

 

Het Openbaar Ministerie en de SIOD 

Binnen het domein van SZW vormt de SIOD het sluitstuk van de handhavingsketen. 
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De SIOD heeft als Bijzondere Opsporingsdienst van het ministerie van SZW een dubbele 

gezagsstructuur. Enerzijds dragen de bewindspersonen van SZW de politieke verantwoordelijkheid 

voor de activiteiten van de SIOD. Anderzijds spoort de SIOD - onder gezag van de door het 

Functioneel Parket (FP) van het Openbaar Ministerie (OM) aan een individueel opsporingsonderzoek 

toegewezen Officier van Justitie - strafbare feiten op binnen de beleidsterreinen waarvoor de 

minister politieke verantwoordelijkheid draagt. Deze opsporingsonderzoeken resulteren in 

Processen Verbaal die door de Officier van Justitie van het FP voor de rechter worden gebracht. In 

de regel verloopt er geruime tijd tussen het inleveren van een PV en een uitspraak van de rechter. 

 

Bijdrage SIOD aan preventie 

De SIOD kan op basis van zijn expertise op het terrein van de fraudebestrijding voorgenomen wet- 

en regelgeving op handhaafbaarheid en fraudegevoeligheid toetsen. De SIOD levert op basis van 

zijn opsporingsonderzoeken, naast processen verbaal, ook beleidsmatige aanbevelingen over 

fraudegevoeligheid van (elementen van) wet- en regelgeving en/of de uitvoeringspraktijk, 

rapportages (criminaliteitsbeelden, risicoanalyses en onderzoeksevaluaties) en adviseert 

beleidsdirecties daarover. 

 

De SIOD heeft sinds zijn oprichting spraakmakende strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd op de 

terreinen van vogelpest (het ruimen van pluimveebedrijven door minderjarige asielzoekers), 

uitbuiting van illegale vreemdelingen, fraude met re-integratiemiddelen, illegaal tewerkgestelde 

Indiase ICT’ers en Zuid-Afrikaanse artsen, een omvangrijke uitbuitingszaak waarbij een groot 

aantal vrouwen met buitensporig veel geweld in de prostitutie tewerk werden gesteld, 

schijnconstructies met zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), smokkel en illegale tewerkstelling 

van Chinezen bij nagelstudio’s en massagesalons, grootschalige AWBZ-fraude bij een 

thuiszorgorganisatie en een onderzoek waarbij illegaal in Nederland verblijven Indonesische 

staatsburgers werden uitgebuit in een bedrijf dat kroepoek leverde aan toko’s.  

 

De financiële opbrengst van de SIOD fluctueert sterk. Een paar onderzoeken met een groot 

financieel nadeelsbedrag leidt direct tot een grotere opbrengst. De opbrengsten van de SIOD 

worden naast de financiële opbrengsten ook gemeten in het aantal verdachte personen en 

rechtspersonen dat voor de rechter wordt gebracht. 

 

Opbrengsten SIOD 

 Aantal verdachten Aantal verdachte 

rechtspersonen 

Financiële 

opbrengsten 

2005 245 101 € 61,8 mln. 

2006 216 100 € 35,1 mln. 

2007 266 78 € 63,0 mln. 

2008 322 64 € 27,1 mln. 

 

Het Jaarverslag van de SIOD wordt jaarlijks toegezonden aan de Tweede Kamer.  

 

Activiteiten voor derden 

Als Bijzondere Opsporingsdienst mag de SIOD – mits de minister van SZW daar toestemming voor 

geeft – ook opsporingsonderzoeken uitvoeren voor andere departementen. Staatssecretaris 

Klijnsma heeft gemeenten aangeboden dat de SIOD zo zij daar prijs op stellen 

- tegen betaling - de opsporing van WWB-fraude kan overnemen of ondersteuning kan verlenen 

met criminaliteitsanalisten of digitaal rechercheurs. Op dit moment voert de SIOD de opsporing van 

bijstandsfraude uit voor de gemeente Arnhem en het gemeentelijk samenwerkingsverband 

Drechtsteden. De afgelopen jaren heeft de SIOD - met toestemming van minister Donner - twee 
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verkennende onderzoeken uitgevoerd voor het ministerie van Onderwijs (fraude met de 

kinderopvangregeling en fraude met studiefinanciering door uitwonende studenten).  

 

Relevante actoren en overleggen 

• Functioneel Parket (FP). Het uitvoeren van opsporingsonderzoeken vindt plaats onder gezag 

van een Officier van Justitie van het Functioneel Parket. Het FP draagt zorg voor de afdoening 

(vervolging). Afspraken over met name de aantallen bij het OM aan het leveren 

processenverbaal worden vastgelegd in het Handhavingsarrangement, dat door SZW met het 

College van procureurs-generaal wordt gesloten.  

• Controlerende/toezichthoudende organisaties (de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, UWV, 

gemeenten, SVB en Agentschap SZW) zijn voor de SIOD van belang vanwege de ketengerichte 

aanpak van fraude. Meldingen van fraude moeten hun weg vinden naar de SIOD en andersom 

moet de SIOD zorg dragen voor een goede terugkoppeling naar de fraudesignalen leverende 

organisaties. Daarnaast geeft de SIOD concreet invulling aan zijn samenwerkingsdoelstelling 

door criminaliteitsanalisten en digitaal rechercheurs ter beschikking te stellen aan de 

samenwerkingspartners en de Interventieteams (amendement Verburg). Verder hebben de 

SIOD en de AI samen het SZW-Informatieknooppunt (IKP) opgezet voor de uitwisseling van 

controle- en toezichtsinformatie binnen het SZW-domein.  

• De andere 3 bijzondere opsporingsdiensten (FIOD-ECD, VROM-IOD en AID). Het domein van 

de SIOD wordt bepaald in de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten (Wet BOD-en). Deze 4 

BOD-en werken samen in het Platform BOD-en, waarvan directeur SIOD voorzitter is. 

• De politie is voor de SIOD een belangrijke samenwerkingspartner. 
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Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 
Directeur: drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw   

 

Kerntaken en organisatieopbouw 

De Inspectie Werk en Inkomen draagt door haar toezicht bij aan het doeltreffend functioneren van 

het stelsel van werk en inkomen. IWI is de onafhankelijke toezichthouder van en voor de minister 

van SZW. Het bestaan van de inspectie en haar taken zijn vastgelegd in de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI).  

 

IWI houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van werk 

en inkomen, op het Inlichtingenbureau (IB) en de Raad voor werk en inkomen (RWI) en op De 

Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (voor zover de taken van laatstgenoemde 

instanties in het verlengde liggen van de verantwoordelijkheid van de minister van SZW - zoals het 

toezicht op pensioenfondsen). 

Het toezicht op het terrein van werk en inkomen heeft betrekking op de uitvoeringsorganisaties die 

de sociale verzekeringswetten uitvoeren (UWV en SVB), op gemeenten met betrekking tot de 

uitvoering van wetgeving op het terrein van de sociale voorzieningen en op de samenwerking 

tussen deze instanties. Ook oordeelt de inspectie over de werking en de effecten van het systeem 

van werk en inkomen als geheel. Het doel van het toezicht van IWI is om bij te dragen aan de 

verbetering van beleid, de uitvoering en de sturing. 

Het IWI-toezicht is oordelend en signalerend van aard. IWI heeft geen adviserende, corrigerende 

of sturende taken of bevoegdheden. Deze zijn voorbehouden aan de minister (lees beleidsdirecties 

van SZW). 

 

IWI maakt sinds 1 maart 2010 deel uit van de Inspectie SZW i.o., die voorts bestaat uit de 

Arbeidsinspectie en de SIOD. Aan het hoofd van de Inspectie SZW staat de inspecteur-generaal 

SZW (Jan van den Bos). 

De inspectie werk en inkomen is een baten-lasten dienst. De begroting van IWI maakt onderdeel 

uit van de begroting van het ministerie van SZW. Het zijn van een baten-lastendienst brengt met 

zich mee dat IWI wordt gefinancierd op basis van de concrete producten en diensten die het levert.  

 

IWI wordt sinds 1 maart 2010 gevormd door vier programma-eenheden en een stafafdeling: 

• Inkomenszekerheid, Jos Lamboo; 

• Participatie, Margreth de Groot; 

• Dienstbare Overheid, Ton Been; 

• Informatieprocessen, Henk van der Nol; 

• Stafafdeling, Marieke Spijkerboer. 

 

Bij de keuze van de programma’s zijn de politieke en maatschappelijke actualiteit en enige mate 

van toekomstbestendigheid leidend. 

 

Werkwijze en een andere visie op het IWI-toezicht 

De werkzaamheden binnen de genoemde programma’s worden projectmatig verricht en vinden hun 

basis in een jaarlijks door de IG SZW vast te stellen jaarplan. Dit jaarplan wordt met de minister 

besproken, alvorens het wordt vastgesteld. Voor elk van de programma’s brengt de inspectie 

jaarlijks één of twee (overkoepelende) rapportages uit over actuele relevante thema’s. Deze 

rapportages bevatten de (samengevoegde) uitkomsten, conclusies en eventuele oordelen van 

meerdere projecten. Daarnaast bieden de projecten input voor het jaarverslag van de inspectie. De 

minister brengt de rapporten, het jaarverslag en het jaarplan van IWI, voorzien van zijn oordeel, 

ongewijzigd ter kennis van de Eerste en Tweede Kamer.  

 

Kennismakingsdossier nieuwe bewindspersonen Ministerie van SZW, 5 oktober 2010  73 van 82 



De laatste jaren is het belang van het toezicht op de recht- en doelmatigheid (efficiency) 

afgenomen en is de focus in toenemende mate gericht op de doeltreffendheid (effectiviteit) van de 

(samenwerkende) uitvoerende instanties, dat wil zeggen hun bijdragen aan het bereik van de 

centrale doelen op het terrein van werk en inkomen. De nadruk ligt zodoende op de werking en 

effectiviteit van het totaal van en de wisselwerking tussen de daarbij betrokken instanties (het 

systeem) en in mindere mate op het functioneren van de afzonderlijke uitvoeringsorganisaties. Een 

belangrijke oorzaak van deze wijziging in het toezichtbeleid is gelegen in ontwikkelingen in het 

denken over de onderlinge positionering van beleid/sturing, de uitvoering en het toezicht (de 

governance) binnen het stelsel. 

 

Deze herijking van de posities (wie doet precies wat) heeft geleid tot een versterking van de 

directe relatie tussen beleid/sturing enerzijds en de afzonderlijke uitvoerende instanties anderzijds, 

en daarmee tot een verschuiving van het recht- en doelmatigheidstoezicht. In dit denken behoren 

deze organisatiegerichte toezichttaken immers niet langer tot het IWI-toezicht, maar tot de 

verantwoordelijkheid van beleid/sturing binnen SZW. Op 4 maart 2009 heeft de minister van SZW 

de Tweede Kamer geïnformeerd over de richting van deze gewijzigde visie op het IWI-toezicht. De 

voorzitters van de raden van bestuur van UWV en SVB zijn met brief van 1 december 2009 door de 

SG op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de nieuwe governancerelatie met het 

departement.  

 

Deze ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor de taken en inrichting van IWI. Hoewel het 

recht- en doelmatigheidstoezicht op grond van de Wet SUWI tot de taken en verantwoordelijkheid 

van de inspectie blijft behoren, wordt de uitvoering van de daartoe behorende werkzaamheden de 

facto bij de Auditdienst van het ministerie van SZW ondergebracht. De Auditdienst verricht deze 

werkzaamheden op basis van een door de IG SZW vastgesteld jaarplan en rapporteert over de 

uitkomsten daarvan aan de IG SZW. IWI baseert vervolgens hierop haar oordelen over de recht- 

en doelmatigheid en doet daarvan verslag in haar jaarverslag. 

 

Relevante actoren 

Externe gesprekspartners van IWI zijn met name de bestuurders van het UWV, de SVB, RWI en IB 

en daarnaast VNG en DIVOSA waar het gaat om de rol van gemeenten bij de werking van het 

stelsel van werk en inkomen.  

De Inspectieraad, het samenwerkingsverband van rijksinspecties, is relevant omdat kennis over 

rijksbrede toezichtontwikkelingen hier gedeeld en verder ontwikkeld worden. 
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Agentschap SZW (AG SZW)   
Directeur: P.A. (Paula) Loekemeijer 
 
Kerntaken en organisatieopbouw  

Het Agentschap SZW is een uitvoeringsorganisatie waar op dit moment zo’n 180 mensen 

werkzaam zijn. De organisatie heeft als taak het uitvoeren van subsidieregelingen en opdrachten 

op het terrein van het sociaaleconomisch beleid, in het bijzonder dat van Werk en Inkomen. Het 

gaat om subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds en om meerdere nationale regelingen 

en andere opdrachten voor het ministerie van SZW en andere ministeries zoals OCW en WWI. Het 

Agentschap 

is daarbij oog en oor voor de opdrachtgevende beleidsorganisatie.  

Het Agentschap onderscheidt zich niet alleen door de specialisatie in de uitvoering van 

subsidieregelingen en door kennis van en gerichtheid op het terrein van Werk en Inkomen. Het 

Agentschap voert ook specialistische opdrachten uit zoals internationale samenwerkingsprojecten 

en bijzondere opdrachten zoals het bemensen van de helpdesk voor gemeenten: de 

gemeentelokettelefoon. 

 

Sinds 1 januari 2003 heeft het Agentschap de status baten-lastendienst en voert daarmee een 

zelfstandige boekhouding. De jaarrekening van het Agentschap maakt onderdeel uit van het 

departementale jaarverslag van het ministerie van SZW. Het Agentschap SZW is een onderdeel 

van het Ministerie van SZW en gevestigd in Den Haag, met zogenoemde aanland-werkplekken in 

de regio.  

 

De diensten die het Agentschap levert bij de uitvoering van regelingen en opdrachten zijn veelal 

een afgeleide van het proces van subsidieverlening. Te denken valt aan: 

• Voorlichting en advies geven over subsidieregelingen aan (potentiële) aanvragers, onder 

andere over de mogelijkheden van de subsidies en de opzet van de projectadministratie, het 

voorlichten en begeleiden van (potentiële) aanvragers, het bemensen van een helpdeskfunctie;  

• Oordelen of subsidieaanvragen voldoen aan de eisen van de diverse subsidieregelingen;  

• Begeleiding van (potentiële) aanvragers en beoordeling van de voortgang tijdens de duur van 

het project onder andere via het brengen van bezoeken aan ondermeer uitvoerders van 

projecten en via tussentijdse rapportages;  

• Na afloop van een project controleren of de verstrekte subsidie volgens de regels is besteed en 

de activiteiten en kosten duidelijk zijn verantwoord en daaropvolgend betalen of vorderen.  

 

Afdelingen en afdelingshoofden: 

• Afdeling Europese Regelingen (verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van de 

Europese regelingen die het Agentschap SZW uitvoert), Margo Kerkhof;  

• Afdeling Nationale regelingen (verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van de 

Nationale regelingen en opdrachten die het Agentschap SZW uitvoert), Liesbeth Kroon; 

• Afdeling Controle en Monitoring (verantwoordelijk voor de controles op rechtmatige 

bestedingen van de (met name Europese) regelingen die het Agentschap SZW uitvoert), Stan 

van Elten en Marc Wijnands; 

• Afdeling Diensten, Informatie en Advies (verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van 

strategie, beleid, communicatie, informatisering, automatisering, internationale en facilitaire 

zaken), Michel Rietbergen; 

• Afdeling Financiële zaken (verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden die 

bijdragen aan een juiste en adequate uitvoering van de planning- en controlcyclus, rapporteren 

daarover en het uitvoeren van de financiële en betalingsadministratie), Harm Jan Bouwknegt. 
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Hoofdonderwerpen  

 

1. Europese regelingen en opdrachten 

 

ESF 2007-2013 

De Subsidieregeling ESF 2007-2013 kent zes onderdelen, zogenoemde Acties: 

• Actie A: Additionele toerusting en bemiddeling van groepen met een achterstand tot/op de 

arbeidsmarkt. 

• Actie B: Re-integratie van gedetineerden, TBS-gestelden, en jongeren in jeugdinrichtingen. 

• Actie C: Toeleiden van jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar 

(beschermde) arbeid of vervolgonderwijs. 

• Actie D: Verbetering arbeidsmarktpositie laaggeschoolde werkenden of werkenden zonder 

startkwalificatie. 

• Actie E: Sociale Innovatie gericht op verhoging arbeidsproductiviteit. 

• Actie J (Jeugd): Additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de 

arbeidsmarkt. 

De ESF- regeling is opengesteld in januari 2007 en loopt tot en met eind 2013. Jaarlijks is er zo'n 

100 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.  

 

Europees Globaliserings Fonds 

Sinds 1 januari 2007 heeft de Europese Unie het Europees fonds voor aanpassing aan de 

globalisering. Dit is een noodfonds voor incidentele ondersteuning van lidstaten, die te maken 

hebben met ingrijpend massaontslag als gevolg van globalisering. Met de komst van de 

kredietcrisis heeft de Commissie de subsidiecriteria verruimd en Nederland maakt daar sindsdien 

gebruik van. 

 

Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

De Europese Commissie heeft 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van 

armoede en sociale uitsluiting. De campagne moet de inzet van de EU om een beslissende rol te 

spelen bij de uitbanning van armoede in 2010 kracht bijzetten. Het Agentschap voert tevens een 

regeling uit die tot doel heeft om projecten gericht op het bestrijden van armoede te subsidiëren.  

 

Government to government en transnationaal. 

Het Agentschap voert opdrachten uit voor de directie Internationale Zaken. Daarnaast worden 

government to government-projecten uitgevoerd en het Agentschap zet transnationale activiteiten 

op voor het programma Europees Sociaal Fonds 2007–2013.  

 

2. Nationale regelingen 

 

Subsidieregeling kinderopvang  

De Subsidieregeling kinderopvang bestaat sinds 2005, wordt uitgevoerd voor OCW en heeft als 

doel projecten te subsidiëren die bijdragen aan toegankelijke en verantwoorde kinderopvang.  

 

Implementatie getoetste Arbocatalogi 

Deze Subsidieregeling voorziet in een bijdrage in de kosten voor het opstellen en uitvoeren van een 

implementatieplan voor een arbocatalogus. Er is een budget van 1 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 

1 juni 2010 kunnen aanvragen worden ingediend. 

 

Inburgering op de werkvloer 

De regeling beoogt inburgering op de werkvloer te stimuleren, doordat de werkgever zijn 

werknemers faciliteert om inburgering binnen zijn bedrijf vorm te geven. Dit gaat in samenspraak 
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met de werknemer en de gemeente die de werknemer een duale inburgeringsvoorziening met werk 

of taalkennisvoorziening aanbiedt. De bijdrage bedraagt € 1.000,- per werknemer. De regeling 

wordt uitgevoerd voor het ministerie van VROM, Directie Inburgering en Integratie. 

 

Regeling Tegemoetkoming in de Adoptiekosten 

Om adoptieouders een tegemoetkoming in de adoptiekosten te kunnen verstrekken worden 

momenteel de voorbereidingen getroffen voor een regeling, uit te voeren voor het Ministerie van 

Justitie. Het wetsvoorstel is inmiddels goedgekeurd door het Kabinet. Naar verwachting zal het 

Parlement eind 2010 de benodigde wet- en regelgeving aannemen.  

 

Overige door het Agentschap uitgevoerde nationale regelingen: 

• Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw; 

• Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid; 

• Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten; 

• Subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (Farbo-regeling); 

• Subsidieregeling Stimulering totstandkoming arbocatalogi. 

 

3. Andersoortige opdrachten 

 

Arbeidsveiligheid 

Het Agentschap voert het programmamanagement voor het Actieplan Arbeidsveiligheid. Producten 

komen tot stand die doelgroepen, sectoren en branches kunnen inzetten om aan de slag te gaan 

met veiligheidscultuur. Er zal een subsidieregeling komen (voucher-regeling) en er zullen 

bijeenkomsten worden georganiseerd. 

 

Helpdesk Inburgering/Gemeentelokettelefoon 

Agentschap SZW verzorgt voor SZW en het ministerie van VROM (Directie Inburgering & 

Integratie) de telefonische en digitale Helpdesk inburgering voor vragen van gemeenten op het 

gebied van Bijstandszaken en de bekostiging Wet inburgering en de bekostiging Regeling 

nalatenschap oude vreemdelingenwet (niet-G31 gemeenten). 

 

Bekostiging Wet inburgering voor de niet G31-gemeenten en Regeling nalatenschap oude 

Vreemdelingenwet 

Deze taak voert het Agentschap uit voor het ministerie van VROM, Directie Inburgering en 

Integratie. De bekostiging van de Wet inburgering heeft tot doel gemeenten financieel te 

ondersteunen bij het uitvoeren van de Wet inburgering. De Regeling nalatenschap oude 

Vreemdelingenwet heeft tot doel gemeenten financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van deze 

regeling.  

 

Relevante actoren en overleggen  

Het Agentschap SZW heeft een uitgebreid netwerk. In grote lijnen onderhoudt het Agentschap 

contacten met: 

• Beleids- en stafdirecties binnen SZW; 

• Ministeries van EZ, Financiën, LNV, BZ, OCW, VWS, Justitie en VROM (WWI), waarvan bij 

enkele departementen sprake is van een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie; 

• Intermediairs en belangenverenigingen, zoals VNG, MKB-Nederland, VNO-NCW, vakbonden 

FNV en CNV, WEC-raad, Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, Nationale Commissie voor 

Sociale Innovatie (NCSI); 

• Subsidieaanvragers en uitvoerders van projecten die met behulp van financiering door 

Europese of nationale subsidies tot stand komen, zoals gemeenten, CWI en UWV, ministerie 
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van Justitie en VWS, scholen voor praktijkonderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs, 

sectorfondsen, individuele bedrijven en overige rechtspersonen; 

• Andere subsidieagentschappen, zoals Agentschap NL, en Dienst Regelingen, Balansgroep; 

• Het Agentschap is management-autoriteit in het kader het ESF 2007 – 2013 programma. In 

die hoedanigheid zijn er relaties met het Ministerie van LNV/ Dienst Regelingen die de rol van 

certificeringsautoriteit vervult en het Ministerie van Financiën/ Rijks Auditdienst die de rol van 

auditautoriteit vervult; 

• Europese Commissie. Het Agentschap SZW neemt als management-autoriteit voor ESF in 

Nederland deel aan de vergaderingen van het ESF-Comité, de Technical Working Group ESF, 

het Coördinerend Comité voor de Structuurfondsen (Cocof), en het Informal Network of ESF 

Information Officers (INIO). Daarnaast zijn er op MT- en operationeel niveau ambtelijke 

contacten met onder meer DG Employment en DG Regio; 

• Andere EU lidstaten: er worden internationale Matra projecten met andere lidstaten uitgevoerd 

en Twinning projecten (directie IZ en Agentschap NL).  
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Lijst met afkortingen 

 

 

ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen 

ACK Aanvullende Combinatiekorting 

ACTAL Advies College Toetsing Administratieve Lasten 

AFM Autoriteit Financiële Marketen 

AI Arbeidsinspectie  

AKO Algemeen Ketenoverleg 

AKW Algemene Kinderbijslagwet 

ANW Algemene Nabestaanden Wet 

Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 

AOW Algemene Ouderdoms Wet 

API Algemene Pensioeninstelling 

AR Algemene Rekenkamer 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

ARIE Aanvullende risico-inventaris en -evaluatie 

ASB Aangepaste Schattingsbesluit 

ATW Arbeidstijdenwet 

AVV Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve 

arbeidsovereenkomsten 

AWB Algemene Wet Bestuursrecht 

Awf Algemeen werkloosheidsfonds 

AZ Ministerie van Algemene Zaken 

 

 

BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 

Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

BHV Bedrijfshulpverlening 

Bia Wet Beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria 

BIKK Bijdrage in de kosten van kortingen 

BKWI Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen 

Boaborea brancheorganisatie voor arbo- en reïntegratiebedrijven 

BU Buitengewone uitgaven 

BUZA Ministerie van Buitenlandse Zaken 

BVG Bedrijfsverzamelgebouwen 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 

Cao Collectieve arbeidsovereenkomst 

CBP College Bescherming Persoonsgegevens 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CEP Centraal Economisch Plan 

CG-raad Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland 

CKA Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen 

CPB Centraal Planbureau 

 

 

 

Divosa Directeuren van Overheidsorganen voor sociale arbeid (vereniging) 
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DNB De Nederlandse Bank 
 
 
EC Europese Commissie 

EGF Europees Globalisatie Fonds 

EK Eerste Kamer 

EMU Economische en Monetaire Unie 

Equal Transnationaal programma van de Europese Unie gericht op het creëren van 

gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt  

ESF Europees Sociaal Fonds 

EU Europese Unie 

EVC Erkenning van Verworven Competenties 

EVP Ervaringsprofiel 

EZ Ministerie van Economische Zaken 

 

 

Fin Ministerie van Financiën 

FTE Fulltime Equivalent 

 

 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

 

 

IACK Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

IAK Inkomensafhankelijke Arbeidskorting 

IAS Instituut Asbestslachtoffers 

IB Inlichtingenbureau 

ICT Informatie- en Communicatie Technologie 

ID-banen Instroom, doorstroombanen 

ILO International Labour Organisation 

IND Immigratie en Naturalisatie Dienst 

IOAW Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen 

IOW Inkomensondersteuning oudere werklozen 

IPW Innovatie Programma Werk en bijstand 

IRO Individuele Re-integratieovereenkomst 

IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 

IWI Inspectie Werk en Inkomen 

 

 

J&G Ministerie voor Jeugd en Gezin 

 

 

LCR Landelijke Cliëntenraad 

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

MEV Macro-Economische Verkenningen 

MKB Midden- en Kleinbedrijf 

Kennismakingsdossier nieuwe bewindspersonen Ministerie van SZW, 5 oktober 2010  80 van 82 



MLT-advies Middellange Termijn-advies 

 

 

NEA Nationale enquete arbeidsomstandigheden 

NIBUD Nationaal Instituut Budgetvoorlichting 

Nugger Niet-uitkeringsgerechtigde 

 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OM Openbaar Ministerie 

OR Ondernemingsraad 

OvJ Officier van Justitie 

 

 

PBO Publiekrechtelijk Bedrijfsorgaan 

PPI Premie Pensioeninstelling 

PW Pensioenwet 

 

 

RGD Rijksgebouwendienst 

RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 

ROC Regionaal Opleidingscentrum 

RVD Rijksvoorlichtingsdienst 

RvS Raad van State  

RWI Raad voor Werk en Inkomen 

RWT Rechtspersonen met een wettelijke taak 

 

 

SCP Sociaal en Cultureel Planbureau 

SEC Subsidie Expertise Centrum 

SER Sociaal Economische Raad 

SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporings Dienst 

STA Subsidieregeling Totstandkoming Arbocatalogi 

STAP Stimulering Arbeidsparticipatie 

STAR Stichting van de Arbeid 

SUWI Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 

SVB Sociale Verzekeringsbank 

SVWW Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid 

bedreigde werknemers 

SZA Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

TAS Regeling Tegemoetkoming asbestslachtoffers 

TBA Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen 

TK Tweede Kamer 

TOG Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapten 

TRI Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten 

TW Toeslagenwet 

 

 

UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
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Vazalo Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VROM Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

VUT Vervroegde uittreding 

VvV Verbond van Verzekeraars 

V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

WAADI Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs 

WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten 

WAMIL Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen 

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen 

WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen 

WAZO Wet Arbeid en Zorg 

Wbo Wet op de bedrijfsorganisatie 

WEOR Wet op de Europese Ondernemingsraden 

Wfsv Wet financiering sociale verzekeringen 

Wft Wet financieel toezicht 

WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten 

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

Wij Wet investeren in jongeren 

Wmco Wet melding collectief ontslag 

WML Wet Minimumloon 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur 

WOR Wet op de ondernemingsraden 

Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WTMG Wet Tegemoetkoming meerkosten gezondheidsproblemen 

WTOS Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten 

WTV Werktijdverkorting 

WVA Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen 

WW Werkloosheidswet 

WWB Wet Werk en Bijstand 

WWI Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie 

WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars 

 

 

ZBO Zelfstandige Bestuursorgaan 

ZEZ-regeling Zelfstandigen Zwanger-regeling 

ZW Ziektewet 

ZZP Zelfstandigen zonder personeel 
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