
Bijlage I: Overzicht beschikbaar onderzoek en duiding inzichtbehoefte 
  "Inkomensbescherming bij werkloosheid"   
Wat weten we al?  
Welke kennis hebben we al? 
Welke kennis is op korte termijn beschikbaar?   

  

  Titel & Bron Jaar 
Relatie uitkeringsregime en activerende werking     
Effect duurverkorting en criterium passende arbeid Sleutelen aan de WW: werkt dat? Effecten van duurverkorting en passende 

arbeid (von Bergh, 2019) 

2019 

Verwachte effecten aanpassingen sociale zekerheid CPB Kansrijk arbeidsmarkt beleid: update sociale zekerheid, 2020 

2020 
Effecten duurverkorting The effects of reducing the entitlement period to unemployment insurance 

benefits. (De Groot & Van der Klaauw, 2019) 

2019 

Effecten systeemwijziging 2015 (incl. IOW) Evaluatie wet werk en zekerheid, 2020 

2020 
   
Doeltreffendheid inkomensbescherming     
Doorlichting doeltreffendheid Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 5 Werkloosheid, SZW 2016 

2016 
Simulatie kwetsbaarheid huishoudens bij inkomensverlies Stresstest huishoudens, CPB/AFM 2020 

2020 
   
Doeltreffendheid in crisissituatie    
Impact crisis op UWV en WW Impact coronacrisis op het stelsel van Werk en Inkomen, Inspectie SZW 2021 

2021 
   
Arbeidsmarktpositie     
Inkomenseffecten / wage scarring Wat verdienen mensen voor en na de WW, UWV 2019 

2019 
   
Handhaving    
M&O Onderzoek misbruikrisico's WW en ontwikkeling afwegingskader 2019 
   
Doeltreffendheid uitvoering     
Analyse vereenvoudiging WW Nog op te starten 2021-2022 

https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-35-2-2/Sleutelen-aan-de-WW-werkt-dat
https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-35-2-2/Sleutelen-aan-de-WW-werkt-dat
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kansrijk-arbeidsmarktbeleid-update-sociale-zekerheid-2020.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537119300107
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537119300107
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/evaluatie-wet-werk-en-zekerheid-wwz
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=df5aa23b-0b0b-4c37-b852-22535b7a4058&title=Beleidsdoorlichting%20SZW%20begrotingsartikel%205%3A%20Werkloosheid.pdf
https://www.cpb.nl/stresstest-huishoudens
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/28/impact-coronacrisis-op-stelsel-van-werk-en-inkomen
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/wat-verdienen-mensen-voor-en-na-de-ww.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/19/bijlage-32-kpmg-rapport-project-szw-uwv-definitief-30sept19-zonder-bijlagen


Doenvermogen Kennisagenda UWV 2021 
Analyse uitvoering stelsel Werk aan uitvoering 

2021 
Analyse uitvoering stelsel Beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering, SZW 2021 
   
Systeemrapporten sociale zekerheid     
Doenvermogen & Burgerperspectief WRR-advies, weten is nog geen doen. 

2017 
Stelsel regulering van werk In wat voor land willen wij werken, eindrapport cie regulering van werk 

2020 
Wat weten we nog niet? 
Wat zijn nog kennislacunes? Welke kennisvragen komen daaruit voort? 

Er is al veel inzicht in de wisselwerking tussen de duur van de uitkeringsregeling en de activerende werking. Bij eerdere evaluaties bleek de 
inkomensbescherming lastig operationaliseerbaar en daardoor de relatieve doeltreffendheid van beleidsalternatieven moeilijk kwantificeerbaar. CPB en 
AFM hebben recent gezamenlijk een model ontwikkeld waarmee een benadering wordt gedaan van de mate waarin huishoudens beschermd zijn tegen 
een inkomensterugval. Dit model biedt dieper inzicht in de kenmerken van de meer kwetsbare huishoudens dan wel van meer robuuste huishoudens. 
Daarnaast biedt dit model de mogelijkheid om alternatieven in het uitkeringsregime door te rekenen en onderling te vergelijken.  
 
Een doeltreffende WW is zo veel mogelijk eenvoudig, transparant, uitvoerbaar, en handhaafbaar ingericht. Daar waar dit op gespannen voet staat met 
andere doelstellingen zou dit zoveel mogelijk een bewuste afweging moeten zijn. Op het terrein van handhaving is dit recent goed in beeld gebracht en is 
een afwegingskader ontwikkeld. Op het terrein van complexiteit, transparantie en uitvoerbaarheid is het gewenste integrale overzicht nog niet aanwezig. 
Hiertoe is het voornemen binnenkort een analyse Vereenvoudiging WW uit te voeren vanuit de perspectieven van burgers, uitvoering en werkgevers. De 
verwachting is dat medio 2022 de eerste opbrengsten beschikbaar zullen zijn een meegenomen kunnen worden in de periodieke rapportage. 
 
Een doeltreffende WW is dynamisch omdat juist bij crisissituaties het beroep op het stelsel plotseling fors kan groeien, de uitvoering moet hiertegen 
bestand zijn en ook het maatschappelijk draagvlak van de beleidsuitkomsten kan onder druk komen te staan. De recente schok als gevolg van de 
coronapandemie vormt wat dit betreft een potentiële leerschool over de sterktes en zwaktes in het beleid. De Inspectie SZW heeft hier onlangs een 
onderzoek over gepubliceerd, in aanvulling hierop is meer concreet inzicht in de crisisbestendigheid van het beleid wenselijk. 
 
De levensgebeurtenis van het werkloos worden omvat meer dan een louter financieel risico. Het WRR-advies Weten is nog geen doen vraagt aandacht 
voor het innemen van een realistisch burgerperspectief en roept op om ‘te onderzoeken hoe de mentale belasting voor burgers bij stressvolle life events 
kan worden gereduceerd’. Het synthese-onderzoek zal nog geen sluitend antwoord op de deze vraag kunnen geven maar zal wel een betekenisvolle eerste 
stap zetten. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van de inzichten die het UWV van hun interactie met en klantonderzoeken onder WW-gerechtigden. 
Doenvermogen is een expliciet thema in de kennisagenda van UWV voor 2021, ook de voorgenomen analyse Vereenvoudiging WW zal het klantperspectief 
in ogenschouw nemen en dus naar doenvermogen kijken. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/05/kabinetsreactie-rapporten-werk-aan-uitvoering-versterken-publieke-dienstverlening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/06/kamerbrief-kabinetsreactie-beleidsdoorlichting-artikel-11-uitvoering-en-evaluatie-wet-suwi
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken


  "Activerende werking werkloosheidsbeleid"   
Wat weten we al?  
Welke kennis heben we al? 
Welke kennis is op korte termijn beschikbaar?   

  

  Titel & Bron Jaar 
Effecten dienstverlening     
Effectiviteit dienstverlening WW Eindrapport effectmeting dienstverlening WW 2022 
Effectiviteit dienstverlening gericht op passende arbeid Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ, UWV 

2019 
Effectiviteit dienstverlening WW, overzichtspublicatie Helpt UWV werkzoekenden werk te vinden; Wat weten we over de effecten 

van dienstverlening aan WW'ers, UWV 2020 
2020 

Effectiviteit scholing Effectiviteit van de Brug-WW en scholingsvouchers 

2019 
Effectiviteit scholing Succesfactoren voor post-initiële arbeidsmarktgerichte scholing 

2020 
Ouderenwerkloosheid Eindrapportage Actieplan 50pluswerkt 2017 
Ouderenwerkloosheid Evaluatie actieplan Perspectief voor vijftigplussers 2020 
Wat weten we nog niet? 
Wat zijn nog kennislacunes? Welke kennisvragen komen daaruit voort? 
De effectiviteit van de dienstverlening van het UWV wordt grondig onderzocht middels langlopend experimenteel onderzoek.  
De definitieve resultaten hiervan zullen in 2022 gereed zijn. Deze resultaten zullen worden meegenomen in het synthese-onderzoek. Op basis 
hiervan wordt bepaald welke kennislacunes nog aanwezig zijn en welk vervolgonderzoek nodig is. Een onderzoek naar de effectiviteit van de 
sollicitatieplicht zal naar verwachting op korte termijn al in gang worden gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/zoek-het-breed.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/11/25/tk-wr-164868-bijl-2-eindrapport-effectiviteit-van-de-brug-ww-en-scholingsvouchers/tk-wr-164868-bijl-2-eindrapport-effectiviteit-van-de-brug-ww-en-scholingsvouchers.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/succesfactoren-voor-post-initiele-arbeidsmarktgerichte-scholing.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z18390&did=2017D37931
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/kamerbrief-resultaten-evaluatie-actieplan-perspectief-voor-vijftigplussers


Bijlage II:  Budgettaire tabel 
 

 Uitgaven in dzd €  
 Thema werkloosheid bij werknemers 

Realisatie Begroot  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inkomensverzekering             

WW 5.863.820 5.139.206 4.402.744 3.916.464 4.288.372 5.295.616 
              
Ouderenwerkloosheid             
IOW 40.280 65.037 69.600 102.626 116.469 118.203 
Experimenten 50+ 0 703 2.108 0 332 16 
Scholing en plaatsing oudere werklozen 16.189 5.000 331 6 0 0 
Ontwikkeladvies 45+ 0 0 636 10.707 4.733 0 
              
Scholing             
Scholing WW 0 0 4.000 9.980 9.000 27.122 
              
Crisisdienstverlening             
Crisisdienstverlening 0 0 0 0 0 103.677 
Coördinatie crisisdienstverlening 0 0 0 0 0 7.275 
              
Overig             
Opdrachten 500 1.262 1.041 272 118 0 
Overige subsidies algemeen 0 1.803 1.872 793 568 1.530 
Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit 0 92.900 28.500 0 35 0 
Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven 0 0 0 0 9 164 
              
Totaal 5.920.789 5.305.911 4.510.832 4.040.848 4.419.636 5.553.603 
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