
 

 

 

Gemeente & UWV 
Samen voor werk 

 
Op het Werkplein zorgen gemeente en UWV voor een uitkering en begeleiding naar werk op korte 

termijn; werkloos thuis op de bank zitten is er niet bij. De Rotterdamse ex-wethouder Dominic Schrijer 

en UWV-bestuurslid David Jongen leggen uit. 

Allereerst kijken we of iemand wel recht heeft op een uitkering hè, er zijn ook wel mensen die toch stiekem 

zwartwerken of die gewoon heel veel geld op de bank hebben staan. Nee, die hebben geen recht op een 

uitkering, dus we zijn aan de poort zijn we behoorlijk streng. Wat we dan doen is: we gaan mensen wel een 

aanbod doen, dus iemand die gewoon goed opgeleid is en waarvan we denken, dat hij gewoon aan betaald 

werk kan komen, daarvan zeggen we van: “je moet echt solliciteren om gewoon aan betaald werk te komen”. 

Als mensen moeite hebben om aan betaald werk te komen, omdat ze qua gezondheid of taal, of opleiding 

achterstanden hebben, dan doen we een aanbod richting, nou ja, een vrijwilligersplek ergens of een re-

integratieplek. Maar we verwachten van mensen wel, dat ze dat aanbod accepteren en dat ze dat ook gewoon 

af maken en dat ze niet halverwege stoppen. 

Werkplein, dat is eigenlijk in de basis een samenwerkingsverband tussen het UWV en de Gemeente waar het 

Werkplein gehuisvest is. En wat we daar doen is: een klant komt binnen en die helpen we zo snel mogelijk aan 

het werk, dus daarom zijn er op een heleboel werkpleinen zijn uitzendbureaus aanwezig, scholingsinstituten 

aanwezig, de Kamer van Koophandel heeft er vaak spreekuur, zodat als je als zelfstandige bijvoorbeeld wilt 

beginnen wanneer je werkloos bent je onmiddellijk geholpen kunt worden. Dus ze proberen daar eigenlijk 

iemand zo compleet mogelijk en zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wij zijn een landelijke organisatie, 

dus wij hebben in het hele land kantoren, zowel voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als voor de WW en 

het helpen aan werk. Maar wij werken samen met gemeenten, want of je nou werkloos bent of in de bijstand 

zit, je hebt recht op dezelfde ondersteuning, dezelfde soort van ondersteuning om weer aan het werk te komen. 

Wat wij eigenlijk willen is, dat ook al ben je afhankelijk van een uitkering, je doet wel iets. Want iedereen kan 

iets, hè, toen ik vijf jaar geleden begon als Wethouder, toen zeiden de ambtenaren tegen mij van: “de helft van 

de mensen met een uitkering, die kan niet zoveel, laat die maar met rust”. En daarvan zei ik van: “ja, dat kan ik 

me niet voorstellen, misschien betaald werk zit er niet in, maar ze kunnen toch wel iets anders doen?”. 

De komende jaren zal er het één en ander veranderen in de samenwerking tussen het UWV en de Gemeente, 

omdat zowel wij als de Gemeente veel minder geld krijgen om die taken uit te voeren, dat betekent, dat we als 

UWV straks niet meer op 100 plekken een Werkplein met Gemeente hebben, maar nog maar op 30 plekken. 

En dat we als UWV ook veel meer naar elektronische dienstverlening gaan, dus daar waar je nu altijd als je 

werkloos bent face to face zoals dat heet een contact hebt met een werkcoach. In een aantal jaren zullen we de 

basisdienstverlening naar elektronische dienstverlening gaan uitbouwen en in uitzonderingsgevallen heb je nog 

contact met een werkcoach. 
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