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UWV   Tof Thissen en Peter van Stempvoort

oen Tof Thissen op 1 mei 2015 algemeen directeur 
werd van UWV Werkbedrijf, vond de communicatie 
met werkzoekenden uit kostenoverwegingen plaats 

via werk.nl, met als gevolg dat de werkzoekende de eerste drie 
maanden niemand zag of sprak. “En dat terwijl is aangetoond 
dat veel mensen na een gesprek sneller de weg naar de arbeids-
markt terugvinden”, vertelt hij. Dat moest anders.
“Tijdens Rutte II kregen we de gelegenheid een businesscase te 
formuleren, waarin we stelden dat we iedereen die zich bij ons 
aanmeldt willen spreken. Van het benodigde bedrag bleek 80% 
beschikbaar. Minister Asscher stelde voor om alleen mensen op 
te roepen met een verminderde kans om binnen een jaar een 
baan te vinden. Dat doen we sinds oktober 2016.”
Thissen vervolgt: “Ik ben blij dat Rutte III de lijn van meer 
persoonlijke dienstverlening en ondersteuning verder heeft 
geïntensiveerd. Sinds dit jaar krijgen we ook extra budget voor 
begeleiding van mensen met een WIA-, WGA- of Wajong-uit-
kering. Daarmee kunnen we voor mensen met een beperktere 
geschiktheid voorzieningen op en naar de werkplek bieden 
en re-integratietrajecten op maat inkopen.”

VERTROUWEN IN VAKMANSCHAP
Om te kunnen investeren in werkzoekenden, moest UWV 
investeren in zijn eigen mensen, vervolgt Thissen. “Daarom 
hebben we alle adviseurs een persoonlijke coach aangeboden 
van de Performance Alliantie. Dit sluit aan bij onze strategie 
‘Vertrouwen in vakmanschap’. Dat gaat ook over dóén wat 
werkt. Daarom zetten we de beschikbare interventies – zoals 
sollicitatietrainingen, workshops, e-coaching en de intensieve 
training Succesvol naar Werk – op de persoon toegesneden in. 
We zijn inmiddels begonnen met een effectmeting om onze 
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‘WE ZIJN EEN LERENDE 
ORGANISATIE’UWV is er om mensen mee te laten

doen in de maatschappij. Dankzij extra 

geld van het kabinet kan UWV zijn missie om mensen te begeleiden 

naar werk weer op een persoonlijke en gerichte wijze uitvoeren. 

Daarbij zorgt de divisie Uitkeren steeds professioneler 

voor inkomenszekerheid.
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DEUTSCHE  BANK   Kees Hoving en Marc Verbeek
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e grootste internationale bank in 
Nederland, Deutsche Bank, is dit jaar 

honderd jaar actief in ons land! Voor de veelal 
internationaal opererende klanten is zij een 
belangrijke partner, vertelt Kees Hoving, Chief 
Country Officer. “Nederlandse banken kunnen 
internationaal op het gebied van cross border 
financing, foreign exchange, supply chain 
financing en cash management niet bieden, 
wat wij kunnen. De waardering hiervoor vanuit 
het Nederlandse bedrijfsleven is groot.” 

Naast het optimale productaanbod, zijn 
klanten enthousiast over de werkwijze van 
Deutsche Bank. De ruim 700 medewerkers 
verdeeld over vestigingen in Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven werken in Client 
Sales Teams. Deze teams, die opereren onder 
leiding van de relatiemanager, zijn op maat 
samengesteld rondom de klant. “Alle bij de 
klant betrokken specialisten en service mede-

werkers maken deel uit van dit team. Het team 
kent de klant, kent de behoefte van de klant en 
weet waar de klant naartoe wilt,” vertelt Marc 
Verbeek, Head of Dutch Large Corporates. 
“Specialisten van buitenlandse vestigingen 
draaien mee in deze teams en dat geldt ook 
voor onze collega’s van Wealth Management. 
Zo houdt de klant één aanspreekpunt. We wer-
ken wereldwijd als één team voor onze klanten. 
Daar is Deutsche Bank uniek in.”

“Bij Deutsche Bank in Nederland zijn de lijnen 
heel kort”, vult Hoving aan. “Onze klanten 
weten daardoor altijd snel waar ze aan toe 
zijn. Ze kunnen erop vertrouwen dat als we 
een oplossing presenteren, we het daarna ook 
kunnen waarmaken. We zijn er trots op dat we 
al 100 jaar een belangrijke bijdrage leveren aan 
het realiseren van de plannen en ambities van 
onze klanten in Nederland.”  

Wereldwijd dezelfde kwaliteitsbank
D

interventies op het gebied van WW, WIA en 
WGA te toetsen. Door te bewijzen dat we een 
lerende organisatie zijn die weet wat werkt, en 
die doet wat werkt, hoop ik dat werkgevers en 
werkzoekenden naar ons toekomen omdat ze 
geloven dat wij ons vak verstaan en hen 
kunnen helpen om de juiste arbeidskrachten 
of baan te vinden.”

GEMAKKELIJKER MAKEN
De tweede helft van de UWV-missie – als 
werken onmogelijk is, zorgen we snel voor 
inkomen – is de opdracht van de divisie 
Uitkeren, waar Peter van Stempvoort directeur 
is. Toegankelijke standaarddienstverlening 
en persoonlijke service zijn twee belangrijke 
kerntaken. Van Stempvoort: “De sociale zeker-
heid is ingewikkeld en wij proberen alles zo 
goed mogelijk aan onze klanten uit te leggen. 
Daarnaast maken we het hen gemakkelijker. Zo 
werken we bijvoorbeeld aan een app waarmee 
klanten met een WW-uitkering zelf gemak-
kelijk hun inkomsten kunnen opgeven, zodat 
we die kunnen verrekenen met de uitkering. 
In het najaar gaan we de eerste tests doen. Met 
persoonlijke service helpen we klanten die 
complexe vragen hebben om de weg te vinden 
binnen de wetgeving en onze organisatie. We 
hebben allereerst de wet uit te voeren, maar op 
een aantal terreinen bieden we gericht extra 
ondersteuning. Bijvoorbeeld met een pilot 
waarin we mensen met problematische schul-
den doorverwijzen naar de afdeling Schuld-
sanering van hun gemeente voor verdere hulp.”

  TOF THISSEN EN  
PETER VAN STEMPVOORT:

 ‘We betrekken 
onze medewerkers 

steeds intensiever bij 
onze processen en 

dienstverlening’ 

EXTRA CONTROLES
Bij het verstrekken van WW-uitkeringen 
bepalen medewerkers van de divisie Uitkeren 
of klanten recht op een uitkering hebben, wat 
de hoogte is en hoelang die mag duren. Van 
Stempvoort: “Door dat goed en binnen een 
redelijke termijn te doen kan de werkzoekende 
zich direct richten op het vinden van werk. 
Dat hebben we in 2018 gedaan voor 1,2 miljoen 
mensen.” 
Als reactie op de media-aandacht voor de frau-
degevallen vertelt Van Stempvoort: “Natuurlijk 
doen we er alles aan om te bepalen of iemand 
recht heeft op een uitkering. Daarbij gebruiken 
we alle beschikbare informatie en uiteraard 
het vakmanschap van onze medewerkers. We 
besteden veel aandacht aan het steeds beter 
maken van onze processen. Daarbij zetten 
we de vakkennis in van medewerkers uit het 
hele land. Met hun ervaringen aangevuld met 
data-analyses kunnen we nog beter inschatten 
welke aanvragen een risico kunnen opleveren. 
Die gevallen worden natuurlijk extra gecon-
troleerd.”

BETROKKEN MEDEWERKERS
Bij de divisie Uitkeren wordt iedere dag hard 
gewerkt aan het beter en toegankelijker maken 
van de dienstverlening. Van Stempvoort: “We 
betrekken onze medewerkers er steeds vaker 
en intensiever bij, zodat ze ambassadeur zijn 
van alle vernieuwingen die we samen tot stand 
brengen. We hebben een aantal van hen 
bijeengebracht in een ‘laboratorium’ om 
in vier maanden het beste werkproces en de 
beste dienstverlening te ontwikkelen voor 
mensen met een WIA-uitkering. Die voeren 
we binnenkort landelijk in. Zo denken we 
samen na over hoe we onze klanten nog beter 
kunnen bedienen.”   
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Owned 
platform
ikwilmobielwerken.nl is een online 
partnership tussen &content en HP dat 
bestaat uit artikelen over mobiel werken. 
HP vroeg ons om bezoekers bewust 
te maken van de mogelij kheden van 
mobiel werken en de oplossingen die 
HP biedt. Het platform trekt maandelij ks 
tienduizenden bezoekers, en sinds 
de start in 2016 zij n er duizenden 
leads gegenereerd door de inzet 
van whitepapers en webinars. 

Benieuwd voor welke klanten we nog 
meer werken? encontent.nl/cases
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