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Regelgeving doet soms een te groot beroep op het vermogen van mensen 

om in actie te komen, schreef de WRR in 2017 in het rapport ‘Weten is nog 

geen doen’. Dat doenvermogen hangt niet alleen af van de persoon, maar 

ook van omstandigheden die chronische stress kunnen veroorzaken. Mensen 

die hun baan zijn kwijtgeraakt bijvoorbeeld, lukt het soms niet om op een 

afspraak te verschijnen of op tijd een loonstrookje op te sturen – ook al weten 

ze dat dat moet. 

Hoe wil UWV die klanten tegemoetkomen? Laurens Zeeman: “We proberen 

doenvermogen als criterium mee te nemen bij de toetsing van ons beleid. In 

de toekomst willen we dat standaard doen. Het is lastig om generiek beleid 

af te stemmen op onze grote en diverse doelgroep. Om hier toch grip op te 

krijgen, brengen we op dit moment de verschillende klantreizen in kaart. Daarin 

leggen we vast hoe klanten met ons in contact komen, bijvoorbeeld als ze 

een Wajong-uitkering aanvragen. Daarna bekijken we wanneer ons proces in 

de hand werkt dat klanten fouten maken. Een gedragswetenschapper helpt 

ons de communicatie en het klantcontact aan te passen. Dan maken we 

bijvoorbeeld de online teksten duidelijker. Of we testen of het beter werkt als 

we een brief én een sms sturen om iemand te herinneren aan een afspraak.”

Sociale problemen Van wat voor soort stressfactoren hebben klanten 

last? Verzekeringsarts Linda Battes, die werkt met mensen in de ziektewet, 

vertelt wat ze leerde in de spreekkamer. “Klanten kampen vaak niet alleen 

met gezondheidsproblemen, maar ook met sociale problemen die stress ver-

oorzaken. Ze ondervinden psychische klachten omdat ze niet meer werken 

of te maken hebben met eenzaamheid, relatieproblemen of schulden. Zaken 

waar men niet makkelijk over praat, maar die wel een enorme hobbel zijn 

om weer aan het werk te gaan: stress vermindert de bevlogenheid en kan 

mensen passief maken.” 

Omdat Battes meer wilde weten over die sociale problemen, sprak ze met 

deskundigen zoals professionals bij de sociale dienst en de voedselbank, een 

verslavingsarts en een relatietherapeut. Het viel haar op dat voor elk probleem 

een ander loket is, wat het bemoeilijkt om passende hulp te vinden. Ze deed 

verslag van haar speurtocht in het boek ‘Stress en leefstijl, zoektocht van een 

verzekeringsarts’. Dit boek is bedoeld voor zowel klanten als professionals, 

om kennis op te doen en sociale taboes te doorbreken. Battes gebruikt haar 

kennis zelf om in de spreekkamer gerichtere vragen te kunnen stellen en klanten 

zo nodig goed advies te geven. 

Heeft Battes suggesties over wat UWV kan doen aan stressreductie voor klan-

ten? “In elk geval zorgen dat we zelf geen extra stress veroorzaken. Klanten 

zijn vaak zenuwachtig voor het eerste gesprek bij een verzekeringsarts, mede 

vanwege het beeld dat ze van UWV hebben. Er doen bijvoorbeeld verhalen de 

ronde dat iedereen aan het werk moet, ook wie dat niet kan. Ook ervaren ze 

de toon van brieven soms als dwingend. Gelukkig hoor ik vaak van klanten dat 

het gesprek hen uiteindelijk reuze is meegevallen. Ik neem dan ook uitgebreid 

de tijd om het doel van de beoordeling uit te leggen en ga in op medische en 

sociale problemen. Betere uitleg vooraf over de rol van de verzekeringsarts 

en vriendelijker brieven kunnen dus veel uitmaken.” 

Zeeman beaamt dat en zegt dat daaraan al wordt gewerkt. “Zo zijn we aan het 

testen of brieven in een persoonlijke, ondersteunende stijl beter overkomen. 

Verder hebben we aandacht voor het beeld dat mensen van ons hebben. Dat 

willen we verbeteren door goede uitleg te geven over waarom we doen wat 

we doen. Maar sociale zekerheid is en blijft ingewikkelde materie.” 

Klankbordgroep UWV alleen kan niet alle hobbels wegnemen voor klan-

ten. Zeeman: “Het is lastig om rekening te houden met de samenloop met 

ander beleid. Mede daarom zoeken we ook samenwerking op. Sinds een 

half jaar zitten we in een klankbordgroep die binnenkort overgaat in een in-

terdepartementale werkgroep. Daarin zitten de ministeries van Sociale Zaken 

& Werkgelegenheid, Justitie & Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Die minis-

teries hebben als wetgever de opdracht om te zorgen dat burgers aan het 

beleid kunnen voldoen. Ook uitvoeringsorganisaties als DUO en de Belas-

tingdienst zitten in de klankbordgroep, omdat zij het klantcontact hebben en 

ermee aan de slag moeten. In de werkgroep delen we kennis en wisselen 

ervaringen uit. We lopen vaak tegen dezelfde problemen aan.” 

Tot nu toe is UWV bezig om bestaande wetgeving, vooral van SZW, beter af 

te stemmen op de klanten. “We zijn nu al vaak betrokken bij de beleidsvoor-

bereidende fase en idealiter moet doenvermogen daar ook eerder aan de orde 

komen. Maar ook binnen de bestaande kaders is er nog genoeg te doen. Het 

is niet eenvoudig om de inzichten die we opdoen te vertalen in ander beleid, 

want er zijn ook andere criteria, zoals regeldruk. Met alle criteria moeten we 

komen tot een eenduidig beleid.”

Kraan open Uit het verhaal van Zeeman en Battes blijkt het belang van 

doenvermogen voor beleid én uitvoering. Door rekening te houden met de 

belastbaarheid van klanten, kan UWV het beleid beter voorbereiden, im-

plementeren en toetsen. Re-integratieprofessionals krijgen meer begrip als 

klanten iets nalaten en kunnen daar dan effectievere oplossingen voor aan-

dragen. Battes bepleit verder dat iedereen in het sociaal domein meer oog 

heeft voor stressfactoren. “Wanneer de oorzaak van de problemen niet wordt 

aangepakt, blijft het dweilen met de kraan open. Stressreductie is dus een 

essentieel onderdeel van de opdracht om mensen weer zelfredzaam te ma-

ken op de arbeidsmarkt.” 

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van UWV.

UWV WIL HET VOOR KLANTEN MAKKELIJKER MAKEN OM ZICH 
AAN REGELS TE HOUDEN, OOK ALS ZE DAAR VANWEGE STRESSVOLLE 

OMSTANDIGHEDEN MEER MOEITE MEE HEBBEN. STRATEGISCH 
ADVISEUR LAURENS ZEEMAN LICHT TOE HOE UWV IN HET BELEID 

REKENING PROBEERT TE HOUDEN MET KLANTEN DIE MINDER MENTAAL 
BELASTBAAR ZIJN.  VERZEKERINGSARTS LINDA BATTES VERTELT DAT 

STRESSFACTOREN ZOALS SOCIALE PROBLEMEN DE BELASTBAARHEID 
VAN KLANTEN VERKLEINEN.
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