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Amsterdam

Kerntaken

• Stimulering arbeidsparticipatie
• Indicatiestelling ziekte en
arbeidsongeschiktheid
• Uitkeren werknemersverzekeringen
• Gegevensbeheer werk en uitkering

Website

www.uwv.nl

Canon-klant sinds
1991

UWV heeft tot doel het deskundig
en efficiënt uitvoeren van
werknemersverzekeringen zoals
de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en
Ziektewet. Dit in opdracht van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Daarnaast levert
het UWV arbeidsmarkt- en
gegevensdiensten.

Uitdagingen
• Accurate uitvoering kerntaken
richting 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden
• Continu aanpassen van uitvoeringsprocessen aan de politieke
besluitvorming
• Steeds sneller, efficiënter en
specifieker communiceren naar elke
UWV-klant
• Aansluiten op digitalisering met
legacy- en nieuwe bedrijfssystemen

Canon’s aanpak
Canon helpt UWV door middel van
consultancy en technologie met het
implementeren van nieuwe
strategieën op het gebied van
omnichannel-communicatie,
documentmanagement en
informatiemanagement. Dit stelt UWV
in staat de transitie te maken naar de
nieuwe manieren van communiceren.

Resultaten
Multichannel
communicatie

Ruim 60 miljoen berichten
per jaar. Digitaal, via de
Berichtenbox van
MijnOverheid of per brief.

Ontsluiting (legacy)
systemen

Efficiënte klantcommunicatie mogelijk door
ontsluiting informatie
uit nieuwe en complexe
legacy-systemen.

Effectief template
beheer

Borging van specifieke
berichtentemplates op
basis van klantsituatie,
regelgeving en
verschillende databases.

Het UWV heeft als taak om de politieke
besluitvorming en de individuele arbeids- en
inkomenssituatie van klanten op elkaar aan te
laten sluiten in een zorgvuldige uitvoering van
werknemersverzekeringen. Dit leidt tot de
uitdaging om communicatie richting hun
klanten voortdurend aan te passen aan nieuwe
regelgeving en persoonlijke situaties.
Canon helpt met Customer Communications
Management-diensten om deze uitdaging te
beantwoorden.
Uitvoeringsinstituut

Meer doen met minder

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. In opdracht van
het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid zorgt UWV
voor de landelijke uitvoering van
werknemersverzekeringen,
brengt zij vraag en aanbod van
werkgevers en werkzoekenden
bij elkaar en ondersteunt zij
werkzoekenden bij het vinden
van werk. UWV verzorgt ook de
sociaal-medische keuring voor
arbeidsongeschiktheid in verband
met recht op uitkering. Gemiddeld
zijn 1,2 miljoen gezinnen voor hun
inkomen afhankelijk van het UWV.

Beantwoorden aan interne en
externe dynamiek bij het uitvoeren
van de kerntaken is het centrale
thema wat Roland van der Horst
en Bert van de Berg betreft.
Beiden maken deel uit van het
Canon CCM-team dat het UWV
ondersteunt bij het inrichten van
systemen en applicaties voor
uitgaande communicatie.
“De digitalisering van de overheid
is gedreven door bezuinigingen
maar vraagt wel steeds snellere en
specifiekere klantcommunicatie”,
stelt System Consultant Bert van
den Berg. “Meer doen met minder
mensen is de uitdaging.”

Grootschaligheid

Digitalisering en
automatisering

Door een fusie van vijf uitvoeringsinstellingen, zoals Cadans, GUO en
Gak met de opdrachtgever Lisv in
2002, en de fusie daarvan met het
CWI in 2009, is UWV uitgegroeid
tot een vitaal onderdeel in het
publiek sociale stelsel. UWV is
een grootschalige organisatie met
in 2015 ruim negentienduizend
medewerkers, verdeeld over
5 divisies en 7 stafdirecties.
Naast het hoofdkantoor in
Amsterdam heeft UWV
30 regionale vestigingen,
27 kantoren en 3 klantcontactcentra.

De oplossing om met een
structureel krimpende organisatie
de vereiste prestaties te leveren,
is verdere digitalisering en
automatisering. “Naast de
ontwikkelingen binnen weten regelgeving zorgt nu ook
digitalisering voor sterke dynamiek
in de systemen en processen.
Canon’s aanpak is om als
betrokken partner het UWV te
begeleiden - met inzicht, capaciteit
en oplossingen - om hun complexe
systemen te ontsluiten voor
multichannel communicatie”,
stelt Roland van der Horst,
Solution Sales van Canon.

Customer Communications
Management
De communicatie over uitkeringen en
arbeidsbemiddeling wordt bepaald
aan de hand van elk klantprofiel in de
klantendatabase. Het profiel bepaalt
het documenttype, de inhoud en de
vorm van de berichten. De documenttypes worden opgehaald uit een
database met alle beschikbare
templates. De inhoud wordt
opgebouwd via vaste tekstblokken,
afbeeldingen en variabele klantgegevens. De vorm is mede afhankelijk
van de keuze van de klant voor het
kanaal.

Zorgen dat data uit
allerlei systemen in
de gewenste
berichten worden
omgezet voor het
juiste kanaal, dat is
waar wij steeds mee
bezig zijn.

Kennis vanuit de praktijk

Templatebeheer

Roland van der Horst: “Wij hebben
een vast team van mensen die bij
UWV betrokken zijn. Door de
langlopende relaties kennen we de
mensen, de processen en de systemen
goed. Bij wisselingen aan de
klantzijde, kan UWV altijd terugvallen
op de kennis die in dit team zit.
Canon is een partner die uitzoekt,
begeleidt en UWV behoedt voor
risico’s.”

“Het UWV maakt gebruik van een
enorme hoeveelheid templates van
documenten. Die staan gekoppeld aan
verschillende databases, waardoor
er voor design of aanpassingen veel
technische expertise nodig is. Je hebt
dus inkomende data uit verschillende
systemen. Daar moeten al dan niet
de juiste bijlagen aan toegevoegd
worden en uiteindelijk moet het juiste
formaat via het juiste kanaal naar de
UWV-klant gaan.

Output hard- en software

Daarnaast heeft UWV een aantal
verouderde systemen waaruit nog
steeds gecommuniceerd wordt, zoals
DEC Hosting en IBM mainframes.
Door de jarenlange samenwerking
heeft het CCM-team van Canon de
kennis om ook deze systemen aan te
sluiten op nieuwe communicatievormen”, aldus Bert van den Berg.

Het hoofdkantoor in Amsterdam
werkt met diverse soft- en
hardware-oplossingen van Canon.
Een speciaal ontwikkelde applicatie
haalt datastromen uit verschillende
(legacy-)systemen en converteert
deze (oude) formaten naar de juiste
‘taal’. GMC Inspire wordt ingezet om
deze datastromen om te zetten in de
juiste opmaak, met de juiste inhoud
voor het gewenste kanaal.
Als software voor spooling en
workflowmanagement van de online
of hardcopy berichtenstroom wordt
PRISMAsatellite gebruikt. En voor de
fysieke output worden twee hoog
volume multifunctionals en drie
compleet uitgevoerde zwart-wit
productieprinters gebruikt, waarbij
de operator werkt met
PRISMAproduction.

Aansluiting op Digitale
Overheid
In zijn Visiebrief digitale overheid
2017 schrijft Minister Plasterk dat alle
overheidsdiensten en gerelateerde
instanties aangesloten moeten zijn op
de Berichtenbox van de overheid.
Dit is een digitale brievenbus waar
elke burger gebruik van kan maken
om informatie van de door hem
geselecteerde diensten te ontvangen.
In samenwerking met Canon en
Logius, die overheidsbrede
IT-voorzieningen beheert, heeft UWV
de aansluiting op de Berichtenbox
gerealiseerd. UWV-klanten die een
account hebben op de Berichtenbox
kunnen naar wens de UWV-berichten
digitaal ontvangen.

Met Customer
Communications
Management
verzorgen wij voor
UWV op landelijk
niveau het koppelvlak
met alle outputsystemen. Zowel
online als op papier,
ongeacht welke
hardware.

Voordelen op een rij
• Klanttevredenheid
door communicatie 		
op maat
• Tijd- en kostenbe-		
sparing door
automatisering
• Minder kans op 		
fouten
• Efficiency door
borging van kennis
• Ruimte om te
innoveren

In- en uitgaande post

Unieke CCM-organisatie

Een speciale dienstverlening is het
uitwijkcontract voor in- en
uitgaande post van UWV. Dit is een
back-up dienst om te garanderen dat
deze processen bij uitval direct door
Canon overgenomen kunnen worden.
Een gedetailleerd draaiboek ligt klaar
om post voor uitkeringsgerechtigden
te couverteren en om alle inkomende
post te scannen en te indexeren zodat
het de bedrijfsprocessen in kan.

Om klanten met soortgelijke
problematiek als UWV te ondersteunen, beschikt Canon over een
divisie die zich volledig richt op
Information Management en
Customer Communications
management vraagstukken. Dit is een
gespecialiseerde unit met ruim 100
hoogopgeleide professionals die uniek
groot in de markt is. Door de inzet bij
zo’n 150 klanten, waar UWV er één
van is, beschikt Canon over specifieke
kennis waar alle partijen op bouwen
kunnen.

Vaste overlegstructuur
Zowel bij UWV als bij Canon is er
een grote groep mensen met
specialistische kennis van de
applicaties en systemen. Door een
vaste overlegstructuur kunnen kennis
en ervaring uitgewisseld worden en
gerichte acties ondernomen worden.
Iedere maand vindt er een tactisch
leveranciersoverleg plaats, evenals
een service meeting. Op wekelijkse
basis vindt er operationeel overleg
plaats.

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 681 58 15
Fax: 073 612 06 85
canon.nl/kijkopklantcommunicatie

Onze functie is
koppelen. Wij koppelen de historie aan de
vraag van vandaag en
de mogelijkheden
voor de toekomst.

/company/canon-nederland-n.v.
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/CanonBusinessNL
/CanonNL

Meer informatie?
Op canon.nl/casestudies vindt u
meer praktijkverhalen van onze
klanten.
Kijk op canon.nl/kijkopklantcommunicatie of bel
073 681 58 15 voor een
vrijblijvend gesprek voor de
juiste oplossing voor uw
organisatie.

