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Inleiding 
 
“In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te 
maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. U mag de overheid hierop 
aanspreken, want u heeft recht op een eerlijke behandeling.” 1 

1.1 Klagende burgers 
Vrijwel elke organisatie binnen de publieke sector krijgt wel eens te maken met 
klachten van burgers. Toch valt op dat sommige publieke organisaties meer klachten van 
burgers generen dan andere. Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) is 
een voorbeeld van een publieke organisatie waarover de Nationale ombudsman jaarlijks 
veel klachten van burgers ontvangt. Opvallend is dat het aantal klachten over het UWV 
de laatste jaren een stijgende lijn laat zien. Zo ontving de Nationale ombudsman in 2002 
1.003 klachten over het UWV. In 2006 is dit aantal toegenomen tot 2.276.2 Vooral het 
laatste jaar liet het aantal klachten over het UWV een sterke stijging zien. Zo ontving de 
Nationale ombudsman in 2006 36% meer klachten over het UWV dan het jaar daarvoor. 
Veel van de klachten over het UWV hadden betrekking op het contact tussen organisatie 
en cliënt. Zo werd er onder andere geklaagd over: 
 
 “ Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te 
Groningen (UWV) niet of alleen met standaardbrieven reageert op informatie die door 
of namens verzoeker wordt verstrekt, als gevolg waarvan verzoeker onnodig kosten 
heeft moeten maken.” 3 

“ Verzoeker klaagt over de wijze waarop een verzekeringsarts van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam hem tijdens 
spreekuurcontacten, die op 7 april en 23 mei 2006 plaatsvonden, bejegende. Hij klaagt 
er in het bijzonder over dat de verzekeringsarts enkele malen bijzonder heftige 
reacties vertoonde, verzoeker regelmatig de mond snoerde en zich dwingend opstelde.”  

“ Verder klaagt verzoeker erover dat het UWV Rotterdam, tot het moment dat hij zich 
tot de Nationale ombudsman wendde, geen reactie heeft gegeven op zijn brieven van 
15 en 20 juni 2006.” 4 
 
Het contact met de cliënt speelt binnen publieke dienstverlenende organisaties zoals 
het UWV een grote rol bij de uitvoering van de taak. De reden hierachter ligt bij aard 
van de diensten die dit type organisatie uitvoert. Voor veel van deze diensten is contact 
met de cliënt noodzakelijk. Zo kan bijvoorbeeld de afhandeling van een WW aanvraag, 
of de keuring van het arbeidsongeschiktheidspercentage niet plaatsvinden zonder enige 
vorm van contact met de cliënt. Klachten kunnen hierbij vertragend en verstorend 
werken. Elke klacht vergt immers tijd en aandacht om afgehandeld te kunnen worden. 
Dit kan het dienstverleningsproces aan de cliënt vertragen, of zelfs (tijdelijk) stop 
zetten. Wanneer het contact tussen organisatie en cliënt veel klachten veroorzaakt kan 
dit negatieve gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënt. Juist dit maakt het 
interessant om te kijken naar ‘hoe’ het UWV de contacten met de cliënt vormgeeft en in 
hoeverre dit van invloed is op het aantal klachten dat het contact voortbrengt. 

                                                 
1 www.nationaleombudsman.nl  
2 Jaarverslag Nationale ombudsman 2006 
3 Klachtrapport Nationale ombudsman 2007/179 
4 Klachtrapport Nationale ombudsman 2007/053 
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1.2 Maatwerk of standaardisering? 
De manier waarop de contacten met de cliënt worden vormgegeven is onderdeel van de 
werkprocessen binnen de organisatie. Opvallend is dat er binnen de omgeving van het 
UWV en de vorm van de organisatie zekere ‘spanningsvelden’ zichtbaar zijn. Deze 
spanningsvelden lijken de vormgeving van het contact met de cliënt te ‘sturen’.  
 
Omgeving 
Binnen de omgeving van het UWV lijken twee ontwikkelingen te zorgen voor spanningen. 
Zo is de relatie tussen overheid en burger in de laatste 40 jaar sterk veranderd. Waar 
burgers voorheen nog deel uitmaakte van een ‘zuil’ die van grote invloed was op de 
manier waarop hun leven vorm kreeg, lijken ‘moderne’ burgers zich in steeds grotere 
mate los te maken van traditionele klasse- en religieuze bindingen.5 Onder invloed van 
de ontzuiling, secularisering, emancipatie- en politeriseringbeweging is de moderne 
burger in steeds grotere mate verzelfstandigd ten opzichte van anderen en van de 
overheid. 6 ‘Moderne burgers’ zijn mondiger, autonomer en ambivalenter geworden.7 Dit 
stelt nieuwe eisen aan de ‘traditionele’ publieke organisatie. Moderne burgers zeggen 
wat ze vinden, accepteren niet zomaar alles en zijn niet bang om eventuele ergernissen 
of irritaties kenbaar te maken. Dit vraagt om publieke organisaties met een meer 
‘klantgerichte’ houding die toegespitst zijn op de belangen en situatie van de 
individuele cliënt. Daarnaast lijkt het denken over publieke organisaties onder invloed 
van de new public management stroming (NPM) te zijn veranderd. Kern van de NPM 
stroming is de gedachte van de “entrepreneurial government”, ofwel de ondernemende 
overheid. Centraal staat hierbij de toepassing van ideeën uit de private sector op 
publieke organisaties. Als gevolg hiervan heeft het idee van de klassieke 
overheidsbureaucratie grotendeels plaatsgemaakt voor de moderne publieke organisatie 
die eigen initiatief neemt, aandacht heeft voor de cliënt en sterk gericht is op het zo 
efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de taak.8 Gevolg van deze trend is dat er 
bij veel publieke organisaties een sterke nadruk is komen te liggen op de efficiëntie en 
effectiviteit waarmee de taakuitvoering plaatsvindt. 
Deze beide ontwikkelingen lijken (schijnbaar) tegengestelde eisen aan de organisatie te 
stellen. Zo wordt er enerzijds van het UWV verwacht dat ze klantgericht is en aandacht 
heeft voor de belangen en situatie van de individuele cliënt. Anderzijds dient de 
organisatie bij de uitvoering van de taak zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te 
gaan. Deze beide ontwikkelingen lijken het UWV te plaatsen op een spanningsveld 
tussen klantgerichtheid en efficiëntie.  
 
Organisatievorm 
Ook de vorm van de organisatie lijkt voor spanningen te zorgen. Het UWV vertoont de 
kenmerken van twee organisatievormen die sterk verschillen in de vormgeving van 
werkprocessen en de coördinatie van medewerkers. Enerzijds laat het UWV kenmerken 
zien van een selectiebureaucratie. Centraal bij deze organisatievorm staat de selectieve 
toepassing van algemene (wet)regels op individuele cliënten. 9  Hierbij zijn 
werkprocessen grotendeels vastgelegd in ‘standaard’ procedures. Dit moet er niet alleen 
zorgen dat elke medewerker altijd weet ‘wat’ te doen, maar ook dat individuele 
cliënten op een gelijke wijze behandeld worden. Anderzijds vertoont het UWV 
eigenschappen van een professionele dienstverlening. Kenmerkend aan deze 
organisatievorm is dat werkprocessen moeilijk vast te leggen zijn in ‘standaard’ 

                                                 
5 Bovens, 2001 
6 Noordegraaf, 2004 
7 Noordegraaf, 2004 
8 Bovens, 2001 
9 Gastelaars, 2000 
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procedures.10 De reden hierachter ligt in de aard van professionele diensten. Niet alleen 
zijn professionele diensten sterk afhankelijk van de individuele cliënt, ze vergen ook 
een zekere autonomie (of beslissingruimte) van de uitvoerende medewerker. 11  De 
noodzaak voor persoonlijke autonomie maakt de aansturing van medewerkers via 
‘standaard’ procedures lastig.  
 
Dit lijkt voor spanningen te zorgen bij de vormgeving van werkprocessen. Een deel van 
de werkprocessen vertoont een mate van standaardisatie die kenmerkend is voor de 
selectiebureaucratie. Zo zijn veel werkprocessen binnen het UWV vastgelegd in 
‘standaard’ procedures (denk bijvoorbeeld aan de afhandeling van uitkeringsaanvragen). 
Een ander deel van de werkprocessen lijkt meer gericht te zijn op het bieden van 
maatwerk. Zo zijn bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidskeuring en de begeleiding bij 
reïntegratie sterk gericht op de individuele cliënt. De vormgeving van werkprocessen 
binnen het UWV lijkt zich af te spelen op een spanningsveld tussen maatwerk en 
standaardisering. Dit spanningsveld lijkt de vormgeving van cliëntcontacten te sturen. 
Zo lijkt er bij de vormgeving van cliëntcontacten enerzijds een zekere drang naar 
standaardisatie aanwezig te zijn. Zo heeft veel van het ‘persoonlijke’ contact tussen 
cliënt en behandelend medewerker de laatste jaren plaats gemaakt voor communicatie 
via grootschalige gestandaardiseerde (communicatie)kanalen als de UWV telefoon en de 
website. Tegelijkertijd lijkt er bij vormgeving van cliënt steeds vaker gezocht te worden 
naar het bieden van maatwerk. Zo kiezen een aantal afdelingen momenteel om actief 
contact te zoeken met cliënten via telefoon, e-mail en face-to-face contact. Het 
spanningsveld tussen maatwerk en standaardisering vormt de context van waaruit er in 
dit onderzoek naar de vormgeving van cliëntcontacten is gekeken. Het onderstaande 
figuur geeft de spanningsvelden op de verschillende niveaus weer. 

Niveaus Spanningsvelden 

Klantgerichtheid Efficientie 
Omgeving 

 
      Figuur 1. Spanningen binnen het UWV 

                                                 
10 Gastelaars, 2000.  
11 Gastelaars, 2000 

 Processen 

Professionele     
organisatie 

Maatwerk Standaardisatie 

Massadienst- 
verlening 

Organisatievorm 
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1.3 Contacten tussen UWV en de cliënt 
Om de relatie tussen de vormgeving van cliëntcontacten en het aantal klachten dat een 
contact veroorzaakt te kunnen onderzoeken is gebruik gemaakt van een relatief nieuw 
begrip binnen de sociale wetenschappen: interfaces. Interfaces kunnen omschreven 
worden als de communicatiekanalen tussen organisatie en cliënt. Denk bijvoorbeeld aan 
een brief, telefoon of e-mail. Interfaces maken het mogelijk voor organisatie en cliënt 
om met elkaar in contact te treden. Maar interfaces doen meer dan alleen het mogelijk 
maken van het contact, ze sturen ook het verloop ervan. Zo bepaalt de keuze van 
interfaces niet alleen hoe, waar en wanneer organisatie en cliënt met elkaar in contact 
kunnen treden, maar stuurt ook de wijze waarop boodschappen worden overgebracht. 
Om hier meer inzicht in te krijgen is er in het onderzoek gebruik gemaakt van de “media 
richness” theorie van Daft en Lengel. Deze theorie stelt dat elke interface een mate van 
rijkheid biedt. De rijkheid van een interface kan omschreven worden als de mogelijkheid 
om de interpretatie van een boodschap binnen een bepaald tijdsbestek te veranderen. 
De media richness theorie stelt verder dat elk contact een mate van rijkheid vereist om 
‘goed’ overgebracht te worden. Er kan gezegd worden dat een boodschap ‘goed’ 
overgebracht is wanneer de ontvanger de boodschap interpreteert op de wijze waarop 
de zender hem bedoeld heeft.  
 
De mate van rijkheid die een contact vereist om goed over gebracht te worden is 
afhankelijk van de aard van de boodschap. Sommige boodschappen lijken een grotere 
kans te hebben om in een conflict uit te monden dan andere. Deze contacten kunnen 
omschreven worden als ‘conflictgevoelig’. Een klacht is een uiting van een conflict. 
Klachten vormen immers de manier voor cliënten om hun ergernissen kenbaar te maken 
aan de organisatie. Er kan om deze reden gezegd worden dat contacten die veel 
klachten veroorzaken ‘gevoeliger’ lijken te zijn voor het ontstaan van conflicten. Hoe 
conflictgevoeliger een boodschap, des te meer rijkheid het vereist om ‘goed’ 
overgebracht te worden. Zo vereist een conflictgevoelige boodschap als een 
ontslagbericht meer rijkheid dan bijvoorbeeld het afzeggen van een afspraak. Hoe meer 
de rijkheid van de gebruikte interfaces aansluit bij de conflictgevoeligheid van de 
boodschap, des te groter de kans dat de boodschap ‘goed’ wordt overgebracht. Wanneer 
een interface niet voldoende rijkheid biedt stijgt de kans op het ontstaan van 
onduidelijkheden en/of verkeerde verwachtingen bij de ontvanger. Dit vergroot de kans 
op het ontstaan van conflicten. Met behulp van de termen interfaces, rijkheid en 
conflictgevoeligheid is er in dit onderzoek gekeken naar hoe het UWV de contacten 
vormgeeft en in hoeverre dit van invloed is op het aantal klachten dat het contact 
veroorzaakt.  

1.4 Doelstelling en vraagstelling 
Het onderzoek is uitgevoerd met doel: om inzicht verkrijgen in de wijze waarop 
interfaces gebruikt worden bij de contacten met de cliënt en de manier waarop dit 
samenhangt met de kans dat contacten uitmonden in conflicten.  
 
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is de volgende centrale onderzoeksvraag 
geformuleerd: Op welke wijze kunnen interfaces ingezet worden bij conflictgevoelige 
contacten tussen het UWV en de cliënt ten einde het aantal klachten te minimaliseren? 
Binnen deze onderzoeksvraag is een aantal variabelen te onderscheiden. Voordat een 
antwoord gegeven kan worden op de centrale onderzoeksvraag dienen deze variabelen 
verder uitgewerkt te worden. Om deze reden zijn er een aantal deelvragen opgesteld. 
Deze deelvragen geven inzicht in de variabelen en de relatie daartussen. De deelvragen 
zijn zowel theoretisch als empirisch van aard. De theoretische deelvragen geven inzicht 
in de variabelen en de relatie daartussen. De empirische deelvragen geven op hun beurt 
een beeld van de variabelen binnen het UWV.  
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Via een onderzoek van relevante wetenschappelijke literatuur zal een antwoord gezocht 
worden op de volgende drie theoretische deelvragen:  
• Wat zijn conflictgevoelige contacten? Sommige contacten tussen organisaties en 

cliënten zorgen voor meer conflicten dan andere. De vraag komt op wat juist deze 
contacten gevoelig maakt voor conflicten. 

• Wat zijn interfaces, welke typen zijn er te onderscheiden? Communicatie kan via 
verschillende interfaces plaatsvinden. De vraag is welke interfaces er te 
onderscheiden zijn en wat hun invloed is op het verloop van de communicatie. 

• Op welke wijze dragen interfaces bij aan de conflictgevoeligheid van het contact? 
Interfaces beschikken over verschillende eigenschappen die het verloop van de 
communicatie kunnen sturen. De vraag is hoe deze eigenschappen van invloed zijn 
op de kans dat een contact tot een conflict kan leiden.  

 
Om meer inzicht te krijgen in hoe de variabelen terugkomen binnen het UWV zal in met 
behulp van interviews en een documentenonderzoek gezocht worden naar een antwoord 
op de volgende drie empirische deelvragen:  
• Wat maakt contacten tussen UWV en de cliënt conflictgevoelig? De eigenschappen 

van de organisatie en de context maken dat de contacten met het UWV verschillen 
van bijvoorbeeld de contacten met de Belastingdienst. De vraag is wat nu juist de 
contacten met het UWV conflictgevoelig maakt. 

• Welke interfaces worden door het UWV gebruikt in de contacten met de cliënt? De 
contacten tussen UWV en de cliënt spelen zich af binnen een specifieke context. De 
vraag is hoe het UWV binnen deze context interfaces inzet bij de contacten met de 
cliënt. 

• Hoe kunnen goede interfaces, die rekening houden met de conflictgevoeligheid van 
het contact worden georganiseerd? De eigenschappen van het contact geven het een 
bepaalde mate van conflictgevoeligheid. De vraag is hoe interfaces gebruikt kunnen 
worden op een manier waarbij rekening wordt gehouden met de conflictgevoeligheid 
van het contact. 

1.5 Waarom dit onderzoek? 
Belangrijk voor elk onderzoek is de vraag wat het relevant maakt. Klachten kunnen 
verstorend en vertragend werken op het dienstverleningsproces. Elke klacht moet 
immers afzonderlijk behandeld worden door de betreffende afdeling/dienst. Dit kost de 
organisatie niet alleen tijd en geld, maar kan ook de dienstverlening aan de cliënt 
vertragen. Zo kan de afhandeling van bijvoorbeeld een WW uitkering (tijdelijk) stil 
komen te liggen wanneer er een klacht van een cliënt binnenkomt. Het contact met de 
cliënt zorgt voor veel klachten. Zo ontving het UWV in 2006 ruim 11.900 klachten binnen 
over het contact met de cliënt. Dit was iets meer dan 57% van het totale aantal klachten 
dat het UWV in dat jaar ontving. Het contact met de cliënt lijkt dus een grote bron van 
klachten te vormen voor het UWV. Dit onderzoek kan inzicht geven in de relatie tussen 
de manier waarop contacten worden vormgegeven en het aantal klachten dat het 
contact veroorzaakt. Voor het UWV zijn de inzichten uit dit onderzoek wellicht 
bruikbaar om het aantal klachten dat het contact met de cliënt veroorzaakt terug te 
brengen. Dit kan de organisatie niet alleen geld en tijd schelen, het kan ook de 
dienstverlening aan de cliënt verbeteren.  
 
Het onderzoek kan echter ook relevant zijn voor andere publieke dienstverlenende 
organisatie. Veel van deze organisaties bevinden zich in een soortgelijke situatie als het 
UWV. Zo krijgen ook organisaties als de Belastingdienst en de IND te maken met 
klachten van cliënten. Daarnaast vertoont de situatie waar deze organisaties zich in 
bevinden ‘raakvlakken’ met die van het UWV. Zo krijgen ook deze organisaties te maken 
met ‘eigenwijze’ burgers en veranderende ideeën over publieke organisaties. Daarbij 
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passen ook deze organisaties algemene (wet)regels toe op individuele gevallen en 
krijgen daarbij te maken met een zekere spanning tussen het bieden van maatwerk en 
het standaardiseren van processen. Voor deze organisaties kan dit onderzoek mogelijk 
inzichten opleveren die mogelijk bruikbaar zijn om het aantal van cliënten te 
minimaliseren. Ten slotte is dit onderzoek ook vanuit wetenschappelijk oogpunt 
interessant. ‘Interfaces’ is een relatief nieuw begrip binnen de sociale wetenschappen. 
Er is op dit moment nog weinig bekend over de toepassing van interfaces bij 
conflictgevoelige contacten in de publieke sector. Dit onderzoek kan bijdragen aan de 
vorming van een theoretisch kader over de rol en toepassing van interfaces binnen 
conflictgevoelige contacten tussen publieke dienstverlenende organisaties en de cliënt. 

1.6 Leeswijzer 
Via een aantal stappen zal er een antwoord gezocht worden op de centrale 
onderzoeksvraag. De eerste stap hierbij is het verkrijgen van een globaal beeld van de 
aard en omvang van de klachten over de contacten tussen UWV en haar cliënten. Om dit 
bereiken zal er enerzijds een gesprek plaatsvinden met een in het UWV gespecialiseerde 
medewerker van de Nationale ombudsman. Anderzijds zullen jaarverslagen en case 
rapporten van de Nationale ombudsman bestudeerd worden. De hierbij opgedane 
inzichten zullen dienen als basis voor de vorming van een conceptueel kader in 
hoofdstuk 2 dat dienst zal doen als ‘raamwerk’ van waaruit er naar het UWV gekeken zal 
worden. Bij de vorming van dit conceptuele kader zal gebruik gemaakt worden van 
wetenschappelijke literatuur over onder andere: dienstverlenende organisaties, 
communicatie, de publieke sector en management. Vanuit dit conceptuele kader vloeien 
de onderzoeksvariabelen voort. Na operationalisering in hoofdstuk 3 vormen deze de 
basis van het empirische deel van het onderzoek in hoofdstuk 4. Het empirische deel van 
het onderzoek krijgt op twee manieren vorm: via interviews met medewerkers van het 
UWV en via een studie van relevante organisatiedocumenten (zoals jaarverslagen en 
onderzoeksrapporten). Na een analyse van de empirische data (hoofdstuk 5) zal in 
hoofdstuk 6 een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag.  
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Theoretische verdieping 
 
“Contact tussen overheid en burger kan om de meest uiteenlopende redenen tot stand 
komen. Of het nu gaat om de jaarlijkse belastingaangifte, het aanvragen van een 
uitkering, het verlengen van een rijbewijs of een verzoek over het functioneren van de 
stoplichten in Leersum.” 12 
  
Veel van het contact tussen overheid en burger verloopt via publieke dienstverlenende 
organisaties zoals het UWV, de Belastingdienst, het CWI en de IND. In de meeste 
gevallen verloopt dit contact zonder enig probleem. Soms lijkt dit contacten echter 
‘gevoelig’ te zijn voor het ontstaan van conflicten. In deze paragraaf staan deze 
‘conflictgevoelige contacten’ centraal.  

2.1 Communicatie 
De basis van elk contact tussen publieke dienstverlenende organisaties en de cliënt is 
communicatie. Communicatie kan omschreven worden als het overbrengen van een 
boodschap tussen zender en ontvanger. Dit verloopt via een proces van verschillende 
opeenvolgende stappen. Om meer inzicht te krijgen in het verloop van dit proces is er 
gebruik gemaakt van het communicatiemodel van Shannon&Weaver (zie figuur 2).13 Dit 
model laat zien dat het communicatieproces start wanneer een partij iets kenbaar wil 
maken aan een ander. Dit kan door het versturen van een boodschap. Boodschappen 
worden gevormd met behulp van taal, symbolen en gedrag. Dit proces wordt codering 
genoemd. 14 De manier waarop een boodschap gecodeerd wordt geeft het een eigen 
‘karakter’. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop taalgebruik en/of houding van 
invloed kunnen zijn op de manier waarop een boodschap wordt overgebracht. Bij 
ontvangst wordt een boodschap gedecodeerd.15 Dit wil zeggen dat de ontvanger met 
behulp van de door de zender gebruikte taal, symbolen en gedrag een eigen 
interpretatie vormt van de boodschap. De manier waarop een boodschap gecodeerd 
‘stuurt’ de decodering ervan. Zo kan de zender taal, symbolen en gedrag gebruiken om 
de boodschap op een bepaalde manier over te brengen. In sommige gevallen krijgt de 
ontvanger ook de mogelijkheid om wederhoor, of feedback te geven op de boodschap.16 
Feedback kan de zender een beeld geven van ‘hoe’ de boodschap geïnterpreteerd wordt 
door de ontvanger. Wanneer nodig kan de zender deze feedback gebruiken om de 
codering van de boodschap ‘bij te sturen’.  

Feedback

      
     Figuur 2. Het communicatiemodel van Shannon&Weaver 
 

                                                 
12 Toespraak Minister Balkenende, Dag van de  
 

burger, 20-03-07 
13 Shannon, 1949 
14 Shannon, 1949 
15 Shannon, 1949 
16 Shannon, 1949 

Zender BoodschapCodering OntvangerDecodering
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Dit model geeft de basis voor alle soorten van communicatie weer. Mensen verschillen 
echter van organisaties. De communicatie tussen organisatie en cliënt verschilt dan ook 
van die tussen mensen onderling.  

2.1.1 Communicatie tussen mens en organisatie 
Organisaties zijn in principe niet meer dan stelsels van afspraken. Strikt genomen 
kunnen organisaties dan ook niet beschikken over eigenschappen anders dan in 
overdrachtelijke zin.17 Een organisatie kan in tegenstelling tot een mens niet zelfstandig 
boodschappen coderen of decoderen. Om te kunnen communiceren hebben organisaties 
dan ook medewerkers nodig. Om deze reden kennen de contacten tussen organisatie en 
cliënt altijd een zekere inbreng van de medewerker. De inbreng van medewerkers kan 
echter per contact verschillen. Medewerkers kunnen verschillende rollen hebben bij het 
contact met de cliënt. In sommige gevallen stelt de medewerker de boodschap op en 
brengt hem over. In weer andere gevallen ligt de boodschap op voorhand vast en is de 
medewerker alleen verantwoordelijk voor de overdracht ervan. De mate waarin de rol 
van de medewerker op voorhand vast ligt kan per contact verschillen. Organisaties 
kunnen ervoor kiezen om de rol van de medewerker in meer of mindere mate vast te 
leggen in ‘standaard’ procedures (te standaardiseren). Enerzijds dit de organisatie een 
mate van controle over hoe de medewerker handelt. Anderzijds beperkt het de 
flexibiliteit van de medewerker bij het contact (zijn/haar ligt immers op voorhand vast).  
 
Hoewel het contact tussen mens en organisatie dus altijd een zekere inbreng van de 
medewerker kent, is deze inbreng niet in alle gevallen voor de cliënt zichtbaar. Soms is 
de rol van de medewerkers duidelijk zichtbaar. Denk aan een burger die aan het loket 
van het gemeentehuis een nieuw paspoort aanvraagt of een rijbewijs laat verlengen. De 
boodschap wordt hierbij in direct contact tussen cliënt en medewerker overgebracht. In 
andere gevallen is de inbreng van de medewerker niet of nauwelijks zichtbaar. Zo 
verloopt bijvoorbeeld de vaststelling van de hoogte van een belastingteruggaaf zonder 
zichtbare inbreng van de medewerker. Deze boodschap wordt de cliënt via brief kenbaar 
gemaakt, waarbij alleen de organisatie als afzender wordt vermeld. Voor de cliënt is het 
in deze gevallen niet zichtbaar in hoeverre er bij dit contact een medewerker betrokken 
is geweest en zo ja, welke? Om deze reden kunnen er twee vormen van communicatie 
tussen organisatie en cliënt worden onderscheiden: 
 
• Communicatie met een voor de cliënt zichtbare inbreng van de medewerker. 
• Communicatie zonder een voor de cliënt zichtbare inbreng van een medewerker. 
 
Er kan gesproken worden van een zichtbare inbreng van de medewerker wanneer de 
cliënt persoonlijk met een medewerker in contact treedt (denk aan klantenbalie) of 
wanneer de medewerker duidelijk als afzender van de boodschap wordt gepositioneerd 
(bijvoorbeeld via een e-mailadres of naam). In alle andere gevallen verloopt het contact 
zonder zichtbare rol van de medewerker.  
 
De keuze om de medewerker al dan niet een zichtbare rol te geven bij het contact met 
de cliënt kan gevolgen hebben voor de manier waarop cliënten de organisatie 
beoordelen. Individuele medewerkers verschillen immers in hun 
communicatievaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het vermogen 
om zicht uit te drukken, of contact te leggen met de cliënt.18 Wanneer medewerkers 
niet over voldoende, of de juiste communicatievaardigheden beschikken kan dit een 
negatieve invloed hebben op de beoordeling van het contact door de cliënt. De invloed 
van medewerkers kan echter verder gaan dan de beoordeling van het contact. 

                                                 
17 van der Krogt, 1997 
18 van der Krogt, 1997 
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Medewerkers vormen wanneer ze zichtbaar zijn deels het van ‘gezicht’ van een 
organisatie. De manier waarop medewerkers handelen, kan het beeld dat een cliënt van 
de organisatie als geheel heeft beïnvloeden. Zo kan een slechte ervaring met een 
medewerker het beeld dat de cliënt van de organisatie als geheel heeft ‘kleuren’.  
 
Om een beeld te vormen van communicatie wordt toegepast bij de contacten tussen 
mens en organisatie is er gebruik gemaakt van een variatie op Heskett’s 
dienstverleningsdriehoek (zie figuur 2). Dit model spreekt van twee vormen van 
contacten tussen organisatie en cliënt. Wanneer de medewerker een zichtbare inbreng 
heeft bij het contact treedt hij/zij namens de organisatie op als ‘gezicht’ naar de cliënt. 
In zulke gevallen kan gezegd worden dat het contact verloopt tussen medewerker en 
cliënt. Wanneer de medewerker echter geen inzichtbare inbreng heeft bij het contact 
met de cliënt treedt de organisatie op als afzender van de boodschap. In dit soort 
gevallen kan gezegd worden dat organisatie en cliënt direct met elkaar communiceren.  

 
     Figuur 3. Contacten tussen organisatie en cliënt 
 
Het bovenstaande model kan toegepast worden op elke vorm van contact tussen 
organisaties en cliënten. Toch verschilt de communicatie tussen mens en 
dienstverlenende organisatie op één belangrijk punt van die met productiebedrijven 
(zoals Philips, AKZO, Volkswagen). 

2.1.2 Communicatie met dienstverlenende organisaties 
Dienstverlenende organisaties onderscheiden zich van productiebedrijven in de rol die 
cliënten spelen bij de totstandkoming van het ‘product’ (de dienst) dat de organisatie 
aanbiedt. Bij diensten speelt de cliënt in tegenstelling tot andere producten zoals tv’s, 
auto’s of levensmiddelen altijd een rol bij de totstandkoming ervan.19 De rol van de 
cliënt bij de totstandkoming van een dienst kan per dienst/dienstverlenende organisatie 
verschillen. Zo heeft de cliënt in sommige gevallen slechts een zeer beperkte rol (denk 
aan een cliënt die geld opneemt bij een pinautomaat). In andere gevallen is de rol van 
cliënt bij de totstandkoming van de dienst groter (denk bijvoorbeeld aan de rol van een 
cliënt bij een tandartsbezoek). De rol van cliënten bij de totstandkoming van een dienst 
wordt bepaald door de ‘vorm’ van de dienstverlenende organisatie. De vorm van de 
organisatie is niet alleen van invloed op de mate van interactie (of wederzijdse 
communicatie) met de cliënt die er bij de totstandkoming van diensten plaatsvindt, 
maar ook op de manier waarop er door de organisatie naar cliënten wordt gekeken. Zo 
kenmerkt de professionele dienstverlening zich door een grote mate van interactie met 
de cliënt.20 Het betreft hier diensten met een sterk specialistisch karakter die gericht 
zijn op de individuele cliënt (denk aan de diensten van een advocaat, dokter of 
tandarts). Bij professionele diensten wordt het verloop van de diensten grotendeels 

                                                 
19 van der AA, 1996 
20 van der AA, 1996 

Medewerkers Cliënt 

Organisatie 
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bepaald door de specifieke kenmerken van de individuele cliënt. Zo kan bijvoorbeeld 
het verloop van een doktersbezoek per cliënt verschillen. Cliënten worden binnen de 
professionele organisatie gezien als individuen met specifieke eisen en wensen die elk 
een eigen behandeling vereisen. Dit vormt een groot contrast met de 
massadienstverlening. Kenmerkend aan dit type dienstverlenende organisatie is het 
massale karakter van de aangeboden diensten. Bij de massadienstverlening zijn diensten 
grootschalig en sterk gestandaardiseerd en vindt er slechts beperkte interactie plaats 
met de cliënt. Voor alle cliënten zijn de aangeboden diensten gelijk. Voor de organisatie 
zijn cliënten vaak niet meer dan een naam of nummer. Voorbeelden van 
massadienstverleningen zijn o.a de NS, KLM of TNT. Ten slotte is er een nog derde vorm: 
de selectiebureaucratie. Kenmerkend aan deze organisatievorm is de selectieve 
toepassing van algemene (wetregels) op individuele cliënten. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de IND of de Belastingdienst. Hoewel de diensten bij deze 
organisatievorm gestandaardiseerd zijn worden cliënten gezien als individuen met 
specifieke eigenschappen. De eigenschappen van de cliënt zijn echter niet van invloed 
op het verloop van de dienst (zoals bij de professionele dienstverlening), maar op de 
keuze van de aangeboden diensten. Zo zijn de eigenschappen van de cliënt niet van 
invloed op het toetsingsproces van een WW aanvraag, maar wel op het feit of de cliënt 
in aanmerking komt voor een WW uitkering. De interactie met de cliënt is bij deze 
organisatievorm in de meeste gevallen groot.  
 
Om inzicht te krijgen in ‘hoe’ het contact tussen dienstverlenende organisaties en de 
cliënt verloopt, dienen de verschillende organisatievormen toegevoegd worden aan het 
model uit figuur 3. Hierdoor ontstaat het volgende model van de contacten tussen 
(publieke) dienstverlenende organisaties en de cliënt (zie figuur 4).  
 

1. Massadienstverlening 
2. Selectiebureaucratie 
3. Professionele dienstverlening 

   Figuur 4. Contacten tussen dienstverlenende organisaties en de cliënt 

2.1.3 Algemene en specifieke contacten 
De contacten tussen dienstverlenende organisaties en de cliënt kunnen opgedeeld 
worden in algemene en specifieke contacten. Kenmerkend aan algemene contacten is 
dat ze niet op individuele cliënten gericht zijn. Dit wil zeggen dat de organisatie de 
boodschap niet naar een specifieke cliënt stuurt, maar naar bijvoorbeeld alle cliënten 
die van een bepaalde dienst of product gebruik maken. Bij algemene contacten kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld een organisatie die een nieuwsbrief publiceert, of een 
advertentie in een dagblad plaatst. De ontvanger van de boodschap wordt in deze 
gevallen niet bij naam (of nummer) genoemd. Algemene contacten hebben een 
grootschalig karakter en de boodschap is in veel gevallen gestandaardiseerd. Zo is de 
boodschap van bijvoorbeeld nieuwsbrief voor iedere ontvanger hetzelfde. Bij algemene 
contacten is de rol van de medewerker bij de communicatie in veel gevallen beperkt. Zo 
zijn medewerkers in het geval van bijvoorbeeld een website of nieuwsbrief alleen 
verantwoordelijk voor het opstellen van de boodschap, niet voor het overbrengen ervan. 

Medewerkers Client 
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De inbreng van de medewerker bij het contact is in de meeste gevallen dan ook niet 
zichtbaar voor de cliënt. Algemene contacten vinden voor het grootste deel plaats 
tussen organisatie en cliënt.  
 
Specifieke contacten zijn in tegenstelling tot algemene contacten gericht op individuele 
cliënten. De organisatie stuurt in dit geval een boodschap aan een specifieke cliënt (wordt 
bij naam of nummer genoemd). Voorbeelden van specifieke contacten zijn een organisatie 
die een cliënt een factuur opstuurt, of de uitslag van een sollicitatiegesprek kenbaar 
maakt. De boodschap van specifieke contacten is gericht op de individuele cliënt, wat 
betekent dat het grotendeels maatwerk betreft. Bij specifieke contacten kan de 
medewerker een rol hebben bij zowel het opstellen van de boodschap als bij het 
overbrengen ervan (denk aan een medewerker die een cliënt belt dat zijn/haar bestelling 
binnen is). De mate waarin deze rol gestandaardiseerd is kan verschillen per contact. 
Specifieke contacten kunnen zowel met als zonder zichtbare inbreng van de medewerker 
verlopen. Zo verloopt bijvoorbeeld de vaststelling van de hoogte van een studieschuld 
(door IB-groep) zonder zichtbare inbreng van de medewerker. In andere gevallen zoals een 
keuringsgesprek verlopen specifieke contacten met een (voor de cliënt) zichtbare inbreng 
van de medewerker. Specifieke contacten kunnen zowel tussen organisatie en cliënt, als 
medewerker en cliënt plaatsvinden. Onderstaand schema geeft de verschillen tussen 
algemene en specifieke contacten weer.  

Figuur 5. Algemene en specifieke contacten  

Algemene contacten 
 

• Niet gericht op individuele cliënt 
• Grootschalig 
• Gestandaardiseerd 
• Medewerker vooral rol bij opstellen boodschap 
• Voornamelijk tussen organisatie en cliënt 

 
Specifieke contacten 
 

• Gericht op individuele client 
• Kleinschalig 
• Maatwerk 
• Medewerker rol bij opstellen en/of overbrengen boodschap 
• Tussen medewerker en cliënt/ organisatie en cliënt  

 
Nu duidelijk is hoe (publieke dienstverlenende organisatie met de cliënt communiceren, 
resteert de vraag wat bepaalde contacten nu ‘gevoeliger’ maakt voor conflicten dan 
andere. In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan de vraag wat contacten 
nu conflictgevoelig maakt.  
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2.2 Conflictgevoelige contacten 
“Conflicten kunnen ontstaan tussen twee partijen, waarbij tenminste één van beiden 
zich ergert dan wel gehinderd voelt door de ander.” 21  
 
Conflicten zijn niet iets dat beperkt is tussen mensen onderling. Bij elk contact tussen 
partijen kunnen conflicten ontstaan. Belangrijk is dat conflicten subjectieve ervaringen 
zijn. Een conflict speelt zich voornamelijk af in het hoofd van de betrokken actoren. Dit 
maakt dat conflicten eenzijdig ervaren kunnen worden. Wat de één ziet als conflict, 
hoeft niet automatisch ook voor de ander een conflict te zijn. Dit maakt conflicten 
moeilijk meetbaar. Klachten vormen een meetbare indicator van conflicten. Een klacht 
vormt voor cliënten de manier om ergernissen (of hinder kenbaar te maken aan de 
organisatie. Elk contact tussen partijen kan leiden tot conflicten (en dus klachten). De 
kans dat een contact leidt tot een conflict wordt het conflictpotentieel van het contact 
genoemd. Het conflictpotentieel van een contact kan geduid worden aan de hand van 
drie indicatoren: de betrokken partijen, de relatie tussen deze partijen en de context 
waarbinnen het contact zich afspeelt.22  
  
Individuen: wie/wat is er bij het contact betrokken? 
Een belangrijke indicator van het conflictpotentieel van een contact is de 
“persoonlijkheid” van de betrokken actoren. Twee persoonlijkheidskenmerken die van 
invloed zijn op het conflictpotentieel van een contact zijn de sociale waardenoriëntatie 
en de zelfontwikkeling van de betrokken partijen.23 De sociale waardenoriëntatie zegt 
iets over de mate waarin er door partijen rekening wordt gehouden met de belangen en 
behoeften van anderen. Hoe meer sociaal georiënteerd een partij is, des te meer er 
rekening gehouden wordt met de behoeften en belangen van anderen. Om deze reden 
kan gezegd worden dat hoe meer sociaal georiënteerd de betrokken partijen zijn, des te 
kleiner de kans is op het ontstaan van conflicten. Daarnaast is ook de zelfontwikkeling 
van de betrokken partijen van invloed op het conflictpotentieel van een contact. De 
zelfontwikkeling van een partij zegt iets over de manier waarop de betreffende partij 
zichzelf ziet en waardeert. Het zelfbeeld van een partij is van invloed de wijze waarop 
er naar anderen gekeken wordt. Wanneer het zelfbeeld positief is vergroot dit de kans 
dat er ook positief naar anderen gekeken wordt. Een positief beeld van anderen 
verkleint de kans dat contacten uitmonden in conflicten.  
 
Interdependentie: wat is de relatie tussen de betrokken partijen? 
De relatie tussen de betrokken partijen is van invloed op het conflictpotentieel van het 
contact. De mate van afhankelijkheid (of interdependentie) binnen de relatie beïnvloedt 
het conflictpotentieel van een contact. Interdependentie kent twee vormen; positieve 
en negatieve interdependentie. 24 Bij positieve interdependentie hebben beide partijen 
elkaar nodig om hun doelen te kunnen bereiken. Wanneer de relatie tussen partijen zich 
kenmerkt door een negatieve interdependentie kan slechts één van beide partijen 
zijn/haar doel behalen. Positieve interdependentie lijkt het conflictpotentieel van een 
contact te verlagen. Voor de betrokken actoren is samenwerking immers de beste 
manier om de gemeenschappelijke doelen te behalen. Negatieve interdependentie lijkt 
het conflictpotentieel van het contact te verhogen. De belangen van de ene partij staan 
immers recht tegenover die van de andere. Naast de aard van de interdependentie 
speelt ook de machtsverhouding binnen de relatie een rol bij het conflictpotentieel van 
het contact. Wanneer er machtsverschillen bestaan binnen de relatie tussen partijen 

                                                 
21 Giebels, 2006 
22 Giebels, 2006 
23 Giebels, 2006 
24 Janssen, 1994  
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vergroot dit de kans op het ontstaan van conflicten. Een van de betrokken partijen kan 
immers voelen dat zijn/haar belangen minder belangrijk zijn dan die van de ander. 
Belangrijk hierbij is dat waargenomen machtsverschillen kunnen afwijken van feitelijke 
machtsverschillen. Zo is het mogelijk dat partijen een machtsverschil waarnemen 
zonder dat dit ook feitelijk het geval is. Hoe groter de (waargenomen) machtsverschillen 
tussen de partijen, des te groter de kans dat een contact leidt tot een conflict. 25  
 
Instituties: binnen welke context speelt het contact? 
De derde factor die een rol speelt bij de conflictgevoeligheid van contacten is de 
context, of omgeving waarbinnen de contacten zich afspelen. De context van het 
contact stuurt de rolverdeling tussen de bij het contact betrokken partijen. Deze kan op 
drie manieren bijdragen aan het conflictpotentieel van het contact. 26  Zo kan er 
rolonduidelijkheid bestaan over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de 
betrokken partijen. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld bevoegdheden van de betrokken 
medewerkers kan leiden tot irritaties bij zowel cliënt als medewerker. Daarnaast kan er 
ook sprake zijn van roloverlading. Dit kan plaatsvinden wanneer de verwachtingen over 
wat een persoon kan en de werkelijkheid niet overheen komen. Een bepaalde rol kan 
eisen stellen waar een medewerker mogelijk niet aan kan voldoen. Dit kan leiden tot 
irritaties en stress die het conflictpotentieel van een contact kunnen vergroten. Ten 
slotte kan er bij contacten sprake zijn van een rolconflict wanneer de verwachtingen 
over wat partijen zouden moeten doen niet overeen komen met de werkelijkheid.27 Ook 
dit kan een bron van ergernis of hinder vormen die kan leiden tot conflicten. De context 
kan ook op andere manieren van invloed zijn op het conflictpotentieel van een contact. 
Zo kunnen zaken als deregulering en (ingrijpende) organisatieveranderingen het contact 
tussen organisatie en cliënt gevoeliger maken voor conflicten. Deregulering betekent 
een vermindering van regels binnen een organisatie, dit stelt zwaardere eisen aan het 
eigen initiatief van de medewerker. Ingrijpende veranderingen binnen een organisatie 
kunnen zorgen voor irritatie en verwarring bij zowel cliënt als medewerker en kunnen 
op deze wijze bij aan het conflictpotentieel van een contact. Uiteindelijk ontstaat het 
volgende beeld van de indicatoren van conflictpotentieel (zie figuur 6). 

Indicator Invloed op conflictpotentieel 

  
- Sociale waardenoriëntatie  • Individuen 
- Zelfontwikkeling  
  
  
- Afhankelijkheid • Interdependentie 
- Machtsverhouding  
  
- Rolconflict • Context 
- Rolonduidelijkheid 
- Roloverlading  
- Deregulering/ organisatieveranderingen  

 
Figuur 6. Indicatoren van het conflictpotentieel 

 
Met behulp van het bovenstaande model kan iets gezegd worden over het 
conflictpotentieel van een contact. Hoe hoger het conflictpotentieel, des te ‘gevoeliger’ 

                                                 
25 Giebels, 2006 
26 Giebels, 2006 
27 Giebels, 2006 
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het contact is voor het ontstaan van conflicten (en dus klachten). Conflictgevoelige 
contacten kunnen om deze reden omschreven worden als: contacten met een hoog 
conflictpotentieel. Met behulp van het bovenstaande model kan gekeken worden naar 
wat de contacten tussen publieke dienstverlenende organisaties en de cliënt 
conflictgevoelig maakt.  

2.2.1 Contacten tussen publieke dienstverlenende organisaties en de burger  
Wanneer de indicatoren van conflictpotentieel op de contacten tussen publieke 
dienstverlenende organisaties en de burger toegepast worden ontstaat het volgende 
beeld.  
 
Individuen 
Publieke dienstverlenende organisaties zoals het UWV krijgen vaak te maken met wat als 
‘moeilijke’ burgers omschreven kunnen worden. Denk hierbij aan burgers die kampen 
met fysieke problemen (als een ziekte of handicap), werkloos zijn, of de Nederlandse 
taal niet beheersen. De reden dat publieke dienstverlenende organisaties met 
‘moeilijke’ burgers te maken kunnen krijgen ligt in de aard van de publieke taken die 
deze organisaties uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld het sociale zekerheidsstelsel bedoeld om 
burgers in een ‘zwakke’ positie financieel te ondersteunen. Hierdoor krijgen organisaties 
die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de sociale zekerheid (zoals het UWV, CWI, 
SVB) te maken met burgers die zich door ziekte, handicap of werkloosheid in een 
financieel ‘zwakke’ positie bevinden. Ook publieke organisaties buiten de sociale 
zekerheid kunnen in aanraking komen met ‘moeilijke’ burgers. Zo krijgt een organisatie 
als de IND te maken met mensen die uit andere culturen komen, in veel gevallen de 
Nederlandse taal niet beheersen en vanuit een gevaarlijke, of arme situatie in het 
thuisland komen. De situatie waar burgers zich in bevinden is van invloed op het 
zelfbeeld en de sociale waardenoriëntatie van het individu. Zo kan bijvoorbeeld het feit 
dat iemand net ontslagen is van invloed zijn op de manier waarop deze persoon kijkt 
naar zichzelf en naar anderen. Voor publieke dienstverlenende organisaties is het van 
belang om een beeld te krijgen van hoe de cliënt naar zichzelf en andere kijkt. 
Onduidelijkheden en/of verschillen in dit beeld kunnen leiden tot conflicten tussen 
organisatie en cliënt. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld het idee krijgen dat de 
organisatie geen belang hecht, of begrip toont voor hun persoonlijke situatie en/of 
belangen, wat de kans op het ontstaan van conflicten kan vergroten.  
 
Interdependentie 
De relatie tussen publieke dienstverlenende organisatie en de burger kenmerkt zich in 
een aantal gevallen door een onvrijwillig karakter. Dit wil zeggen dat de burger in 
sommige gevallen verplicht is om met een publieke organisatie in contact te treden 
(cliënt te worden). Denk bijvoorbeeld aan het opgeven van inkomsten aan de 
Belastingdienst, of het aanvragen van een verblijfsvergunning bij de IND. Het 
onvrijwillige karakter van een aantal publieke diensten kan de (waargenomen) 
machtsverhouding tussen burger en organisatie beïnvloeden. Wanneer het contact de 
burger wordt opgelegd kunnen burgers het idee krijgen dat ze geen invloed hebben op 
de uitkomst van het contact. Daar komt bij dat de cliënt hierbij in veel gevallen voor 
publieke diensten op één organisatie aangewezen is.  Zo worden veel publieke diensten 
worden maar door één organisatie uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan het UWV en de 
wettelijke werknemersverzekeringen of de IND en de afhandeling van asielaanvragen. 
Dit kan het gevoel van onvrijwilligheid bij het contact versterken. De cliënt is immers 
niet alleen verplicht tot het contact, maar is daarbij ook beperkt tot één organisatie.  
Voor burgers zitten er aan het contact met publieke dienstverlenende organisaties vaak 
(grote) belangen gekoppeld. Neem de contacten tussen de burger en bijvoorbeeld het 
UWV of de IND. Veel burgers bevinden zich (wanneer ze met het UWV in contact treden) 
in een financieel ‘zwakke’ positie. Om zich in hun levensonderhoud te kunnen voorzien 
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zijn deze cliënten vaak afhankelijk van de wettelijke werknemersverzekeringen die het 
UWV uitvoert. Het contact met het UWV kan voor de cliënt grote financiële belangen 
met zich meebrengen. In het geval van de IND zijn de belangen van de cliënt vaak van 
een andere aard. Cliënten van de IND zijn om verschillende redenen (economisch, oorlog, 
religieus geweld etc) vertrokken of gevlucht uit hun land van herkomst en wensen zich 
te vestigen in Nederland. Voor het verkrijgen van een legale status zijn deze mensen 
aangewezen op de IND. Voor cliënten kan de afwijzing van een asielaanvraag betekenen 
dat ze mogelijk weer terug moeten naar de situatie die ze ontvlucht zijn. Dit zorgt 
ervoor dat er voor burgers grote belangen (sociaal, veiligheid, financieel) verbonden 
kunnen zijn aan het contact het de IND.  

Instituties 
Binnen de omgeving van publiek organisaties hebben zich een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan die invloed kunnen hebben op het conflictpotentieel van het contact met de 
burger. Zo hebben veel publieke organisaties onder invloed van het NPM denken te 
maken gekregen met een grotere nadruk op de efficiëntie en effectiviteit bij de 
taakuitvoering. Dit heeft verschillende gevolgen gehad voor publieke organisaties. Zo 
zijn een aantal publieke (dienstverlenende) organisaties verzelfstandigd ten opzichte 
van de overheid (denk aan de IB-groep, of het UWV). Voor een deel van de publieke 
organisaties heeft de nadruk op efficiëntie en effectiviteit tot gevolg gehad dat de 
organisatie sterk is ‘gekrompen’. Zo hebben zowel de Belastingdienst als het UWV in de 
laatste jaren een grootschalig reorganisatieproces doorlopen. Het inkrimpen van 
publieke dienstverlenende organisaties lijkt tot gevolg gehad te hebben dat veel van het 
contact tussen deze organisaties (zoals UWV, Belastingdienst en IB-groep) en de burger 
grootschaliger en gestandaardiseerder is geworden. Zo hebben organisaties als het UWV, 
de Belastingdienst en de IB-groep ervoor gekozen om het contact met de burger te laten 
verlopen via grootschalige gestandaardiseerde telefonische interfaces (belastingtelefoon) 
en de website (www.ib-groep.nl). Burgers blijven echter individuen met specifieke eisen, 
wensen en belangen. Gestandaardiseerde interfaces als de belastingtelefoon bieden 
weinig ruimte voor de ‘persoonlijke’ behandeling van de burger. Dit kan frustraties 
oproepen bij burgers, wat kan leiden tot klachten. Publieke organisaties hebben een 
taak gebaseerd op wetten. Veranderingen in deze wetten kunnen het conflictpotentieel 
van een contact verhogen. Vooral in gevallen waar veranderingen in het wettelijke 
kader (financiële) gevolgen kunnen hebben voor de cliënt kan dit de kans op ontstaan 
van conflicten vergroten. Zo nam bijvoorbeeld het aantal klachten over het UWV toe 
nadat cliënten herkeurd moesten worden na een aanpassing in de WAO eisen. Dit alles 
geeft de contacten tussen publieke (dienstverlenende) organisaties en de burger een 
zeker potentieel voor conflict.  

Indicator Publieke dienstverlenende organisaties 

    Figuur 6. Wat maakt de contacten conflictgevoelig 

  
- Burgers in ‘moeilijke’ situatie  • Individuen 
  
  
- (Financiële) belangen 

• Interdependentie - Onvrijwillig 
 - monopolie 
  

• Context - Nadruk of efficiëntie/effectiviteit 
- Krimpende organisaties 
- Veranderende wetten 
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Zoals in de inleiding te lezen verlopen contacten tussen publieke dienstverlenende 
organisaties en de burger via interfaces. In de volgende paragraaf staan deze interfaces 
centraal . 

2.3 Interfaces 
Interfaces kunnen omschreven worden als de communicatiekanalen tussen mens en 
organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld telefoon, brief, e-mail, of 
klantenbalie. Via deze communicatiekanalen kunnen boodschappen worden 
overgebracht tussen mens en organisatie. Interfaces doen echter meer dan het mogelijk 
maken van communicatie, ze sturen ook de manier waarop boodschappen worden 
overgebracht. Om inzicht te krijgen in de rol van interfaces bij het overbrengen van 
boodschappen is er gebruik gemaakt van het communicatiemodel van Shannon&Weaver 
(zie figuur 7). 

Feedback

  Figuur 7. Interfaces in het communicatieproces 
 
In paragraaf 2.1 werd duidelijk dat boodschappen worden gevormd met behulp van taal, 
symbolen en gedrag. Dit proces wordt codering genoemd. Het bovenstaande model laat 
zien dat de codering en decodering van boodschappen verloopt via interfaces. De keuze 
van interfaces ‘stuurt’ de manier waarop de codering van een boodschap kan 
plaatsvinden. Neem de brief als voorbeeld. Bij briefcontact kan alleen taal gebruikt 
worden om de boodschap te coderen (briefcontact verloopt immers geheel schriftelijk). 
Symbolen en gedrag spelen bij deze interface geen rol bij de codering van de boodschap. 
De keuze van interfaces is echter ook van invloed op de decodering van de boodschap. 
De decodering van boodschappen vindt immers plaats met behulp van de gebruikte 
coderingsmiddelen. Zo kan een brief alleen gedecodeerd worden met behulp van taal, 
lay-out etc. Elke type interface biedt verschillende mogelijkheden tot het coderen van 
een boodschap. Zo biedt bijvoorbeeld face-to-face contact ruimere 
coderingsmogelijkheden dan briefcontact. De mogelijkheden om een boodschap te 
coderen, wordt wel de ‘rijkheid’ van een interface genoemd.28 Hoe rijker een interface, 
des te ruimer de mogelijkheden tot het coderen van de boodschap. De rijkheid van een 
interface wordt bepaald door de mate waarin een interface gestandaardiseerd is en de 
mogelijkheden tot het geven van feedback.  
 
Elk persoon is een individu. Elk individu interpreteert een boodschap op zijn/haar eigen 
wijze. Om deze reden vergt het contact tussen mens en organisatie een zekere 
flexibiliteit bij de codering van de boodschap. Naarmate interfaces meer 
gestandaardiseerd zijn is de codering verder vastgelegd in ‘standaard’ procedures. Dit 
beperkt de flexibiliteit van de zender bij het coderen van de boodschap. Hoe meer 
gestandaardiseerd een interface is, des te kleiner de rijkheid. Naast de mate van 
standaardisatie zijn ook de mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback 
bepalend voor de rijkheid van een interface. Feedback (of wederhoor) geeft de zender 
een beeld van de interpretatie (of decodering) van de boodschap. Dit beeld kan gebruikt 

                                                 
28 Daft, 1986 

Zender InterfaceCodering  Decodering Ontvanger

Boodschap
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worden om de codering van de boodschap eventueel aan te passen. Hierbij zijn onder 
andere de snelheid waarmee feedback verloopt, het aantal feedbackmomenten en het 
tijdstip waarop feedback gegeven kan worden van belang. Hoe eerder in het 
communicatieproces de ontvanger de mogelijkheid krijgt om feedback te geven, des te 
eenvoudiger het voor de zender is deze feedback te gebruiken bij de codering van de 
boodschap. Wanneer er meerdere feedbackmomenten bestaan en wanneer de feedback 
sneller verloopt, vergroot dit de mogelijkheden van de zender om deze feedback te 
gebruiken bij de codering van de boodschap. Uiteindelijk kan gezegd worden dat hoe 
groter de mogelijkheden voor feedback, des te rijker de interface. De 
feedbackmogelijkheden en de mate van standaardisatie kunnen per ‘soort’ interface 
verschillen.  

2.3.1 Soorten interfaces 
Interfaces zijn er in verschillende soorten en vormen. Zoals in paragraaf 2.2.1 naar 
voren kwam kan de communicatie tussen mens en organisatie plaatsvinden met of 
zonder zichtbare inbreng van een medewerker. Wanneer de medewerker een voor de 
cliënt zichtbare inbreng heeft bij het contact is hij/zij deels het gezicht van de 
organisatie. Daarbij kan gezegd worden dat het contact plaatsvindt tussen medewerker 
en cliënt. In gevallen waar de inbreng van de medewerker niet zichtbaar is voor de 
cliënt treedt de organisatie op als afzender van de boodschap. Er kan gezegd worden 
dat het contact in dat geval verloopt tussen organisatie en cliënt (zie figuur 4). 
 
Het onderscheid tussen een zichtbare en niet zichtbare inbreng van de medewerker 
komt terug bij de interfaces tussen organisatie en cliënt. Alle interfaces waarbij de 
inbreng van de medewerker op enige wijze zichtbaar is voor de cliënt kunnen 
omschreven worden als primaire interfaces. De inbreng van de medewerker kan op 
verschillende manieren voor de cliënt zichtbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat de 
cliënt persoonlijk in contact treedt met de medewerker, of dat de medewerker te 
herkennen is via bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Voorbeelden van primaire 
interfaces zijn onder andere de klantenbalie, telefooncentrale of persoonlijke brief. 
Interfaces waarbij de inbreng van de medewerker niet zichtbaar is voor de cliënt 
worden secundaire interfaces genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 
een website, advertentie of nieuwsbrief. Wanneer deze beide soorten interfaces worden 
samengevoegd met het model van communicatie tussen dienstverlenende organisaties 
en cliënten (figuur 4) ontstaat het volgende beeld (zie figuur 8).  
 

Dienstverlenende organisatie 

    Figuur 8. Interfaces bij dienstverlenende organisaties 
 
De indeling in primaire en secundaire interfaces zegt alleen iets over de inbreng van 
medewerkers bij het contact, niet over de ‘vorm’ van de interface. Zo kan een primaire 
of secundaire interface digitaal, schriftelijk, telefonisch of mondeling zijn. In volgorde 
van rijkheid (rijk naar arm) zijn er vier ‘basisvormen’ van interfaces te onderscheiden. 

Medewerkers Clienten  

Secundaire  interface 

Primaire interface 
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Veel van de door organisaties gebruikte interfaces zijn varianten op één of meerdere 
van deze basisvormen.  
 
Een klantenbalie is een voorbeeld van en mondelinge, of face-to-face interface. Bij 
mondelinge interfaces zijn zender en ontvanger bij het overbrengen van de boodschap 
in dezelfde ruimte aanwezig. Mondelinge interfaces bieden daarmee de ‘ruimste’ 
mogelijkheden tot het coderen van een boodschap. Bij de codering van boodschappen 
kan zowel gebruik worden gemaakt van taal, symbolen en gedrag. Het moment van 
verzending en ontvangst van een boodschap ligt vrijwel gelijk. Dit betekent dat de 
zender vrijwel meteen na het versturen van de boodschap feedback kan ontvangen. 
Mondelinge interfaces bieden de zender hiermee direct de mogelijkheid om feedback te 
gebruiken bij de codering van de boodschap.  
Een telefooncentrale is een voorbeeld van een telefonische interface. Bij telefonische 
interfaces vindt de codering van boodschappen plaats door middel van taal en 
stemgebruik. Aangezien zender en ontvanger elkaar niet kunnen zien spelen zaken als 
symboliek en houding geen rol bij telefonische interfaces. Het moment van verzending 
en ontvangst ligt net als bij de mondelinge interfaces vrijwel gelijk. De zender kan bij 
telefonische interfaces vrijwel gelijk feedback op de boodschap ontvangen en deze 
feedback gebruiken bij de codering van de boodschap.  
Voorbeelden van digitale interfaces zijn een website, of e-mail. Het belangrijkste 
kenmerk van digitale interfaces is dat de communicatie via de computer (of het internet) 
verloopt. De codering van boodschappen vindt geheel schriftelijk plaats. Digitale 
interfaces bieden om deze reden slechts beperkte coderingsmogelijkheden. De snelheid 
van communicatie ligt bij digitale interfaces relatie hoog.  Moment van verzending en 
moment van ontvangst van de boodschap liggen dicht bij elkaar. Digitale interfaces 
bieden één feedbackmoment. Deze feedbackmogelijkheid ligt achteraf, wat tot gevolg 
heeft dat de zender feedback in de meeste gevallen niet kan gebruiken bij de codering 
van de boodschap. Ten slotte zijn er de schriftelijke interfaces. Bij schriftelijke 
interfaces kan gedacht worden aan brieven en formulieren. Schriftelijke interfaces net 
als digitale beperkte middelen tot het coderen van de boodschap. De codering van een 
boodschap moet immers geheel schriftelijk plaatsvinden (met behulp van taal, lay-out 
etc). Kenmerkend aan schriftelijke interfaces is dat er tussen moment van verzending en 
moment van ontvangst een langere periode zit (enkele dagen). Dit zorgt ervoor dat de 
boodschap bij schriftelijke interfaces in zekere mate vast ligt. Zo is het voor de zender 
niet mogelijk om een brief of formulier na verzending nog te wijzigen of aan te vullen. 
Daarnaast heeft het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst invloed op de manier 
waarop feedback verloopt. Bij schriftelijke interfaces kan de ontvanger pas achteraf 
feedback geven. Daar komt bij dat feedback in veel gevallen vrij traag verloopt, wat 
feedback niet bruikbaar maakt bij de codering van de boodschap.  
 
Primaire interfaces kunnen elk van de vier bovenstaande basisvormen hebben. 
Secundaire interfaces kunnen echter alleen telefonisch, digitaal en schriftelijk zijn. De 
reden hierachter is dat mondelinge, of face-to-face altijd een zichtbare inbreng van de 
medewerker kennen (medewerker en cliënt treden immers in direct contact).  
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2.3.2 Relatie interfaces met conflictgevoelige contacten 
De mate van rijkheid die een interface biedt is van invloed op de manier waarop 
boodschappen gecodeerd kunnen worden. Hoe groter de rijkheid van een interface, des 
te meer ‘ruimte’ de zender heeft om de boodschap te coderen. Elke boodschap vereist 
een mate van rijkheid van de gebruikte interfaces om ‘goed’ (zoals de zender het 
bedoeld heeft) overgebracht te worden. De mate van rijkheid die een boodschap vereist 
is afhankelijk van het conflictpotentieel. Hoe hoger conflictpotentieel van een contact, 
des te rijker de gebruikte interfaces dienen te zijn. Zo vereist een boodschap met een 
hoog conflictpotentieel (zoals een ontslagbericht) meer rijkheid dan bijvoorbeeld het 
afzeggen van een afspraak. In het ideale geval bieden de gebruikte interfaces een mate 
van rijkheid die aansluit bij het conflictpotentieel van het contact. Wanneer de 
gebruikte interfaces echter niet voldoende rijkheid bieden, bestaat het risico dat de 
boodschap niet geïnterpreteerd wordt op de manier waarop de zender het bedoeld 
heeft. Dit kan leiden tot onduidelijkheden of verkeerde verwachtingen bij zowel de 
zender als de ontvanger. Ergernissen kunnen op hun beurt kunnen leiden tot conflicten 
(en dus klachten). De keuze van interfaces is hiermee niet van invloed op het 
conflictpotentieel van het contact (deze wordt immers bepaald door de eigenschappen 
van de boodschap), maar op de wijze waarop conflictgevoelige boodschappen worden 
overgebracht. 

2.4 Samenvatting 
In het hoofdstuk kwam naar voren dat ieder contact een kans heeft om uit te monden in 
een conflict. Dit wordt het ‘conflictpotentieel’ van een contact genoemd. Hoe hoger het 
conflictpotentieel, des te groter de kans dat het contact leidt tot een conflict (en dus 
klachten). Conflicten met een hoog conflictpotentieel kunnen omschreven worden als 
‘conflictgevoelige contacten’. Hiermee kan een antwoord gegeven worden op de eerste 
theoretische deelvraag van het onderzoek: “Wat zijn conflictgevoelige contacten?”.  
 
Het conflictpotentieel van een contact kan geduid worden met behulp van drie 
indicatoren: de betrokken actoren, de relatie tussen deze actoren en de context 
waarbinnen het contact zich afspeelt. Publieke dienstverlenende organisaties zoals het 
UWV en de Belastingdienst krijgen te maken met cliënten in een ‘moeilijke’ situatie. 
Denk aan mensen die werkloos zijn of de Nederlandse taal niet beheersen. Voor deze 
cliënten zitten er vaak (grote) belangen gekoppeld aan het contact met de organisatie. 
Zo kan bijvoorbeeld het contact met het UWV voor een cliënt bepalen of hij/zij een 
uitkering krijgt. Dit lijkt de contacten tussen publieke dienstverlenende organisaties en 
de cliënt een zeker conflictpotentieel te geven. Conflicten zijn echter subjectieve 
ervaringen van individuen. Dit maakt conflicten tussen organisatie en cliënt moeilijk 
meetbaar. Klachten vormen een meetbare uiting van conflicten. Via een klacht kan de 
cliënt immers zijn/haar ergernissen kenbaar maken aan de organisatie.  
 
Het contact tussen publieke dienstverlenende organisaties verloopt via 
communicatiekanalen, of interfaces. Interfaces maken het niet alleen mogelijk voor 
cliënt en organisatie om met elkaar te communiceren, ze sturen ook de codering van de 
boodschap. Interfaces zijn er in verschillende soorten en vormen. De twee soorten 
interfaces die in het onderzoek worden onderscheiden zijn de primaire en de secundaire 
interfaces. Verschil tussen beide is de inbreng van de medewerker bij het contact. Bij 
primaire interfaces is de medewerker voor de cliënt op enige wijze zichtbaar. Dit kan 
doordat de cliënt persoonlijk met de medewerker in contact treedt (bijvoorbeeld via 
een klantenbalie), of door een naam of e-mailadres. Bij secundaire interfaces is de 
medewerker voor de cliënt niet zichtbaar. De organisatie treedt in dit geval op als 
afzender van de boodschap. Zowel primaire als secundaire interfaces kunnen één van de 
vier ‘basisvormen’ aannemen: schriftelijk, telefonisch, digitaal of mondeling (face-to-
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face). Elke interface biedt de zender een zekere ‘ruimte’ om de boodschap te coderen. 
Dit wordt de ‘rijkheid’ van een interface genoemd. Hoe groter de rijkheid van een 
interface, des te ruimer de mogelijkheden om de boodschap te coderen. Elke boodschap 
vereist een mate van rijkheid om overgebracht te worden op de manier waarop de 
zender het bedoeld heeft. De mate van rijkheid die een boodschap vereist is afhankelijk 
van het conflictpotentieel van de boodschap. Zo vereist een boodschap met een hoog 
conflictpotentieel (denk aan een ontslagbericht) meer rijkheid dan boodschappen met 
een lager conflictpotentieel. In het ideale geval bieden de gebruikte interfaces 
voldoende rijkheid voor de boodschap. Wanneer dit niet het geval is bestaat het risico 
dat boodschappen niet op de ‘juiste’ manier kan worden overgebracht, wat de kans op 
het ontstaan van conflicten kan doen stijgen. Met behulp van dit hoofdstuk kan 
antwoord gegeven worden op de theoretische deelvragen van het onderzoek. 
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Methodische verantwoording. 
De centrale onderzoeksvraag veronderstelt een verband tussen de keuze van interfaces 
en de mate waarin conflictgevoelige contacten uitmonden in conflicten. Om dit verband 
te kunnen onderzoeken dient er gekeken te worden naar de onderzoeksvariabelen 
binnen de centrale onderzoeksvraag.  

3.1 Onderzoeksvariabelen 
Binnen het de centrale onderzoeksvraag zijn vier onderzoeksvariabelen te 
onderscheiden: interfaces, conflictgevoelige contacten, conflicten en context. Om 
inzicht te krijgen in  de manier waarop deze variabelen zich tot elkaar verhouden is het 
volgende onderzoeksmodel opgesteld (zie figuur 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figuur 9. Onderzoeksmodel 
 
Binnen dit onderzoeksmodel zijn conflicten de afhankelijke variabele. De afhankelijke 
variabelen zijn de uitkomsten waarvan verondersteld wordt dat ze afhankelijk zijn van 
de onafhankelijke variabelen. 29 In dit onderzoek wordt verondersteld dat conflicten 
tussen het UWV en de cliënt ontstaan door conflictgevoelige contacten. Deze 
conflictgevoelige contacten vormen de onafhankelijke variabele. De relatie tussen de 
onafhankelijke variabele (oorzaak) en de afhankelijke variabele (gevolg) wordt 
weergeven door de pijlen in het model. Het contact tussen het UWV en de cliënt 
verloopt via interfaces. De keuze van interfaces beïnvloed de mate waarin 
conflictgevoelige contacten leiden tot conflicten. Interfaces vormen in dit model de 
eerste interveniërende of verklarende variabele. Interfaces spelen hierbij een 
mediërende rol. Dit wil zeggen dat de relatie tussen oorzaak (conflictgevoelige 
contacten) en gevolg (conflicten) verloopt via interfaces. 30 De keuze van interfaces is 
direct van invloed op de kans dat een conflictgevoelig contact leidt tot een conflict. De 
omgeving waarbinnen het contact zich afspeelt vormt de tweede interveniërende 
variabele. De context speelt in dit model een modererende rol. 31De omgeving is niet 
direct van invloed op de mate waarin conflictgevoelige contacten leiden tot conflicten. 
De omgeving beïnvloedt echter wel de keuze van de interfaces en de 
conflictgevoeligheid van contacten. Om het verband tussen de bovenstaande variabelen 
te kunnen onderzoeken dienen ze echter eerst meetbaar gemaakt te worden 
(operationaliseren). 

                                                 
29 van der Velde, 2000 
30 van der Velde, 2000 
31 van der Velde, 2000 
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3.2 Operationalisatie van de variabelen 
Om de onderzoeksvariabelen meetbaar te maken is er een aantal indicatoren opgesteld. 
Met behulp van deze indicatoren is een soort ‘score’ aan bijvoorbeeld de 
conflictgevoeligheid van een contact of de rijkheid van interface te geven. Het gaat 
hierbij om gegevens die moeilijk in getallen vast te leggen zijn. De indicatoren worden 
om deze reden alleen beoordeeld als laag (1), gemiddeld (2) en hoog (3). Hoe hoger 
bijvoorbeeld een contact scoort op de indicatoren van conflictpotentieel, des te 
conflictgevoeliger het is.  
 
Conflictgevoelige contacten.  
Zoals in paragraaf 2.2 naar voren kwam kunnen conflictgevoelige contacten omschreven 
worden als: contacten met een hoog conflictpotentieel. Om het conflictpotentieel van 
een contact te kunnen duiden zijn er drie indicatoren opgesteld: individuen, 
interdependentie en context. Elk contact speelt zich af binnen een specifieke context. 
Binnen deze context spelen de betrokken actoren ieder een rol. Mensen zijn alleen 
cliënten of medewerkers wanneer ze in die rol treden. De rol die mensen invullen bij 
het contact beïnvloed ondermeer de sociale waardenoriëntatie en de zelfontwikkeling 
van de betreffende persoon. Verwachtingen over de rollen kunnen bijdragen aan het 
conflictpotentieel van een contact. Om de invloed van verwachtingen op het 
conflictpotentieel van een contact te kunnen duiden is er gekeken naar: 
 
De verwachtingen van de cliënt over het contact en zijn/haar rol daarbinnen. Iedere 
cliënt heeft bepaalde verwachtingen bij een contact. Deze kunnen voortkomen uit 
verschillende ‘bronnen’. Denk aan bijvoorbeeld: eerdere ervaringen met de 
dienst/organisatie, de media, de organisatie en vrienden, familieleden of collega’s. 
Verwachtingen kunnen zowel positief of negatief zijn. De verwachtingen over een 
contact bepalen mede de houding van de cliënt. Wanneer cliënten bijvoorbeeld slechte 
dingen over het contact horen kan dit ervoor zorgen dat ze zich negatief opstellen. 
Anderzijds kunnen positieve verwachtingen het tegenovergestelde resultaat teweeg 
brengen. Cliënten kunnen zich positiever opstellen wanneer ze veel ‘goede’ dingen over 
het contact gehoord hebben. Laag(1)= cliënt heeft geen verwachtingen bij het contact. 
Gemiddeld (2)= cliënt het beperkte/weinig verwachtingen bij het contact. Hoog (3)= 
cliënt heeft veel verwachtingen bij het contact.  
In hoeverre de verwachtingen overeen komen met de werkelijkheid. De mate waarin 
verwachtingen overeen komen met de werkelijkheid kan het conflictpotentieel van een 
contact beïnvloeden. Zo kunnen verwachtingen versterkt of worden afgezwakt wanneer 
ze wel of niet overeenkomen blijken te komen met de werkelijkheid. Dit kan zowel een 
positief als een negatief effect hebben op het conflictpotentieel van het contact. Zo 
kunnen negatieve verwachtingen, wanneer ze ongegrond blijken de houding van de 
cliënt positief beïnvloeden. Het omgekeerde is echter ook waar. Ongegronde positieve 
verwachtingen kunnen de houding van de cliënt negatief beïnvloeden. Laag(1)= 
verwachtingen komen overeen met de werkelijkheid. Gemiddeld(2)= verwachtingen 
komen deel overeen met de werkelijkheid. Hoog(3)= verwachtingen komen niet overeen 
met de werkelijkheid.  
De mogelijkheden voor de cliënt om zijn/haar verwachtingen over het contact kenbaar 
te maken. Om rekening te kunnen houden met de verwachtingen van de andere partij is 
het belangrijk dat verwachtingen kenbaar gemaakt kunnen worden. Er kan immers geen 
rekening gehouden worden met verwachtingen wanneer ze niet bekend zijn bij de 
andere partij. Hoe meer mogelijkheden er voor cliënten zijn om de verwachtingen 
kenbaar te maken, des te eenvoudiger het is om een beeld te vormen van de 
verwachtingen. Laag (1)= de cliënt kan zijn/haar verwachtingen maken. Gemiddeld(2)= 
de cliënt kan zijn/haar verwachtingen beperkt kenbaar maken. Hoog(3)= de cliënt kan 
zijn/haar verwachtingen niet kenbaar maken. 
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In hoeverre de organisatie de cliënt duidelijk maakt wat hij/zij van het contact kan 
verwachten. Om te voorkomen dat verwachtingen afwijken van de realiteit kunnen 
partijen ervoor kiezen de verwachtingen van de ander voor aanvang van het contact bij 
te stellen. Hoe beter een partij hierin slaagt, des te kleiner de kans dat er een verschil 
tussen verwachtingen en realiteit bestaat. Laag(1)= organisatie maakt duidelijk wat te 
verwachten. Gemiddeld(2)= organisatie maakt beperkt duidelijk wat te verwachten. 
Hoog(3)= organisatie maakt niet duidelijk wat te verwachten.  
 
De derde indicator van het conflictpotentieel van een contact is de interdependentie, of 
relatie tussen de betrokken partijen. Om de invloed van de interdependentie op het 
conflictpotentieel van een contact te kunnen duiden is gekeken naar:  
 
De mate waarin het contact verplicht is. Niet elk contact tussen het UWV en de cliënt 
vindt vrijwillig plaats. Wanneer één van beide betrokken partijen gedwongen wordt (of 
zich gedwongen voelt) tot een contact kan dit ergernis opwekken. Dit kan de kans op 
het ontstaan van conflicten vergroten. Laag(1)= contact vindt vrijwillig plaats. 
Gemiddeld(2)= contact is belangrijk onderdeel van dienst. Hoog(3)= contact is verplicht. 
De gevolgen van een contact. Sommige contacten brengen gevolgen met zich mee voor 
de persoonlijke situatie van de betrokken partijen. De gevolgen van een contact kunnen 
zowel voordelig als nadelig zijn. Wanneer een contact voor één (of beide) van de 
betrokken partijen nadelige gevolgen met zich mee kan brengen vergroot dat het 
conflictpotentieel van het contact. Laag(1)= contact heeft geen gevolgen voor de cliënt.  
Gemiddeld(2)= contact heeft beperkte gevolgen voor cliënt. Hoog(3)= contact heeft 
grote gevolgen voor cliënt. 
De belangen bij het contact. Aan sommige contacten zitten voor de betrokken partijen 
belangen verbonden. Hoe groter de belangen bij een contact, des te groter het 
conflictpotentieel. Laag(1)= cliënt heeft geen belangen bij contact. Gemiddeld(2)= 
cliënt heeft weinig belangen bij contact. Hoog(3)= cliënt heeft grote belangen bij 
contact. 
 
Rijkheid van interfaces 
De rijkheid van een interface kan vastgesteld worden aan de hand van de mate van 
standaardisatie en de mogelijkheden voor feedback. Standaardisatie kan omschreven 
worden als het vooraf vastleggen van processen in ‘standaard’ procedures. Om de mate 
van standaardisatie vast te stellen wordt gekeken naar: 
 
De mate waarin de codering van boodschappen op voorhand vast ligt. De codering vormt 
voor de zender de manier om de interpretatie van een boodschap te sturen. Wanneer de 
codering op voorhand vast ligt beperkt dit de mogelijkheden van de zender om de 
interpretatie van een boodschap te sturen. Hoe meer de codering op voorhand vastligt, 
des te gestandaardiseerde is de interface. Laag(1)= codering ligt geheel vrij. 
Gemiddeld(2) = codering kan aangepast worden. Hoog(3)= codering ligt op voorhand vast. 
De mogelijkheden om af te wijken van de ‘standaard’. Niet elke cliënt interpreteert een 
boodschap op dezelfde manier. Dit vraagt in sommige gevallen een afwijking van de 
‘standaard’. Hoe hoger de mate van standaardisatie, des te beperkter de mogelijkheden 
om af te wijken van de standaard. Laag(1)= geen standaard. Gemiddeld(2)= beperkte 
mogelijkheden om af te wijken van standaard. Hoog(3)= geen mogelijkheden om af te 
wijken van standaard. 
 
Hoe ‘groter’ de mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback, des te 
eenvoudiger de zender zich een beeld kan vormen van de interpretatie van de 
boodschap. Hoe hoger een contact scoort op elk van de onderstaande indicatoren, des 
te groter de mogelijkheden voor feedback.  
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Het tijdstip waarop feedback gegeven/ontvangen kan worden. Wil een zender de 
interpretatie van een boodschap kunnen sturen, is het van belang dat hij/zij tijdig 
feedback krijgt. De ontvanger wacht immers niet met het interpreteren tot het moment 
dat de zender tevreden is met zijn/haar codering van de boodschap. Hoe later het 
moment van feedback, des te moeilijker het voor de zender wordt om de decodering 
van de boodschap te sturen. Laag(1)= alleen feedback achteraf. Gemiddeld(2)= 
feedback gedurende contact. Hoog(3)= feedback zowel achteraf als gedurende het 
contact.  
Ook het aantal feedbackmomenten is van belang. Hoe meer feedbackmomenten een 
interface biedt, des te makkelijker het voor de zender is na te gaan of de codering van 
de boodschap het gewenste effect teweeg brengt. Laag (1)= geen feedbackmomenten. 
Gemiddeld(2)= 1 feedbackmoment. Hoog(3)= meer dan 1 feedbackmoment. 
Naast het tijdstip en het aantal feedbackmomenten speelt ook de snelheid waarmee 
feedback verloopt een rol. Hoe sneller de feedback verloopt, des te eerder de zender 
een beeld krijgt van de interpretatie van de boodschap. Dit maakt het eenvoudiger om 
de decodering van de boodschap te sturen door de codering. Laag(1)= snelheid feedback 
langzaam. Gemiddeld(2)= snelheid feedback hoog. Hoog(3)= feedback kan direct 
gegeven worden.  
 
Conflicten 
Om een beeld te krijgen van hoeveel conflicten een contact voortbrengt is er gekeken 
naar het aantal klachten over het contact. Klachten vormen een meetbare uiting van 
conflicten tussen organisatie en cliënt. Om deze reden kan het aantal conflicten dat een 
contact voortbrengt vastgesteld worden aan de hand van:  
 
Het aantal klachten over een contact. Het aantal klachten vertelt iets over de 
hoeveelheid conflicten dat een contact veroorzaakt 
Aard van de klachten. Door te kijken naar de aard van de klachten (waar gaan de 
klachten over?) kan een beeld gevormd worden van het type conflicten dat een contact 
voortbrengt. 
 
Omgeving 
Om de invloed van de omgeving op het conflictpotentieel van een contact te duiden is 
gekeken naar de invloed van het wettelijke kader van het UWV op de keuze van 
interfaces.  
 
In hoeverre ligt de keuze van interfaces vast in de wet. Wetten bepalen welke taken 
het publieke dienstverlenende organisaties uitvoeren. De wet kan echter ook eisen 
stellen over ‘hoe’ deze taken worden uitgevoerd. Hoe meer de contacten met de burger 
vastgelegd zijn in wetten, des te minder ‘ruimte’ er is voor de organisatie om de 
contacten vorm te geven. Laag(1)= wet stelt geen regels. Gemiddeld(2)= wet stelt 
‘richtlijnen’. Hoog (3)= wet verplicht tot gebruik specifieke interface. 

3.3 Vorm van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft de vorm gekregen van een casestudy. Bij een casestudy wordt één 
object, organisatie of persoon uitvoerig beschreven. 32  Doel van de casestudy is het 
geven van een zo compleet mogelijke de beschrijving van het onderzoekssubject binnen 
de natuurlijke omgeving. De keuze voor een casestudy als onderzoeksmethode heeft 
gevolgen voor de generaliseerbaarheid van de resultaten. De casestudy is een steekproef 
waarbij slechts een onderzoeksobject (in dit geval een organisatie) wordt bestudeerd. 
De casestudy geeft als steekproef dan ook geen representatief beeld van de situatie 
binnen andere publieke (dienstverlenende) organisaties. De resultaten van het 

                                                 
32 van der Velde, 2000 
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onderzoek kunnen dan ook niet zomaar toegepast worden op andere organisaties binnen 
de publieke sector. Het UWV is in zekere een unieke organisatie. Het UWV is de enige 
organisatie die verantwoording draagt voor de uitvoering van de wettelijke 
werknemersverzekeringen. Geen enkele andere organisatie binnen de publieke sector 
krijgt te maken met dezelfde taak, omgeving, wettelijk kader en cliënten.  
 
Toch vertoont het UWV een aantal ‘raakvlakken’ met andere publieke dienstverlenende 
organisaties. Één van deze raakvlakken is de omgeving waarbinnen de organisatie 
opereert. Veel publieke dienstverlenende organisaties krijgen net als het UWV te maken 
met een veranderende omgeving waarin burgers mondiger, autonomer en ambivalenter 
worden en ideeën over publieke organisaties veranderen. Daarnaast krijgen veel van 
deze organisaties ook te maken met een zekere druk vanuit het ministerie om 
efficiënter en kosteffectiever te werk te gaan en tegelijkertijd meer ‘klantgericht’ te 
zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prestatiecontracten bij de politie, of de 
vervoersbedrijven. Naast een overeenkomstige omgeving maken veel publieke 
organisaties een soortgelijke afweging tussen maatwerk en standaardisering bij de 
uitvoering van hun taak. De reden hierachter ligt in de aard van publieke diensten. Deze 
zijn gebaseerd op algemene (wet)regels en worden in veel gevallen uitgevoerd via 
‘standaard’ procedures. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de politie, de IND of het CWI. In 
al deze gevallen gaat het bij uitvoering van de taak om de toepassing van algemene 
(wet)regels op individuele cliënten, waarbij er in wisselende mate met ‘standaard’ 
procedures wordt gewerkt. Voor deze organisaties speelt er hierbij vaak de afweging 
tussen het vasthouden aan de regels en het voldoen van de eisen/wensen van de cliënt. 
Deze raakvlakken geven de case UWV een analytische generaliseerbaarheid. Dit wil 
zeggen dat de kennis uit dit onderzoek gebruikt kan worden bij de vorming van een 
theoretisch kader over de toepassing van interfaces bij (conflictgevoelige) contacten 
tussen publieke dienstverlenende organisatie en de burger.  
 
Om het beeld van de case UWV zo compleet mogelijk te maken wordt er in het 
onderzoek gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Niet alleen geeft dit een 
completer beeld van de onderzoeksorganisatie, het vergroot ook de betrouwbaarheid 
van het onderzoek. Zo kan de gegevens uit meerdere bronnen met elkaar vergeleken 
worden. Hiermee kan de kans dat onderzoeksresultaten slechts meningen, of 
standpunten van een individu zijn zo klein mogelijk gehouden worden. 

3.4 Bronnen 
Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van twee bronnen; een onderzoek van 
organisatiedocumenten en interviews met medewerkers van het UWV. In beide gevallen 
zullen de onderzoeksvariabelen dienen als basis. Zo zijn de zoekcriteria van de 
documentstudie en de gespreksonderwerpen (of topics) van de interviews gebaseerd op 
de in paragraaf 3.2 geoperationaliseerde onderzoeksvariabelen. Dit moet het mogelijk 
maken om de data uit de interviews te vergelijken met de data uit het 
documentenonderzoek. Zo kan de rijkheid van een interface, of de conflictgevoeligheid 
van een contact bij zowel de interviews en de documentstudie met behulp van dezelfde 
indicatoren worden vastgesteld.  
 
Documentenonderzoek 
Bij het documentenonderzoek is gezocht naar organisatiedocumenten (in de vorm van 
bijvoorbeeld jaarverslagen en onderzoeksrapporten) die een antwoord kunnen geven op 
de centrale onderzoeksvraag. Hierbij zijn de onderzoeksvariabelen gebruikt als 
zoekcriteria voor de documenten. Zo is er gezocht naar documenten die inzicht kunnen 
geven in o.a: gebruikte interfaces (en de motivatie hierachter), contacten met de 
burger, klachten over het UWV, invloed van de omgeving op de organisatie. Er is gezocht 
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naar organisatiedocumenten via de website www.uwv.nl en via de interviews met 
respondenten binnen het UWV.  
 
Interviews 
Binnen het onderzoek is gekozen voor halfgestructureerde interviews met medewerkers 
van het UWV. Deze ‘vorm’ van interviews is (zoals de naam doet vermoeden) een 
kruising tussen een gestructureerd en een ongestructureerd interview. Kenmerkend aan 
het halfgestructureerde interview is dat de gespreksonderwerpen (of topics) op 
voorhand vastliggen, maar de vragen gedurende het interview geformuleerd, aangepast 
of verwijderd kunnen worden. Hiermee biedt het halfgestructureerde interview 
enerzijds een mate van houvast voor zowel interviewer als de respondent en anderzijds 
een zekere flexibiliteit. De selectie van respondenten voor de interviews vindt selectief 
plaats. Dit wil zeggen dat respondenten geselecteerd worden op basis van aanwijsbare 
redenen of criteria. De selectie van respondenten vindt plaats op basis van twee criteria: 
kennis en bereidheid. Er wordt gezocht naar respondenten die vanuit hun positie binnen 
de organisatie, kennis en ervaring inzicht kunnen geven in: de keuze van interfaces (en 
de motivatie daarachter), het contact tussen UWV en de burger, klachten over dit 
contact en de omgeving van de organisatie. Er is specifiek gezocht naar respondenten 
die niet alleen betrokken zijn bij de uitvoering van de cliëntcontacten, maar ook bij de 
aansturing ervan. De reden hierachter is dat deze respondenten wellicht meer inzicht 
kunnen geven over de motivatie achter de keuze van interfaces. Daarnaast wordt er 
geprobeerd bij de selectie van respondenten een zo ‘breed’ mogelijk beeld van de 
organisatie te geven. Om deze reden wordt er gezocht naar respondenten uit 
verschillende afdelingen/diensten binnen het UWV. Het tweede criteria bereidheid 
speelt vanzelfsprekend ook een rol. Er wordt gezocht naar respondenten die bereid zijn 
mee te werken aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn er 7 respondenten geselecteerd. 
Deze respondenten zijn afkomstig uit verschillende afdelingen binnen het UWV 
(klachtenbureau, klant contact centrum, afdeling bezwaar en beroep, afdeling WW, en 
cliëntenraad noord). Vrijwel alle respondenten bevinden zich in een leidinggevende 
positie (met uitzondering van de respondenten binnen klachtenbureau en cliëntenraad).  
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Resultaten 
Dit hoofdstuk vormt een weergave van de resultaten van het empirische deel van het 
onderzoek. Hierbij staan de empirische deelvragen centraal. Achtereenvolgens is er 
aandacht voor de vragen: ‘in hoeverre zijn de contacten tussen UWV en de cliënt 
conflictgevoelig?’ (paragraaf 4.1) en ‘welke interfaces past het UWV toe bij de 
contacten met de cliënt?’ (paragraaf 4.2 en 4.3). Daarnaast is er aandacht voor het 
aantal klachten dat het contact tussen UWV en de cliënt jaarlijks veroorzaakt (paragraaf 
4.4)  

4.1 Hoe conflictgevoelig zijn de contacten tussen het UWV en de cliënt? 
Om te kunnen zeggen hoe ‘conflictgevoelig’ de contacten tussen het UWV en de cliënt 
zijn is er gekeken naar het conflictpotentieel van zowel de algemene als de specifieke 
contacten. Om het conflictpotentieel van deze contacten te kunnen duiden is er 
achtereenvolgens gekeken naar: de bij het contact betrokken actoren (4.1.1), de relatie 
tussen deze actoren (4.1.3) en de context waarbinnen het contact zich afspeelt (4.1.4).  

4.1.1 Wie is er bij het contact betrokken? 
Het Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). 
Het UWV is in 2001 ontstaan uit een fusie van vijf voormalige uitvoeringsinstituten: GAK, 
Cadans, GUO, SFB en USZO.33 De oprichting van het UWV was onderdeel van de in 2002 
ingevoerde wet Structuur Uitvoeringorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Doel van deze 
wet is de herinrichting van de sociale zekerheid. Waar de uitvoering van de wettelijke 
werknemersverzekeringen voor 2002 nog in handen lag van een groot aantal organisaties, 
heeft de wet SUWI dit teruggebracht tot vier (grote) organisaties (UWV, CWI, SVB en 
VNG). Deze vier organisaties vormen gezamenlijk de zogeheten ‘SUWI-keten’. Binnen de 
SUWI keten draagt het UWV de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
wettelijke werknemersverzekeringen. Onder de wettelijke werknemersverzekering 
vallen onder andere: de Werkeloosheidwet (WW), de Ziektewet (ZW), Wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), 
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Doel van de 
wettelijke werknemersverzekeringen is het (tijdelijk) compenseren van het door 
cliënten ervaren inkomensverlies (veroorzaakt door ontslag, ziekte of handicap). De 
oprichting van de SUWI-keten heeft gevolgen gehad voor het contact met de cliënt. 
Waar cliënten voorheen met meerdere organisaties te maken kregen wanneer ze gebruik 
maakte van de wettelijke werknemersverzekeringen (denk aan bijvoorbeeld Gak en 
cadans), is dit in de huidige situatie teruggebracht tot één organisatie, het UWV. Het 
UWV vormt nu het centrale aanspreekpunt voor burgers op het gebied van de wettelijke 
werknemersverzekeringen. Het UWV heeft bij de uitvoering van de wettelijke 
werknemersverzekeringen vier taken: 
  
1.Het zorgen dat cliënten aan het werk komen en/of blijven. 34  
Het UWV zet zich in om cliënten (wanneer mogelijk) zo snel mogelijk terug te laten 
keren op de arbeidsmarkt. Dit doel wil ze bereiken door de cliënt te ondersteunen en te 
begeleiden bij de reïntegratie op de arbeidsmarkt en afspraken te maken met 
individuele cliënten over het verloop van het reïntegratieproces. 
 

                                                 
33www.uwv.nl 
34www.uwv.nl  
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2.Het toetsen van de arbeidsongeschiktheid. 35 
Het UWV voert met behulp van arbeidsdeskundigen en keuringsartsen de toetsing van 
arbeidsongeschiktheid bij cliënten uit. Hierbij wordt bepaald in hoeverre cliënten 
arbeidsongeschikt zijn (het arbeidsongeschiktheidpercentage). 

3.De toetsing en uitkering van de wettelijke werkgeversverzekeringen. 36 
Het UWV verzorgt de toetsing van de aanvragen voor de wettelijke 
werknemersverzekeringen en de uitkering van de premies aan de cliënt. 
 
4.Gegevensdiensten. 37 
Het UWV verzamelt cliëntgegevens en stelt deze beschikbaar voor zowel intern gebruik 
als extern gebruik door ketenpartners. 
 
Bij elk van deze taken vind communicatie met de cliënt plaats. Zo kunnen taken als de 
keuring van arbeidsongeschiktheid, of de begeleiding bij reïntegratie kunnen niet 
plaatsvinden zonder enige vorm contact met de burger. In drie van de vier gevallen 
vervult de burger de rol van cliënt. Alleen bij de vierde taak van het UWV 
(gegevensdiensten) wordt de rol van de cliënt ingevuld door medewerkers van het UWV 
en haar ketenpartners. In het onderzoek is alleen gekeken naar de burger in de rol van 
cliënt. Hier is voor gekozen omdat alleen klachten van deze groep cliënten terechtkomt 
bij de Nationale ombudsman.  
 
Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit is een veel voorkomende vorm van 
externe verzelfstandiging binnen de publieke sector. Bij deze vorm van verzelfstandiging 
wordt de organisatie als het ware ‘op afstand geplaatst’ van het betreffende ministerie. 
Dit wil zeggen dat hoewel de organisatie haar publieke taak en grondslag behoudt, ze 
niet langer hiërarchisch ondergeschikt is aan het ministerie. Gevolg van de 
verzelfstandiging is dat het UWV een zekere vrijheid heeft gekregen in de vormgeving 
van het contact met de cliënt. Zo bepaald het UWV grotendeels zelf hoe ze bij de 
uitvoering van haar taken in contact treedt met de cliënt. Dit wil echter niet zeggen dat 
het ministerie totaal geen invloed meer heeft op het contact tussen UWV en de cliënt. 
Zo stelt het ministerie bijvoorbeeld regels op over hoeveel klachten een contact mag 
veroorzaken. Daarnaast stelt het ministerie het budget vast waarmee het UWV haar 
taken dient uit te voeren. Op deze wijze kan het ministerie de vormgeving van de 
cliëntcontacten indirect ‘sturen’. Zo lieten de interviews zien dat de keuze voor de UWV 
telefoon als interface beïnvloed is door de budgeteisen van het ministerie van SZW.38  
 
Het UWV hanteert een divisiestructuur. Dit wil zeggen dat de organisatie opgedeeld is in 
meerdere (sub)divisies. De twee hoofddivisies zijn werkgevers en verzekerden. Deze 
indeling is gemaakt op basis van het ‘type’ cliënt waar het UWV mee te maken krijgt. 
Elk van deze hoofddivisies is weer opgedeeld in meerdere (sub)divisies. Zo bestaat de 
divisies werkgevers uit de (sub)divisies WG en fraude en preventie. Onder de divisie 
verzekerden vallen de (sub)divisies AG, WW, inkoop reïntegratie, bezwaar en beroep, 
kwaliteitsbureau UWV en cliëntenparticipatie en accountmanagement. Naast deze 
indeling in divisies is de organisatie opgedeeld in een zestal regio’s: Noord, Oost, 
Middenwest, Zuidwest, Noordwest en Zuidoost. 39  De indeling in regio’s speelt door 
binnen de divisiestructuur van de organisatie. Aan het hoofd van elke divisie staat een 
divisiedirecteur die (bij de meeste divisies) een zestal regiomanagers aanstuurt.40 Deze 
                                                 

35 www.uwv.nl 
36 www.uwv.nl 
37 www.uwv.nl 
38 Interview Henk Bouwers 
39 Interview Joop der Weduwen 
40 Interview Joop der Weduwen 
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regiomanagers sturen op hun beurt elk een aantal verschillende divisiemanagers bij de 
lokale kantoren binnen de regio aan. Elk lokaal kantoor heeft een vestigingsdirecteur, 
die de verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van het betreffende kantoor. 
De leiding van de organisatie wordt gevormd door een driekoppige raad van bestuur. 
 
Opvallend aan het UWV is dat een aantal divisies (bijvoorbeeld WW, 
cliëntenparticipatie/accountmanagement) kenmerken vertonen van een 
selectiebureaucratie. Binnen deze afdelingen verlopen werkprocessen grotendeels via 
vooraf vastgestelde ‘standaard’ procedures. Zo liggen bijvoorbeeld de eisen/procedures 
die gehanteerd worden bij de afhandeling van een WW aanvraag vast in wetten. 
Daarnaast vertonen deze divisies een duidelijke hiërarchie. Een divisie als AG 
(arbeidsongeschiktheid) vertoont echter meer de kenmerken van een professionele 
dienstverlening. Binnen deze divisie zijn de werkprocessen sterk gericht op de 
individuele cliënt. De uitvoering van deze diensten vergt een mate van persoonlijke 
autonomie (of beslissingsruimte) van de medewerker (professional). Dit maakt 
standaardisering van deze diensten moeilijk. Het onderstaande figuur geeft het 
organigram van het UWV weer. 

  
       Figuur 8. Organigram UWV 
De cliënt 
Het UWV krijgt jaarlijks te maken een groot aantal cliënten (1.207.000 verzekerden in 
2006 41). Dit maakt het vrijwel onmogelijk om iets te zeggen over individuele cliënten. 
Wel kan er een algemeen beeld gevormd van het ‘type’ cliënt waar het UWV mee te 
maken krijgt. Het UWV biedt diensten aan twee groepen cliënten: verzekerden (burgers) 
en werkgevers.42 Aan verzekerden biedt het UWV drie diensten: 
 

• Het UWV verzorgt de afhandeling, toetsing, (eventuele) toekenning van 
uitkeringsaanvragen en uitkering van de premies aan verzekerden. 

 
• Het UWV stelt de arbeidsongeschiktheid van verzekerden vast door middel van 

gesprekken met keuringsartsen en arbeidsdeskundigen.  
 

• Het UWV begeleidt de verzekerden (wanneer zij erom vragen) bij reïntegratie op 
de arbeidsmarkt. 
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Verzekerden kunnen ingedeeld worden op basis van de dienst die ze ontvangen. 
Verreweg de grootste groepen zijn de WAO/WIA (639.000 verzekerden) en de WW 
(249.000 verzekerden). 43  Deze groepen kunnen op basis van hun mogelijkheden om 
weer aan het werk te kunnen ingedeeld worden in langdurig en kortstondig verzekerden. 
Wat alle verzekerden met elkaar gemeen hebben is dat ze door ontslag, ziekte of 
handicap te maken krijgen met een (tijdelijk) verlies van inkomsten. Denk bijvoorbeeld 
aan een werknemer die door een bedrijfsongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt is 
geworden, of een laagopgeleide werknemer die na een reorganisatie werkloos is 
geworden. Veel verzekerden bevinden zich op het moment dat ze met het UWV in 
contact komen in een financieel ‘kwetsbare’ positie.44 Voor deze personen kunnen de 
wettelijke werknemersverzekeringen een belangrijke rol spelen bij het voorzien in het 
levensonderhoud. Dit maakt dat er voor verzekerden een zekere financiële 
afhankelijkheid verbonden zit aan het contact met het UWV. Deze wordt versterkt 
doordat de burger uitsluitend aangewezen is voor op het UWV voor de wettelijke 
werknemersverzekeringen. De financiële afhankelijkheid van burgers lijken een rol te 
spelen bij het contact tussen het UWV en de verzekerden.  

4.1.2 Contacten tussen UWV en de cliënt  
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam kunnen de contacten tussen organisatie en cliënt 
ingedeeld worden in algemene en specifieke contacten. Verschil tussen beide soorten is 
dat algemene contacten in tegenstelling tot specifieke contacten niet gericht zijn op 
individuele cliënten.  
 
Voorbeelden van algemene contacten tussen het UWV en de cliënt zijn het informeren 
van cliënten en de beantwoording van cliëntvragen. Kenmerkend aan de algemene 
contacten tussen UWV en de cliënt is dat ze voor de cliënt in vrijwel alle gevallen 
vrijwillig verlopen. Zo is een cliënt bijvoorbeeld niet verplicht tot het stellen van een 
vraag of het lezen van een nieuwsbrief. De reden hierachter is dat algemene contacten 
geen verplicht onderdeel van het dienstverleningsproces uitmaken. Algemene contacten 
hebben daarnaast geen directe invloed op de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo zal 
bijvoorbeeld het stellen van een vraag er niet toe leiden dat een verzekerde zijn/haar 
uitkering verliest. In de meeste gevallen wordt het de cliënt op voorhand duidelijk 
gemaakt waar ze met hun vragen terecht kunnen (via bijvoorbeeld een brochure of de 
website). Wat de mogelijke gevolgen zijn van bijvoorbeeld het stellen van een wordt de 
cliënt niet op voorhand duidelijk gemaakt. Uit de interviews kwam naar voren dat de 
relatief simpele aard van de algemene contacten zou het voor verzekerden duidelijk 
moeten maken wat te verwachten van het contact. 45 
 
Naast deze algemene contacten communiceert het UWV ook met de cliënt via specifieke 
contacten. Bij specifieke contacten tussen UWV en de cliënt kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld het overbrengen van een besluit, klacht of bezwaar. Specifieke contacten 
vinden in tegenstelling tot algemene contacten niet in alle gevallen vrijwillig plaats. Zo 
vormt bijvoorbeeld een consult bij een keuringsarts een verplicht onderdeel van een 
WIA of ZW aanvraag. Kenmerkend aan specifieke contacten is dat ze directe gevolgen 
kunnen hebben voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo kan het bovengenoemde 
consult met een keuringsarts bepalen in hoeverre een cliënt als arbeidsongeschikt wordt 
verklaard. Dit kan op haar beurt gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van de 
uitkering. Wat er precies van de specifieke contacten (en de gevolgen) verwacht moet 
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worden lijkt cliënt niet altijd duidelijk. 46  De reden hierachter lijkt een gebrek aan 
informatie te zijn. Zo wordt het cliënt niet in alle gevallen duidelijk gemaakt wat van 
het contact te verwachten. Bij de respondenten bleek wel het besef te zijn dat 
onduidelijkheid bij kan dragen aan het conflictpotentieel van een contact. “Voor 
cliënten is er niets zo vervelend als niet weten wat er gaat gebeuren”.47Aan de hand 
van het bovenstaande is het volgende figuur opgemaakt. 

 
Algemene contacten 

• Beantwoording cliëntvragen, informeren cliënt 
• Vinden vrijwillig plaats 
• Geen directe invloed op persoonlijke situatie cliënt.  

 
Specifieke contacten 

• Afhandeling bezwaren, besluiten en klachten, toetsing arbeidsongeschiktheid 
• In veel gevallen verplicht 
• Directe invloed op persoonlijke situatie cliënt  

 
 

     Figuur 9. Contacten tussen UWV en de cliënt.   

4.1.3 Relatie tussen de actoren        
De financiële belangen en afhankelijkheid die bij het contact een rol spelen lijken de 
relatie tussen UWV en de cliënt te kenmerken. Cliënten bevinden zich in veelal een 
financieel zwakke positie en zijn vaak van de wettelijke werknemersverzekeringen 
afhankelijk om zich in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Uit de interviews kwam 
naar voren dat deze financiële belangen altijd een rol lijken te spelen bij het contact 
tussen het UWV en de cliënt, ook als het contact daar geen aanleiding voor laat zien.48 
Zoals te lezen in de vorige paragraaf kunnen de contacten tussen UWV en de cliënt 
ingedeeld worden in algemene en specifieke contacten. Verschil tussen beide is dat 
specifieke contacten in tegenstelling tot algemene contacten directe invloed kunnen 
hebben op de persoonlijke situatie van de cliënt. De financiële belangen van de cliënt 
zijn dan ook het grootste bij de specifieke contacten met het UWV. Toch lijken 
financiële belangen en afhankelijkheid ook een rol te kunnen spelen bij algemene 
contacten. Zo kwam uit de interviews naar voren: “We horen vaak van cliënten dat ze 
bang zijn om een vraag te stellen omdat ze denken dat ze daardoor herkeurd kunnen 
worden”.49 Het lijkt dus alsof niet alleen de feitelijke belangen die aan het contact 
verbonden zijn een rol spelen, maar ook de belangen die de verzekerde zelf aan een 
contact koppelt (de waargenomen belangen). Zo lijkt een op het oog weinig 
conflictgevoelige vraag als: “wat is een WIA uitkering? “ conflictpotentieel te kunnen 
krijgen door de belangen die de cliënt eraan verbindt. De contacten tussen het UWV en 
de cliënt spelen zich binnen een context die het conflictpotentieel van het contact kan 
beïnvloeden.  

4.1.4 Context van het contact 
Sinds de oprichting in 2002 hebben er binnen het UWV een aantal grote (en minder grote) 
veranderingen voorgedaan. Het gaat hierbij om veranderingen van zowel 
organisatorische aard als wijzigingen binnen het wettelijke kader van de organisatie. 
Deze veranderingen lijken gevolgen gehad te hebben voor de manier waarop het UWV de 
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48 Interview Iris Smit 
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contacten met de cliënt vormgeeft en de mate waarin het contact een potentieel voor 
conflict heeft.  
 
Een eerste grote organisatorische verandering waar het UWV mee te maken heeft 
gekregen is een grootschalig reorganisatieproces. Dit reorganisatieproces is door het 
ministerie van SZW ingesteld om de kosten van de uitvoering van de wettelijke 
werknemersverzekeringen omlaag te brengen. Als gevolg van dit reorganisatieproces is 
het aantal medewerkers van 23.000 in 2002 teruggenomen tot 18.916 eind 2006.50 “Het 
uiteindelijke doel van de reorganisatie is een organisatie met ongeveer 8.000 
medewerkers”.51 De grootschalige reorganisatie heeft tot gevolg gehad dat de werkdruk 
binnen het UWV toegenomen lijkt te zijn.52 De reden hierachter is hoewel het aantal 
medewerkers in de laatste vijf jaar sterk afgenomen is (ongeveer 5.000 fte 53 ), de 
hoeveelheid cliënten en cliëntcontacten vrijwel gelijk gebleven is.54 Dit heeft tot gevolg 
dat een vrijwel gelijke hoeveelheid werk met minder medewerkers uitgevoerd dient te 
worden. Dit verhoogt de werkdruk op de resterende medewerkers, wat kan zorgen voor 
ergernissen. De gevolgen van het reorganisatieproces lijkt ook zichtbaar in de keuze van 
interfaces. Door het UWV is gezocht naar manieren om grootschalige cliëntcontacten 
(bijvoorbeeld telefonische vragen) met een klein aantal medewerkers uit te voeren.55 Zo 
heeft veel van het persoonlijke contact tussen verzekerde en behandeld medewerker 
plaatsgemaakt voor grootschalige gestandaardiseerde interfaces zoals de UWV telefoon 
en de website. Niet alleen het aantal medewerkers van het UWV is de laatste jaren 
afgenomen, ook de organisatiestructuur is aan het veranderen. “De huidige 
divisiestructuur moet in de nabije toekomst plaats maken voor een structuur op basis 
van de vier taken van het UWV”.56 In de nieuwe structuur maken de bestaande divisies 
plaats voor vier divisies: werk, arbeidsongeschiktheid, inkomen en gegevensdiensten.57 
De nieuwe structuur moet ervoor zorgen dat verzekerden in de toekomst voor een dienst 
slechts met één divisie te maken krijgt. Dit moet het contact tussen UWV en de cliënt 
eenvoudiger en overzichtelijker maken.  
 
Naast deze organisatorische veranderingen hebben zich ook een aantal veranderingen 
voorgedaan in de juridische context van de organisatie. Het UWV is een organisatie met 
een publieke taak (de uitvoering van de wettelijke werknemers verzekeringen). Deze 
taak komt voort uit geldende wetten (WW, WIA/WAO etc). Een verandering in een (of 
meerdere) van deze wetten kan gevolgen hebben voor de taken van het UWV. Zo kan 
het ervoor zorgen dat er taken worden gecreëerd, aangepast of vervallen. In de periode 
2002-2007 hebben zich de volgende veranderingen in de juridische context van het UWV 
voorgedaan:  
 
Zo zijn de eisen voor de arbeidsongeschiktheidkeuring de laatste jaren strenger 
geworden als gevolg van een aanpassing in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheid 
zijn. Het gaat hier om de wettelijke eisen die UWV hanteert bij de keuring van cliënten 
voor onder andere: de WAO, WIA, Wajong. De nieuwe strengere keuringseisen moeten 
het aantal mensen dat gebruikt maakt van de wettelijke werknemersverzekeringen doen 
afnemen. Hierbij wordt er uitgegaan van ruimere mogelijkheden tot werken. Zo worden 
cliënten met een moeilijk te beoordelen aandoening als ME of psychische aandoeningen 
door twee keuringsartsen gekeurd en mogen arbeidsdeskundigen meer beroepen 
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aanwijzen waarin de cliënt nog kan werken. De nieuwe eisen gelden voor cliënten die op 
of na 1 oktober 2004 voor het eerst gekeurd wordt voor de WAO, WIA etc en voor 
cliënten die voor 1 oktober 2004 een uitkering hadden en na 1 juli 1959 geboren zijn. 
Gevolg van deze aangescherpte eisen is dat het UWV een grootschalige herkeuring van 
ongeveer 350.000 cliënten heeft moeten uitvoeren. Het herkeuringsproces lijkt het 
conflictpotentieel van het contact tussen UWV en de verzekerden te vergroten. Zo 
bestond er voor cliënten het risico dat het herkeuringsproces leidde tot een inkorting of 
zelfs stopzetting van de uitkering.  
 
Daarnaast zijn er in de laatste jaren een aantal wijzigingen in de WW doorgevoerd. Deze 
wijzigingen zijn ingevoerd om te voorkomen dat mensen in de WW geraken en dat 
mensen die al een WW uitkering ontvangen sneller weer aan werk komen. Onderdeel van 
de wijzigingen is een verhoging van de WW uitkering voor de eerste twee maanden van 
70% naar 75%. Daarnaast is de duur van de WW aangepast. Het gaat hierbij om zowel de 
maximale duur van een WW uitkering, als de tijd die cliënten gewerkt moeten hebben 
om in aanmerking komen voor de WW. Tevens is er vanaf 1 januari 2007 een 
poortwachtertoets. Cliënten zijn (wanneer ze een WW uitkering ontvangen) verplicht te 
zoeken naar werk. Bij de nieuwe regels maken CWI en UWV afspraken met de 
individuele cliënten over het vinden van werk. Na drie maanden worden de pogingen van 
de cliënt beoordeeld. De beoordeling kan gevolgen hebben voor de situatie van de cliënt 
(zo kan een uitkering gekort worden wanneer een cliënt niet voldoende doet om weer 
aan het werk te komen). Dit kan het conflictpotentieel van het contact verhogen. Voor 
de cliënt kan het contact immers negatieve gevolgen hebben voor de persoonlijke 
situatie (een korting op de uitkering).  
 

•     Een andere verandering in de wettelijke werknemersverzekeringen is de 
invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Op 29 december 
2005 verving de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) de bestaande 
wet op arbeidsongeschiktheid (WAO). Voor cliënten die al een WAO uitkering 
ontvingen voor 1 januari 2004 blijft de bestaande WAO regeling van kracht. In 
andere gevallen vervangt de WIA de WAO. Nieuw aan de WIA is dat er (meer dan 
in de WAO) nadruk ligt op de (resterende) mogelijkheid tot werken. De 
belangrijkste verschillen met de WAO zijn: 

•     Een verhoging van de ondergrens van 25% naar 35%. De ondergrens is het 
minimale percentage loonverlies wat de cliënt (door arbeidsongeschiktheid) 
dient te lijden om aanspraak te kunnen maken op de WIA. 

•     In tegenstelling tot de WAO wordt er bij de WIA onderscheid gemaakt tussen 
volkomen (of permanent) arbeidsongeschikten en gedeeltelijk (of tijdelijk) 
arbeidsongeschikten. De WIA omvat om deze reden twee regelingen: de 
inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de 
werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). 

•     Een verlengde wachttijd (van 52 naar 104 weken). De cliënt dient 104 weken te 
wachten eer hij/zij aanspraak kan maken op de WIA. De werkgever betaalt in dit 
geval in de eerste twee jaar van ziekte van de werknemer het loon van de 
werknemer door (tot een maximum van 170%). Deze regeling ligt vast in de 
verlengde wettelijke loondoorbetalingregeling. 

  
De WIA geeft de cliënt recht op ondersteuning bij reïntegratie op de arbeidsmarkt. Het 
UWV heeft hiervoor reïntegratiemedewerkers in dienst (werkzaam bij de lokale CWI 
kantoren) die de cliënt begeleiden bij reïntegratie op de arbeidsmarkt. Het UWV heeft 
hierbij de mogelijkheid om afspraken te maken met individuele cliënten over het 
reïntegratieproces. Hierbij geldt de algemene poortwachtertoets (zoals in de WAO). 
Voor cliënten kunnen deze nieuwe ‘scherpere’ eisen het conflictpotentieel van het 
contact verhogen (het wordt immers moeilijker om een uitkering te krijgen).  
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Tot slot hebben er ook een aantal veranderingen in de Ziektewet (ZW) plaatsgevonden. 
Per 1 juli 2007 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de Ziektewet. Hierbij heeft 
het UWV de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van de reïntegratie en 
verzuimbegeleiding van de cliënt gedurende de eerste 104 weken van ziekte. Na afloop 
van deze periode stelt het UWV een reïntegratieverslag op. Daarnaast zijn de eisen die 
het UWV hanteert bij de keuring van cliënt voor de Ziektewet aangepast. In de oude 
situatie werd er bij de keuring gekeken naar de specifieke delen van de taak die de 
cliënt door ziekte niet langer kon uitvoeren. In de nieuwe situatie wordt er bij de 
keuring uitgegaan van de mate waarin de cliënt de werkzaamheden die specifiek zijn 
voor zijn/haar functie nog kan uitvoeren.  

4.2 Interfaces 
Het UWV gebruikt bij de contacten met de cliënt een zevental interfaces. Zoals in 
hoofdstuk twee naar voren kwam kunnen deze interfaces afhankelijk van of de rol van 
de medewerker ‘zichtbaar’ is voor de cliënt ingedeeld worden in primaire en secundaire 
interfaces. Onderstaand figuur geeft de door het UWV gebruikte interfaces weer. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Figuur 10 Primaire en secundaire interfaces binnen het UWV 
 
Zoals het bovenstaande figuur laat zien maakt het UWV gebruik van vijf primaire 
interfaces. Kenmerkend aan deze interfaces is dat de medewerker op enige wijze 
zichtbaar is voor de cliënt. Zo zijn in het geval van face-to-face contact cliënt en 
medewerker in dezelfde ruimte aanwezig. In geval van bijvoorbeeld e-mail of brief is de 
medewerker als afzender zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld een e-mailadres, of 
naam. Daarnaast maakt het UWV gebruik van twee secundaire interfaces (website en 
folders). Bij deze interfaces is de medewerker niet zichtbaar. De organisatie treedt in 
dit geval op als afzender. Zo worden bijvoorbeeld folders verzonden met het UWV als 
afzender. Elke interface beschikt over specifieke eigenschappen die het verloop van de 
communicatie via deze interface ‘sturen’. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
de snelheid waarmee communicatie verloopt, de mate van standaardisering en de 
mogelijkheden voor het geven (en ontvangen) van feedback. Wanneer naar de 
eigenschappen van zowel de primaire als de secundaire interfaces gekeken wordt 
ontstaat het volgende beeld: 
 
Primaire interfaces 
 

 
 

Brief 
 

UWV telefoon  
 

Telefoon 
 

E-mail 
 

Face-to-face 
  

 
 
 

Secundaire Primaire interfaces 
interfaces 

Website 
 

Brochures 
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Brief 
Een van de voornaamste interfaces voor het UWV is de brief. De brief wordt vooral 
toegepast bij het overbrengen van besluiten, of beslissingen aan de cliënt. “Wanneer we 
een cliënt op de hoogte willen stellen van een beslissing doen we dit door een brief te 
sturen”. 58 De keuze om bij het overbrengen van besluiten de brief te gebruiken ligt niet 
bij het UWV. “ De Awb schrijft voor dat we een brief sturen bij een besluit”. 59 De 
Algemene wet bestuur (Awb) stelt regels op voor de communicatie tussen 
bestuursorganen en de burger. Eén van de belangrijkste eisen uit de Awb is dat 
besluiten/beslissingen door bestuursorganen de burger schriftelijk kenbaar gemaakt 
dienen te worden.60 Het UWV is een bestuursorgaan volgens de Awb en dient om deze 
reden de brief te gebruiken bij het kenbaar maken van besluiten.  
 
De brief biedt de ontvanger slechts één feedbackmoment. Voor de ontvanger is het 
alleen mogelijk om achteraf (dus als de codering van de boodschap afgerond is) 
feedback te geven. De reden hierachter is dat er bij briefcontact enkele dagen zit 
tussen verzending en ontvangst van de boodschap. Op het moment dat de ontvanger de 
boodschap binnenkrijgt is de codering van de boodschap reeds afgerond. Dit heeft het 
nadeel dat de zender eventuele feedback niet kan gebruiken om de codering van de 
boodschap aan te passen. De snelheid waarmee feedback verloopt ligt bij brieven laag. 
Aangezien brieven per post worden verstuurd duurt het minimaal een aantal dagen voor 
de zender feedback op de boodschap kan ontvangen. De brieven van het UWV vertonen 
zowel qua opbouw als inhoud een grote mate aan standaardisatie. Ze bevatten in vrijwel 
alle gevallen een besluit, de relevante wetten waarop het besluit gebaseerd is, 
eventuele extra informatie die de cliënt dient aan te leveren en de mogelijkheden tot 
bezwaar op het besluit.61  Daarnaast vertonen brieven onderling een grote mate van 
overeenkomst in het taalgebruik. De eisen voor inhoud van brieven wordt deels 
vastgelegd in de Awb. Dit maakt het voor medewerkers maar beperkt mogelijk om van 
de ‘standaard’ af te wijken.  
 
Telefoon 
Het UWV zet de telefoon op twee manieren als interface in Zo wordt de telefoon 
gebruikt bij de grootschalige afhandeling van cliëntvragen via de UWV telefoon. De UWV 
telefoon is opgebouwd rond twee telefoonnummers (0900-9294 voor werknemers en 
0900-9295 voor werkgevers). De uitvoering van de UWV telefoon ligt bij het Klant 
contact centrum (KCC) te Groningen.  
 
De UWV telefoon is sterk gestandaardiseerd in zowel het proces waarop het contact 
verloopt als de boodschap. Het contact via de UWV telefoon verloopt via een vastgesteld 
proces waar door zowel medewerker als cliënt niet van afgeweken kan worden. Dit 
proces bestaat afhankelijk van de vraag uit zes of acht stappen. Wanneer een cliënt belt 
naar de UWV telefoon (stap 1) wordt hij/zij eerst gevraagd het burgerservicenummer in 
te voeren (stap 2). Het burgerservicenummer is gekoppeld aan de cliëntdatabase van 
het UWV. Op het moment dat de cliënt zijn/haar burgerservice nummer invoert is het 
bij het computersysteem direct bekend welke diensten deze cliënt van het UWV 
ontvangt/ontving. De cliënt belandt nu in een geautomatiseerd keuzemenu (stap 3), 
waar gekozen kan worden voor welke dienst de vraag bestemd is. Aan de hand van deze 
keuze wordt de cliënt doorverbonden met een medewerker (stap 4). De cliënt kan nu 
zijn/haar vraag stellen (stap 5). In 85% van de gevallen krijgt de cliënt direct een 
antwoord (stap 6). In de andere 15% van de gevallen wordt de vraag door de 
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medewerker van het KCC doorgestuurd naar het lokale kantoor (stap 7). Deze belt de 
cliënt terug binnen een streefduur van 24 uur (stap 8). 62 
 
Naast het proces is ook de boodschap bij de UWV telefoon gestandaardiseerd. Bij de 
beantwoording van cliëntvragen wordt gebruik gemaakt van een database van zo’n 2.200  
vooraf gedefinieerde algemene vragen (en bijbehorende antwoorden).63 De vraag van de 
cliënt wordt vergeleken met de database. Wanneer de vraag te ‘specifiek’ is voor de 
database wordt de vraag doorgespeeld naar de betreffende afdeling van het lokale 
kantoor. Niet alleen het antwoord, maar ook de manier waarop dit gecodeerd wordt 
kent een mate van standaardisering. Door het KCC wordt er van de medewerkers geëist 
dat ze een ‘klantvriendelijke’ houding hebben.64 Dit stelt eisen aan de manier waarop 
medewerkers bijvoorbeeld taal mogen gebruiken bij de codering van de boodschap. Door 
het KCC wordt er controle uitgevoerd op de wijze waarop de medewerkers de cliënt 
bejegenen. Zo wordt een aantal gesprekken opgenomen en naderhand afgeluisterd. De 
manier waarop de medewerker in deze gesprekken gehandeld heeft wordt meegenomen 
in zijn/haar beoordeling en kan nadelige gevolgen hebben wanneer de medewerker niet 
op de (volgens de organisatie) ‘juiste’ manier gehandeld heeft. 
 
De feedbackmogelijkheden van de UWV telefoon zijn beperkt. De cliënt kan direct na 
het ontvangen van de boodschap een reactie geven. De medewerker kan hierop direct 
een reactie geven. Belangrijk is dat dit geen formeel feedbackmoment is. De manier 
waarop er met de feedback van de cliënt omgegaan wordt is afhankelijk van de 
behandelende medewerker. Zo kan de medewerker ervoor kiezen om wel of geen 
reactie te geven/ gebruik te maken van de feedback. Daarnaast biedt de UWV telefoon 
één formele feedbackmogelijkheid. Zo wordt elke veertigste cliënt gevraagd een 
vragenformulier in te vullen. Op dit formulier kan de cliënt aangegeven hoe de 
dienstverlening beoordeeld wordt. Op basis van dit vragenformulier vormt het KCC een 
beeld van de dienst door de cliënt ervaren wordt. Nadeel van deze manier van feedback 
is dat de cliënt nooit op voorhand weet of hij/zij deze mogelijkheid aangeboden krijgt.  
 
Naast de afhandeling van grootschalige cliëntcontacten wordt de telefoon momenteel 
door een aantal afdelingen binnen de regio middenwest gebruikt als aanvulling op de 
brief. Zo worden cliënten bij ontvangst van de WW aanvraag, of bezwaar nu eerst 
gebeld. Dit telefonische contact is in tegenstelling tot de UWV telefoon niet 
gestandaardiseerd. Het verloop van het contact wordt grotendeels bepaald door de 
cliënt en de medewerker. Zo is de manier waarop de boodschap gecodeerd wordt bij dit 
telefonische contact geheel afhankelijk van de individuele medewerker. Voordeel 
hiervan is dat de medewerker de mogelijkheid krijgt om de codering naar eigen inzicht 
aan te passen aan de individuele cliënt. Nadeel is echter wel dat deze interface sterk 
afhankelijk is van de communicatievaardigheden van de medewerker. Wanneer de 
medewerker hierin tekort schiet (bijvoorbeeld niet in staat is om de boodschap over te 
brengen) vergroot dit de kans dat het contact uitmondt in een cliënt. Voor cliënten is er 
de mogelijkheid om op elk moment gedurende het gesprek feedback te geven 
(bijvoorbeeld door een vraag te stellen). Feedback verloopt daarnaast ook erg snel, de 
cliënt kan direct na het ontvangen van de boodschap feedback geven. Voor de 
medewerker is er de mogelijkheid om direct een reactie te geven op deze feedback en 
wanneer dat nodig is de codering van de boodschap hierop aan te passen.  
 
E-mail 
E-mail (of electronic mail) kan gezien worden als de digitale tegenhanger van de 
‘klassieke’ brief. Het grote verschil met de brief is de snelheid waarmee de boodschap 
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wordt overgebracht. Deze ligt bij e-mail vele malen hoger dan bij brieven. E-mail wordt 
binnen het UWV gebruikt ter vervanging van de telefoon bij de afhandeling van 
cliëntvragen. Zo wordt e-mail o.a gebruikt als vervanging van de UWV telefoon voor 
doven en slechthorende.65 De uitvoering van dit e-mail contact ligt bij het KCC. 66 In 
andere gevallen wordt e-mail door een aantal afdelingen binnen de regio middenwest 
gebruikt als aanvulling op de brief.67E-mail kent net als de brief een feedbackmoment. 
Dit moment vindt achteraf (dus als de codering van de boodschap is afgerond) plaats. 
Net als in het geval van de brief heeft dit als nadeel dat de zender feedback niet kan 
gebruiken om de codering van de boodschap aan te passen. De snelheid waarmee 
feedback gegeven kan worden lig) hoger dan bij de brief. Hoewel de inhoud van de 
boodschap in een aantal gevallen gestandaardiseerd is, vindt de codering grotendeels 
naar inzicht van de betrokken medewerker plaats.  
 
Face-to-face 
Face-to-face contact wordt door het UWV o.a toegepast bij de 
arbeidsongeschiktheidskeuring, reïntegratiebegeleiding en de klantenbalie van de lokale 
kantoren. Face-to-face contact is de rijkst mogelijke vorm van interface. Zo biedt face-
to-face contact de mogelijkheid om bij de codering van boodschappen zowel taal, 
gedrag en symbolen te gebruiken. Daarnaast is face-to-face contact niet 
gestandaardiseerd. Het verloop van de contacten is grotendeels afhankelijk van de 
betrokken medewerker(s) en de cliënt. Face-to-face contact biedt ‘ruime’ 
mogelijkheden tot het geven van feedback. Zo kan op elk moment gedurende het 
contact feedback gegeven worden. Daarnaast verloopt feedback ook erg snel (zender en 
ontvanger bevinden zich immers in dezelfde ruimte). 
 
Secundaire interfaces 
 
Website 
De website (www.uwv.nl) is de belangrijkste digitale interface tussen cliënt en 
organisatie. Het UWV zet de website in bij de afhandeling van cliëntvragen en de 
informatievoorziening aan de cliënt. De website is net als de UWV telefoon sterk 
gestandaardiseerd in zowel de boodschap, als het proces waarop de contacten verlopen. 
Daarbij is de website sterk ‘one-way’ ingesteld. De website lijkt voor het UWV 
voornamelijk bedoeld te zijn als een interface om boodschappen over te brengen aan de 
cliënt, niet om ze te ontvangen. 
 
Het contact via de website verloopt via een aantal stappen. De website is opgedeeld in 
vier delen; werknemers, werkgevers, ketenpartners en de organisatie. Cliënten 
selecteren wanneer ze op de website terecht komen eerst een van de vier bovenstaande 
onderdelen (stap 1). In de tweede stap van het proces selecteert de cliënt uit een 
keuzemenu zijn/haar situatie(ik ben ziek, ik ben werkloos geworden etc). Op basis van 
deze keuze krijgt de cliënten een overzicht van relevante informatie/vragen over 
zijn/haar situatie (stap 3). Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde vragendatabase 
als waar er bij de UWV telefoon van wordt gemaakt. De cliënt heeft ook de mogelijkheid 
om zelf een vraag te formuleren. Deze vraag wordt vergeleken met een database van 
vooraf geformuleerde vragen (en antwoorden) en de cliënt krijgt de meest relevante 
antwoorden voorgeschoteld. De website biedt geen mogelijkheden voor feedback en de 
codering van de boodschap ligt geheel vast. De reden hierachter lijkt te liggen in de 
zeer minimale inbreng van medewerkers bij het contact via de website. Bij de website 
zijn medewerkers alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de vragendatabase.  
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Brochures 
Het UWV publiceert verschillende brochures. Deze brochures worden voornamelijk 
gebruikt om de cliënt te informeren over de diensten van het UWV. Brochures zijn net 
als de website ‘one-way’ ingesteld. Dit wil zeggen dat communicatie via brochures 
éénzijdig verloopt. Brochures lijken voor het UWV vooral bedoeld te zijn om 
boodschappen op de burger over te brengen, niet om boodschappen van burgers te 
ontvangen. De codering van boodschappen ligt bij brochures na publicatie vast. Op het 
moment dat de cliënt de brochures leest is de codering van de boodschap immers 
afgerond. Boodschappen zijn bij brochures sterk gestandaardiseerd. De boodschap is 
immers hetzelfde in elke versie van de brochure. Brochures bieden geen mogelijkheden 
om direct feedback te geven. Wat brochures de cliënt wel bieden is een verwijzing naar 
website, of UWV telefoon voor verdere informatie/vragen. Op deze manier bieden 
brochures de cliënt een indirecte mogelijkheid voor feedback.  
 
De contacten tussen burger en UWV verlopen via de bovenstaande interfaces. Toch 
wordt niet elke interface toegepast bij elk contact. Het UWV past de bovenstaande 
interfaces selectief toe bij de algemene en specifieke contacten met de cliënt.  

4.3 Interfaces bij de contacten met de cliënt? 
Zoals eerder naar voren kwam communiceert het UWV via algemene en specifieke 
contacten met de cliënt. Hierbij maakt het UWV gebruik van zeven interfaces. In de 
volgende twee deelparagrafen is er aandacht voor de wijze waarop het UWV interfaces 
inzet bij zowel de algemene (paragraaf 4.3.1) als de specifieke contacten met de cliënt 
(paragraaf 4.3.2).  

4.3.1 Algemene contacten  
Bij de algemene contacten zet het UWV vier interfaces in: de website, brochures, de 
UWV telefoon en e-mail. Opvallend is dat elk van deze interfaces een grote mate van 
standaardisatie vertoont. Uit de interviews kwam naar voren dat de keuze voor 
gestandaardiseerde interfaces (mede) gemaakt is vanuit economisch perspectief.68 Een 
voordeel van de gestandaardiseerde interfaces is dat ze het voor de organisatie mogelijk 
maken grootschalige cliëntcontacten (zoals de afhandeling van cliëntvragen, of het 
informeren van cliënten) relatief ‘goedkoop’ af te handelen. Goedkoop wil hier zeggen 
tegen lage kosten in mens en materiaal. 
 
De website en de UWV telefoon (en in mindere mate e-mail en brochures) doen dienst 
als vangnet voor de grote hoeveelheid vragen die het UWV jaarlijks ontvangt. Zo 
ontvangt alleen de UWV telefoon al ruim 8.000.000 vragen per jaar. 69 Voorheen werden 
alle cliëntvragen behandeld door medewerkers van de lokale UWV kantoren. Nadeel 
hiervan is dat dit ten koste kan gaan van de andere werkzaamheden van de betreffende 
medewerkers. Door de afhandeling van cliëntvragen centraal te organiseren kan met 
relatief beperkte middelen (mensen en geld) een groot aantal vragen beantwoord 
worden.70 Daarnaast stelt het de organisatie beter in staat om de capaciteit (in mensen) 
aan te passen op veranderingen in de hoeveelheid vragen, wanneer deze zich 
voordoen.71 Een belangrijke reden voor de instelling van de website en de UWV telefoon 
is dan ook een economische, het maakt de grootschalige afhandeling van 
cliëntcontacten efficiënter en kosteffectiever.  
Naast de economische reden is er nog een andere reden achter de keuze van juist deze 
interfaces. Uit de interviews kwam naar voren dat het UWV met de invoering van deze 
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interfaces streeft naar een verbetering van de dienstverlening aan de cliënt. “Met de 
UWV telefoon willen we de service aan de cliënt verbeteren en tegelijkertijd de kosten 
verlagen” .72 Enerzijds moet de invoering van de website en de UWV telefoon en e-mail 
ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van het UWV wordt vergroot. De bereikbaarheid 
van het UWV was in het verleden een grote bron van ergernis voor cliënten. De oorzaak 
hiervan lag ondermeer in de 36-urige werkweek die UWV hanteert. Hierdoor kwam het 
voor dat er op vrijdagmiddagen geen (of te weinig) personeel aanwezig was om alle 
(telefonische) vragen van cliënten te beantwoorden.73 Dit kon voor lange wachtrijen en 
ergernis bij de cliënt zorgen. Door de invoering van de website en de UWV telefoon is 
het UWV nu elke werkdag van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar en zeven dagen per 
week de gehele dag via de website. Anderzijds is door het getracht de dienstverlening 
te verbeteren door de cliënt een simpel en eenduidig antwoord te geven op zijn/haar 
vraag. “Voor de invoering van de UWV telefoon kwam het nogal eens voor dat cliënten 
van verschillende medewerkers een verschillend antwoord kregen”. 74 Om deze reden is 
er door het UWV gekozen om de antwoorden op algemene vragen vooraf vast te leggen. 
Bij specifieke vragen is het niet mogelijk om het antwoord te standaardiseren (dit vergt 
kennis van de persoonlijke situatie van de cliënt). Om deze reden wordt het deel van de 
vragen dat betrekking heeft op de persoonlijke situatie van de cliënt afgehandeld door 
de lokale UWV kantoren. Opvallend is dat hoewel deze specifieke contacten meer 
conflictgevoelig zijn, de keuze om ze door de lokale kantoren af te laten handelen niet 
gebaseerd lijkt te zijn op de benodigde de rijkheid van de gebruikte interfaces, maar op 
de aanwezigheid van de benodigde kennis. “Daarnaast proberen we de interface voor de 
interface voor iedereen begrijpelijk te maken”. 75  Het bieden van een simpele en 
‘begrijpelijke’ interface is een andere reden geweest om de algemene contacten de 
website, brochures en de UWV telefoon in te zetten. De keuze voor e-mail als interface 
bij algemene contacten lijkt echter puur pragmatisch. Voor doven en slechthorende is 
het moeilijk (zo niet onmogelijk) om telefonisch een vraag te stellen. Om ervoor te 
zorgen dat deze groep niet uitgesloten wordt van de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen (of wordt beperkt tot alleen de website) is er door het UWV gezocht naar een 
vervanging van de UWV telefoon in de vorm van e-mail.  

4.3.2 Specifieke contacten 
Bij de specifieke contacten maakt het UWV formeel gebruik van één interface: de brief. 
Toch kwam uit de interviews naar voren dat de brief door een aantal afdelingen in de 
regio middenwest aangevuld wordt met de telefoon, e-mail en face-to-face contact. In 
dit onderzoek is er gekeken naar drie vormen van specifieke contacten: de afhandeling 
van klachten, bezwaren en besluiten.  
 
Besluiten. 
De belangrijkste interface bij het overbrengen van besluiten is de brief. De reden 
hierachter ligt in de Awb. Deze verplicht bestuursorganen (zoals het UWV) besluiten 
schriftelijk aan de cliënt kenbaar te maken. Om deze reden kan er door het UWV 
(voorlopig) niet afgeweken worden van de brief als ‘standaard’ interface bij het 
overbrengen van besluiten.76 Uit de interviews kwam wel naar voren dat er momenteel 
gewerkt wordt aan een toevoeging op de Awb die het voor bestuursorganen mogelijkheid 
moet maken besluiten ook via e-mail aan de cliënt kenbaar te maken. 77 
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De interviews lieten verder zien dat er bij respondenten het besef lijkt te bestaan dat 
specifieke contacten als het overbrengen van een besluit (grote) financiële belangen 
voor de cliënt met zich kan meebrengen en dat de brief niet in alle gevallen de meest 
‘geschikte’ interface is om deze boodschap over te brengen.78 Vooral het geven van 
duidelijkheid en het nakomen van de gemaakte afspraken worden gezien als belangrijke 
factoren bij de tevredenheid van cliënten over het contact. “Voor cliënten is er niets zo 
vervelend als niet weten wat er gaat gebeuren”.79  Nadeel van briefcontact is dat de 
boodschap na verzending vast ligt en de medewerker geen verdere mogelijkheden heeft 
om de boodschap (of de mogelijke gevolgen ervan) toe te lichten. Vanuit dit perspectief 
is er door de afdeling WW in de regio middenwest gekozen de brief aan te vullen met de 
telefoon. Zo wordt ervoor gekozen om de cliënt niet te laten wachten op de brief, maar 
eerst de cliënt te bellen. “Dan bellen we de cliënt eerst, de brief komt dan 
later”.80Doel van dit telefoongesprek is om de cliënt duidelijk te maken wat hij/zij wel 
en niet moet verwachten van de dienst. Het overbrengen van verwachtingen wordt 
gedaan via het dienstverleningsconcept (zie bijlage 2). Daarnaast krijgt de cliënt de 
mogelijkheid om tijdens het gesprek vragen te stellen, die direct door de medewerker 
beantwoordt kunnen worden. Opvallend is dat respondenten aangaven dat de telefoon 
hiervoor niet de eerste keuze was. “Eerst stuurde we het dienstverleningsconcept mee 
met de ontvangstbevestiging van de WW aanvraag. De regiodirecteur heeft dit echter 
stopgezet omdat het verwachtingen creëert die momenteel niet iedere afdeling in de 
regio waar kan maken”. 81  
  
Naast het overbrengen van verwachtingen wordt de telefoon ook gebruikt om cliënten 
gedurende de afhandeling van de WW aanvraag op de hoogte te houden van mogelijke 
vertragingen en/of ontbrekende informatie die de cliënt dient aan te leveren en de 
uitslag van de WW aanvraag. De keuze voor de telefoon lijkt hierbij vooral gebaseerd te 
zijn op de snelheid die het biedt. Uit de interviews kwam naar voren dat het snelheid als 
belangrijke eigenschap van een interface gezien wordt. “Het gaat immers over veel geld, 
zeker voor mensen in een zwakke economische positie”.82 Belangrijk bij de toepassing 
van de telefoon als interface bij het overbrengen van besluiten is dat het uitsluitend 
gaat om een aanvulling op de brief. Hoewel de telefoon gebruikt wordt om de cliënt in 
een vroeg stadium op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de toewijzing van een WW 
aanvraag volgt er altijd een brief. Een ander belangrijk punt is dat het gebruik van de 
telefoon momenteel alleen bij een klein aantal afdeling wordt toegepast. Verreweg de 
meeste afdelingen werken nog uitsluitend met de brief. Figuur 13 geeft een 
schematische weergave van de contacten bij het overbrengen van besluiten binnen de 
afdeling WW. 

Aanvraag naar 
beoordeling 

Afdeling krijgt 
aanvraagformulier 

binnen 

Medewerker belt 
client 

Cliënt krijgt 
schriftelijk de 
beoordeling aanvraag 

Medewerker belt 
client 

      
    Figuur 13. Interfaces binnen de besluitafhandeling 
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Bezwaren 
Ook bij de afhandelingen van bezwaren worden ‘rijkere’ interfaces gebruikt als 
aanvulling op de brief. Aangezien de beslissing over het al dan niet gegrond verklaren 
van een bezwaar ook een besluit is volgens de Awb worden andere interfaces alleen 
gebruikt als aanvulling op de brief. 83  Zo wordt de cliënt momenteel bij de 
afhandelingen van bezwaren ‘standaard’ gebeld wanneer het bezwaar bij de afdeling 
bezwaar en beroep binnenkomt. De reden hierachter is tweezijdig. Enerzijds wordt dit 
gedaan om meer inzicht te krijgen in de aard van het bezwaar. Uit de interviews kwam 
naar voren dat bezwaren vaak een klachtelement bevatten.84 Dit wil zeggen bezwaren 
vaak ook een klacht bevatten. Aangezien de afhandeling van klachten via een andere 
afdeling verloopt wordt het bij de afdeling bezwaar en beroep als belangrijk gezien dat 
het klachtdeel gescheiden wordt van het bezwaar.85 Daarnaast wordt de telefoon net als 
binnen de afdeling WW gebruikt om de cliënt duidelijk te maken wat hij/zij wel of niet 
moet verwachten en om eventuele ontbrekende informatie te verkrijgen.  
De telefoon is echter niet de enige interface die bij de behandeling van bezwaren als 
aanvulling op de brief gebruikt wordt. Wanneer de telefoon niet voldoende duidelijkheid 
biedt kan er door de medewerker ook gekozen worden voor een face-to-face gesprek. Er 
lijkt voor een face-to-face ontmoeting gekozen te worden om de rijkheid die het 
biedt.”Soms helpt het wanneer je met een cliënt om de tafel gaan zitten”.86  Ook hier 
lijkt er bij de respondenten het besef te zijn dat het contact voor de cliënt (grote) 
belangen met zich meebrengt en dat dit de kans vergroot dat het contact in een conflict 
uitmondt. De keuze van interfaces binnen de afdeling bezwaar en beroep lijkt dan ook 
vooral gebaseerd te zijn op de rijkheid die ze bieden. Belangrijk hierbij is dat deze 
aanpak momenteel binnen slechts een aantal afdelingen wordt toegepast en dat in een 
groot aantal gevallen nog uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de brief. Figuur 14 
geeft het verloop van de contacten bij de afhandeling van bezwaren weer.  

Schriftelijk besluit UWV

Schriftelijk bezwaar client 

Medewerker belt client 

Mediation Face-to-face gesprek 

Beslissing op bezwaar 

 
    Figuur 14. Interfaces bij afhandelingen van bezwaren  
       
Klachten 
Ook bij de afhandeling van klachten worden meerdere interfaces gebruikt. Belangrijk 
hierbij is dat de afhandeling van klachten geen besluit is volgens de Awb. Het UWV is bij 
de afhandeling van klachten dus niet verplicht tot het gebruik van de brief. Voor de 
afhandeling van klachten zet het UWV vier verschillende interfaces in. De keuze om vier 
verschillende interfaces in te zetten lijkt gemaakt te zijn om de bereikbaarheid van het 
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klachtenbureau zo groot mogelijk te maken. 87  Bij de bereikbaarheid is niet alleen 
gekeken naar wanneer het klachtenbureau bereikbaar is, maar ook op hoe. Hoewel de 
interfaces een wisselde mate van rijkheid bieden lijkt de keuze van de interfaces niet 
gebaseerd te zijn op rijkheid, maar op de bereikbaarheid die ze beiden. “Momenteel 
hebben we door de inzet van vier interfaces een bereikbaarheidspercentage van 95%”.88 
  
De eerste interface is het digitale klachtenformulier. Op de website van het UWV is een 
digitaal klachtenformulier geplaatst. De cliënt kan dit formulier online invullen en 
opsturen. Dit formulier is in essentie niets anders dan een gestandaardiseerde e-mail. 
Het digitale klachtenformulier biedt een zelfde mate van rijkheid als elk andere e-mail. 
Hoewel de communicatie snel verloopt, vindt de codering uitsluitend plaats door middel 
van taal. Daarnaast heeft het digitale klachtenformulier dezelfde eigenschap als de brief; 
wanneer de boodschap verstuurd is ligt hij vast. Voor de zender is het niet meer 
mogelijk om de boodschap bij de interpretatie van de boodschap tussentijds bij te 
sturen. De tweede interface is de telefoon; het klachtenbureau is elke werkdag van 9.00 
t/m 17.00 uur telefonisch bereikbaar. De telefoon wordt in dit geval als een rijke 
interface gebruikt. Het contact is niet gestandaardiseerd en feedback verloopt direct. 
De derde interface is de brief. Het klachtenbureau heeft een postbus waar cliënten 
schriftelijk hun klacht terecht kunnen. De vierde interface is e-mail. Hoewel dit formeel 
geen cliënteninterface is (voor digitale vragen heeft het klachtenbureau immers het 
digitale klachtformulier) worden via e-mail binnengekomen klachten wet behandelt. 
“Wanneer een cliënt ons een vraag stuurt via e-mail beantwoorden wij deze toch”. 89 
Wanneer een klacht van een cliënt bij het klachtenbureau binnenkomt, wordt deze 
opgenomen in de landelijke klachtendatabase. In elke regio is een klachtambassadeur 
actief. Deze handelt in de meeste gevallen de klacht verder af. Alleen wanneer een 
klacht betrekking heeft op zaken die groter zijn dan één regio (of gevolgen kunnen 
hebben voor het UWV als geheel) worden ze door klachtenbureau afgehandeld.90 De 
klachtambassadeur staat vrij in de keuze van interfaces. “In de meeste gevallen belt de 
klachtambassadeur de cliënt om te informeren naar de klacht. Aan de hand van dit 
gesprek kan de klachtambassadeur besluiten om de klacht verder telefonisch af te 
handelen of bijvoorbeeld via mediation”. 91  Afhankelijk van de mate 
conflictgevoeligheid van het contact wordt er een keuze gemaakt uit de te gebruiken 
interfaces. Hierbij lijkt er (al dan niet bewust) uitgegaan te worden van de rijkheid die 
een interface kan bieden. Uit het interview kwam verder naar voren dat wanneer het 
klachtbureau een klacht zelf afhandelt dit op een soortgelijke wijze plaatsvindt.  
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90 Interview Jerry Jansen 
91 Interview Jack Meijdam 

 46



4.4 Conflicten 
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam vormen klachten een meetbare indicator van 
conflicten tussen organisatie en cliënt. In 2006 maakte het UWV 1.100.000 primaire 
beslissingen. Bij primaire beslissingen kan gedacht worden bijvoorbeeld het vaststellen 
van het arbeidsongeschiktheidspercentage, of het toekennen van een uitkering. Bij elk 
van deze primaire beslissingen vind contact met de verzekerde plaats. In 2006 ontving 
het UWV 20.844 klachten van verzekerden. Dit is een percentage van ongeveer 2% van 
het totale aantal beslissingen in dat jaar.92 De grootste oorzaken van klachten waren de 
informatievoorziening en communicatie met de cliënt (42,6%), de betaling van premies 
(26,6%), de behandelingsduur (13,5%), bejegening (11,4%) van de cliënt en 
bereikbaarheid (3,1%).93 Van deze categorieën hebben er drie te maken met het contact 
tussen UWV en de verzekerden (informatievoorziening en communicatie, bejegening en 
bereikbaarheid). In totaal vormen deze categorieën samen 57,1% van het totale aantal 
klachten over het UWV. Aan de hand hiervan is te zeggen dat iets meer dan 1% van de 
contacten tussen het UWV en de verzekerde leidt tot een klacht. Hoewel 1% weinig lijkt 
komt het toch neer op zo’n 11.900 klachten van verzekerden. Onderstaand figuur toont 
de opbouw van klachten in 2006.       
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     Figuur 16. Opbouw klachten UWV in 2006 
 
Opvallend is ook dat het aantal klachten dat het UWV jaarlijks ontvangt sinds de 
oprichting in 2002 een stijgende lijn laat zien. Vooral in de jaren 2004 en 2005 was er 
een opmerkelijke stijging in het aantal klachten van verzekerden zichtbaar. Zo 
verdubbelde het aantal klachten in 2004 (15.721) ten opzichte van 2003 (7.823) en steeg 
het aantal in 2005 met 30% naar 20.116 klachten. 94 Opvallend is dat de toename in 
klachten samen lijkt te vallen met een aantal veranderingen binnen de organisatie en de 
context van het contact. Zo steeg het aantal klachten van verzekerden sterk na de 
invoering van een nieuw computersysteem en de wijziging van de keuringseisen voor de 
WAO in 2004 en de landelijke invoering van het KCC in 2005. Onderstaand figuur geeft 
een beeld van het aantal dat het UWV in de periode 2002-2006 ontving. 
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     Figuur 17. Klachtontwikkeling UWV 2002-2006.95 
 
Het UWV is echter niet de enige plek waar verzekerden met hun klacht terecht kunnen. 
Wanneer verzekerden niet tevreden zijn over de behandeling van hun klacht door het 
UWV, kunnen ze terecht bij de Nationale ombudsman. Deze ontving in 2006 2.276 
klachten over het UWV. Dit is een toename van 36% ten opzichte van de 1.671 klachten 
in 2005. De klachten hadden grotendeels betrekking op de behandelingsduur. Daarnaast 
zorgden betaling, informatieverstrekking, non-respons, niet klantgericht handelen en 
uitblijven van acties voor veel klachten.96 Figuur 11 geeft een beeld van het aantal 
klachten dat de Nationale ombudsman in de periode 2002-2006 over het UWV ontving. 

Figuur 18. Klachtontwikkeling UWV 2002-2006.97  
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Opvallend is dat hoewel het aantal klachten dat de Nationale ombudsman over het UWV 
ontvangt een stijgende lijn laat zien, de ontwikkeling in het aantal klachten verschillen 
laat zien met die binnen het UWV. Zo was de stijging van het aantal klachten bij de 
Nationale ombudsman in de periode 2004-2005 minder sterk dan bij het UWV. In 2006 
echter steeg het aantal klachten bij de Nationale veel sterker dan bij het UWV. De 
oorzaken van dit verschil zijn niet geheel duidelijk. De meest voor de hand liggende 
oorzaak ligt in de manier waarop de Nationale ombudsman te werk gaat. Voordat een 
burger met zijn/haar klacht bij de Nationale ombudsman terecht kan, dient hij/zij eerst 
een klacht ingediend te hebben bij de betreffende publieke organisatie. Wanneer de 
afhandeling  van deze klacht niet naar tevredenheid van de burger verloopt kan de 
Nationale ombudsman om hulp gevraagd worden. Er gaat vaak enige tijd overheen voor 
een klacht terechtkomt bij de Nationale ombudsman. Dit kan verklaren waarom de 
sterke stijging van het aantal bij het UWV in de periode 2004-2005 nu pas zichtbaar lijkt 
te worden bij de Nationale ombudsman.  

                                                                                                                                                         
94 UWV jaarverslag 2006 
95 UWV jaarverslag 2002-2006 
96 Jaarverslag Nationale ombudsman 2007 
97 Jaarverslag Nationale ombudsman 2007 
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4.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is er aandacht besteed aan vier vragen: ‘in hoeverre zijn de contacten 
tussen UWV en de cliënt conflictgevoelig?’ (par. 4.1), welke interfaces gebruikt het UWV 
voor deze contacten?’ (par. 4.2), ‘hoe past het UWV deze interfaces toe?’ (par. 4.3) en 
‘hoeveel klachten levert het contact tussen UWV en de cliënt jaarlijks op?’ (par. 4.4). 
 
Het contacten tussen UWV en de cliënt lijkt zich te kenmerken door een (financiële) 
belangen en een mate van afhankelijkheid. Cliënten bevinden zich in veel gevallen in 
een financieel ‘zwakke’ positie wanneer ze met het UWV in contact komen. Voor veel 
cliënten zijn de wettelijke werknemersverzekeringen belangrijk om zich in het 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Het contact met het UWV kan gevolgen hebben 
voor de (financiële) situatie van de cliënt. Zo kan een contact leiden tot bijvoorbeeld 
een inkrimping of stopzetting van een uitkering. De mogelijke financiële belangen bij 
een contact lijken voor de cliënt een reden te vormen om te klagen. Opvallend is dat de 
feitelijke belangen van een contact niet altijd overeen komen met de (door de cliënt) 
waargenomen belangen. Uit de interviews kwam naar voren dat cliënten soms financiële 
belangen koppelen aan contact die feitelijk geen directe gevolgen hebben voor de cliënt. 
Dit lijkt zowel de algemene als de specifieke contacten tussen UWV en de cliënt een 
potentieel voor conflict te geven. Verder lijken veranderingen in het wettelijke kader 
van het UWV van invloed te zijn op het conflictpotentieel van de contacten.  Zo lijken 
ondermeer de verscherping van de WAO en WW eisen het contact meet potentieel voor 
conflict te geven.  
 
Het UWV maakt gebruik van een zevental interfaces. Daarvan kunnen er twee 
omschreven worden als secundaire interfaces (website en brochures). Bij deze 
interfaces is er geen voor de cliënt zichtbare inbreng van de medewerker bij het contact. 
De andere vijf interfaces zijn primaire interfaces. Bij brief, UWV telefoon, e-mail, face-
to-face contact, telefoon is de inbreng van de medewerker op enige wijze zichtbaar 
voor de cliënt. Dit kan zijn door middel van direct contact tussen medewerker en cliënt, 
of door bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Het UWV zet bij de algemene contacten 
vier interfaces in; de website en brochures, UWV telefoon en e-mail. Opvallend aan de 
bij de algemene contacten gebruikte interfaces is dat ze allen een relatief grote mate 
van standaardisering vertonen. De keuze voor juist deze interfaces lijkt grotendeels 
gemaakt te zijn vanuit economisch perspectief. Interfaces als de UWV telefoon en de 
website moeten het mogelijk maken om de grootschalige algemene contacten tegen 
relatief lage kosten (in mens, tijd en materiaal) af te handelen. Daarnaast lijkt de keuze 
voor interfaces ook gemaakt te zijn uit klantperspectief. Interfaces als de UWV telefoon 
en de website moeten de bereikbaarheid van het UWV vergroten. Zo geeft de website 
de cliënt de mogelijkheid om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week met 
zijn/haar vragen bij de organisatie terecht te kunnen. Daarnaast moeten ze de cliënt 
een eenvoudig en eenduidig antwoord bieden.  

Bij specifieke contacten zoals de afhandeling van besluiten en klachten maakt het UWV 
formeel gebruik van één interface; de brief. De keuze voor de brief als interface bij 
deze contacten ligt niet bij het UWV. De afhandeling van klachten en besluiten zijn 
besluiten volgens de Awb. De Awb stelt de eis dat besluiten de cliënt schriftelijk 
kenbaar dienen te worden gemaakt. Alleen bij de afhandeling van klachten is het UWV 
niet verplicht tot het gebruik van de brief. Dit omdat de afhandeling van klachten geen 
besluit is volgens de Awb. Het UWV zet bij de afhandeling van klachten een viertal 
interfaces in: klachtenformulier, telefoon, brief en e-mail. Uit de interviews kwam naar 
voren dat de keuze van interfaces hier vooral gemaakt is vanuit het perspectief een zo 
groot mogelijke bereikbaarheid te creëren. Zo moet de keuze voor meerdere interfaces 
de cliënt mogelijkheid bieden om op verschillende manieren met hun klachten bij de 
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organisatie terecht kunnen. Hoewel het UWV bij de afhandeling van bezwaren en 
besluiten verplicht is de brief te gebruiken wordt er momenteel door een aantal afdeling 
gekozen om de brief ‘aan te vullen’ met interfaces als de telefoon, e-mail en face-to-
face contact. De keuze voor deze interfaces lijkt vooral gemaakt te zijn om de cliënt 
meer (en sneller) duidelijkheid te kunnen geven over het proces en de (mogelijke) 
gevolgen van het contact. Uit de interviews kwam naar voren dat de keuze voor 
interfaces als de telefoon het mogelijk maken om sneller duidelijkheid te scheppen bij 
de cliënt, wat het ontstaan van mogelijke verkeerde verwachtingen en/of 
onduidelijkheden kan voorkomen.  

Ten slotte is er gekeken naar het aantal klachten dat het contact tussen UWV en de 
cliënt jaarlijks voortbrengt. Het aantal klachten geeft een indicatie van het aantal 
conflicten. Klachten vormen immers de manier voor cliënten om hun ergernissen 
kenbaar te maken aan de organisatie . Het contact tussen het UWV en de cliënt zorgde 
in 2006 voor 11.900 klachten. Dit is iets meer dan 57% van het totale aantal klachten dat 
het UWV dat jaar ontving. Het contact met de cliënt lijkt dus een belangrijk aandeel te 
vormen van het totale aantal klachten dat het UWV jaarlijks ontvangt. In 2006 bleek 1% 
van alle contacten tussen het UWV en de cliënt tot een klacht te leiden. Hoewel 1% een 
klein aantal lijkt, valt dit nog net binnen de regels van het ministerie van SZW. Vanuit 
het ministerie is er de eis gesteld aan het UWV dat niet meer dan 1% van het contact 
leidt tot een klacht.98 Vanuit dit oogpunt zorgen de contacten tussen UWV en de cliënt 
voor veel klachten. Wat vooral opvallend is aan de klachten over het contact tussen het 
UWV en de cliënt is dat deze zowel binnen het UWV als bij de Nationale ombudsman 
sterk lijken te stijgen. Met behulp van dit hoofdstuk kan er antwoord gegeven worden op 
de eerste twee empirische deelvragen: ‘Wat maakt contacten tussen het UWV en de 
cliënt conflictgevoelig?’ en ‘Welke interfaces worden door het UWV gebruikt in de 
contacten met de cliënt?’.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Interview Henk Bouwers 
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Analyse 
Om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag worden de 
resultaten van het empirische onderzoek met behulp van de in paragraaf 3.2 
geoperationaliseerde onderzoeksvariabelen geanalyseerd. Hierdoor is het mogelijk om 
te zeggen hoe groot het conflictpotentieel van een contact is (paragraaf 5.1) en hoe 
‘rijk’, of ‘arm’ de daarbij gebruikte interfaces zijn (paragraaf 5.2). Met behulp hiervan 
is te zeggen in hoeverre de rijkheid van de gebruikte interfaces aansluit bij het 
conflictpotentieel van het contact (paragraaf 5.3).  

5.1 Hoe conflictgevoelig zijn de contacten het UWV en de cliënt? 
Om vast te stellen hoe conflictgevoelig contacten zijn is er gekeken naar het 
‘conflictpotentieel’, of de kans dat een contact uitmondt in een conflict. Om het 
conflictpotentieel van een contact te kunnen duiden zijn er een zevental indicatoren 
opgesteld: 
 
• In hoeverre is het contact verplicht? 
• In welke mate heeft het contact gevolgen voor de cliënt?  
• In hoeverre heeft de cliënt verwachtingen bij contact? 
• In hoeverre komen verwachtingen overeen met de werkelijkheid?  
• In hoeverre kan de cliënt zijn/haar verwachtingen kenbaar te maken? 
• In hoeverre maakt het UWV kenbaar wat te verwachten van het contact? 
• In hoeverre zitten er voor de cliënt belangen aan het contact verbonden? 
 
Op elk van deze indicatoren kan een contact beoordeeld worden als laag, gemiddeld of 
hoog. Hoe hoger een contact op elk van deze indicatoren ‘scoort’, des te groter het 
conflictpotentieel (en dus de kans dat het contact leidt tot conflicten). Conflicten 
kunnen op hun beurt weer leiden tot klachten.  
 
Zoals in het empirische onderzoek naar voren kwam zijn de contacten tussen UWV en de 
cliënt in te delen in algemene en specifieke contacten. Verschil tussen beide is dat 
algemene contacten in tegenstelling tot specifieke contacten niet gericht zijn op 
individuele cliënten. Door de bovenstaande indicatoren toe te passen op deze beide 
vormen van contact is het mogelijk om vast te stellen hoe groot het conflictpotentieel 
van de algemene en specifieke contacten is.  

5.1.1 Het conflictpotentieel van de algemene contacten 
In het onderzoek is gekeken naar twee vormen van algemene contacten: het informeren 
van cliënten en de afhandelingen van vragen. Uit de interviews kwam naar voren dat 
beide vormen van algemeen contact voor cliënten geheel vrijwillig plaatsvinden. 
Algemene contacten vormen geen verplicht onderdeel van het dienstverleningsproces. 
Zo is het voor cliënten niet noodzakelijk om vragen te stellen, of nieuwsberichten te 
lezen bij de aanvraag van uitkering. Wanneer cliënten via algemene contacten met het 
UWV in contact te treden gebeurt dit geheel vrijwillig. Wat de algemene contacten lijkt 
te kenmerken is dat het verloop ervan geen directe gevolgen heeft voor de persoonlijke 
situatie van de cliënt. Zo zal het lezen van een nieuwsbericht, of het stellen van een 
vraag niet direct leiden tot bijvoorbeeld de stopzetting, of verlaging van de uitkering. 
Dit wil echter niet zeggen dat algemene contacten totaal geen gevolgen kunnen hebben 
voor de cliënt. Zo kan de boodschap van een algemeen contact leiden tot veranderingen 
in de situatie van de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die geïnformeerd wordt 
over veranderingen binnen de wettelijke werknemers verzekeringen. In de laatste jaren 
een aantal wijzigingen voorgedaan in de wettelijke werknemersverzekeringen die 
gevolgen konden hebben voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo zijn onder 
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andere de eisen voor WW en WAO/WIA aangescherpt, wat voor de cliënt tot gevolg kon 
hebben dat bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering kon veranderen, of het recht op 
uitkering kon vervallen. Deze veranderingen zijn de cliënt grotendeels kenbaar gemaakt 
via algemene contacten (denk aan website, brochures etc). Hoewel het contact in deze 
gevallen zelf geen invloed had voor de cliënt, kon de boodschap dit wel hebben.  
 
Wat opviel in de interviews is dat sommige cliënten aangaven bang te zijn voor de 
gevolgen van de algemene contacten. Zo bleek een aantal cliënten geen vraag te durven 
stellen omdat ze dachten dat dit gevolgen kon hebben voor hun uitkering. Cliënten 
lijken dus de verwachtingen te hebben dat mogelijke (financiële) gevolgen van de 
algemene contacten. Deze verwachting lijkt gedeeltelijk overeen te komen met de 
werkelijkheid. Hoewel de boodschap van het contact gevolgen kan hebben voor de 
cliënt, heeft het contact zelf dit niet. De interviews lieten zien dat dit waargenomen 
financiële belang voor de cliënt een reden vormt om te klagen over het contact (en in 
sommige gevallen om niet contact met het UWV in contact te treden). Wat opviel in de 
documentenstudie is dat hoewel het UWV duidelijk maakt ‘waar’ de cliënt terecht kan 
voor vragen en informatie en ‘hoe’ het contact verloopt, de organisatie geen informatie 
versterkt over de mogelijke gevolgen van het contact. Zo wordt bijvoorbeeld op de 
website aangeven hoe cliënten een vraag kunnen stellen, maar niet wat de gevolgen 
kunnen zijn van het stellen van een vraag. De cliënt heeft in de meeste gevallen 
beperkte mogelijkheden om zijn/haar verwachtingen kenbaar te maken aan het UWV. 
De reden hierachter is dat een deel van de algemene contacten ‘one way’ ingesteld lijkt 
te zijn. Zo lijkt het UWV zich bij het informeren van de cliënt erop gericht te hebben 
een boodschap over te brengen op de cliënt, maar niet om boodschappen van de cliënt 
te ontvangen. Bij de afhandeling van vragen heeft de cliënt meer mogelijkheden om 
zijn/haar verwachtingen kenbaar te maken aan het UWV. Deze vorm van algemene 
contacten lijkt meer ‘two way’, of wederzijds ingesteld te zijn. 
 
Wanneer de indicatoren van conflictpotentieel op de algemene contacten worden 
toegepast lijken beide vormen van algemene contacten laag te scoren bij de indicator 
‘in hoeverre is het contact verplicht’. Beide vormen van algemeen contact vinden 
immers geheel vrijwillig plaats. Cliënten lijken verwachtingen te hebben over de 
mogelijke (financiële) gevolgen van het contact. De verwachtingen lijken vooral gericht 
te zijn op de mogelijke negatieve gevolgen van het contact (denk aan 
stopzetting/verlaging van uitkering, herkeuring etc). Bij de indicator verwachtingen 
scoren algemene contacten hoog. De verwachtingen van de cliënt komen deels overeen 
met de werkelijkheid. Zo heeft het verloop van de contacten zelf geen gevolgen voor de 
cliënt, de boodschap mogelijk wel. Algemene contacten scoren bij mogelijke gevolgen 
gemiddeld. Bij elk contact lijkt er voor de cliënt een financieel belang mee te spelen. 
De feitelijke belangen van de algemene contacten zijn laag, maar de waargenomen 
belangen lijken groter. Cliënten gaven immers aan bang te zijn om een vraag te stellen 
omdat ze bang waren voor de mogelijke (financiële) gevolgen. Om deze reden scoren de 
algemene contacten gemiddeld op de indicator belangen. De cliënt kan zijn/haar 
belangen bij het stellen van vragen beperkt kenbaar maken, maar bij het informeren 
van cliënten niet. Het UWV maakt de burger kenbaar ‘hoe’ met de organisatie in contact 
te treden, maar niet welke gevolgen het contact heeft.  
 
Onderstaande tabel geeft de ‘score’ van de indicatoren van conflictpotentieel bij de 
twee vormen van algemene contacten weer. Indicatoren worden beoordeeld als hoog (+), 
gemiddeld (-+) en laag (-).  
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Contacten/ Indicatoren Informeren 

cliënt 
Behandeling 

vragen 
In hoeverre is contact verplicht - - 
Mate waarin contact gevolgen heeft voor cliënt -+ - 
Verwachtingen cliënt bij contact + + 
Overeenkomst verwachtingen/werkelijkheid -+ -+ 
Mogelijkheid om verwachtingen kenbaar te 
maken 

- -+ 

In hoeverre maakt UWV verwachtingen kenbaar + + 
Belangen die het contact heeft voor de cliënt 
Conflictpotentieel 

-+ -+ 

 
Wanneer de ‘scores’ van de indicatoren worden opgeteld valt op dat beide vormen van 
algemene contacten gemiddeld (-+) scoren op conflictpotentieel. Het lijken de 
verwachtingen over de mogelijke (financiële) gevolgen van het contact te zijn die de 
algemene contacten een conflictpotentieel geven.  

5.1.2 Het conflictpotentieel van de specifieke contacten 
In het onderzoek is gekeken naar drie vormen van specifieke contacten: het overbrengen 
van besluiten en de afhandeling van bezwaren en klachten. Wat de specifieke contacten 
tussen UWV en de cliënt kenmerkt is dat ze niet in alle gevallen vrijwillig plaatsvinden. 
Zo is het overbrengen van een besluit een vast onderdeel van het dienstverleningsproces 
aan de cliënt. De cliënt kan er niet voor kiezen om dit contact niet aan te gaan. Echter 
niet alle specifieke contacten worden de cliënt verplicht.  Zo wordt het cliënten niet 
verplicht om een bezwaar te maken op een besluit, of een klacht in te dienen. Toch 
lijken ook deze contacten voor de cliënt niet geheel vrijwillig plaats te vinden. Zoals uit 
de interviews naar voren kwam spelen financiële belangen vaak een rol wanneer 
cliënten klagen, of bezwaar maken op een besluit. Specifieke contacten kunnen in veel 
gevallen gevolgen hebben voor de cliënt. Zo kan een besluit er bijvoorbeeld toe leiden 
dat een cliënt wel of geen uitkering krijgt. Respondenten gaven aan dat de mogelijke 
(financiële) gevolgen van een contact in veel gevallen ertoe bijdragen dat cliënten 
klagen of bezwaar maken.99  Hoewel het contact dus vrijwillig verloopt, kan de cliënt 
zich gedwongen voelen om te klagen of bezwaar te maken.  
 
Wat te verwachten van een contact lijkt bij cliënten niet in alle gevallen duidelijk te 
zijn. Cliënten lijken te beseffen dat er aan de specifieke contacten met het UWV 
(financiële) gevolgen verbonden kunnen zitten. Uit de interviews kwam naar voren dat 
er bij cliënten nog wel eens onduidelijkheden bestaan over het verloop van de 
specifieke contacten.100 Zo bleek het voor cliënten soms niet duidelijk te zijn hoe het 
proces van bijvoorbeeld een WW aanvraag verloopt. Onduidelijkheden over wat te 
verwachten van het contact worden door respondenten gezien als een bron van ergernis 
voor cliënten.101 Het UWV maakt de cliënt op verschillende manieren duidelijk wat te 
verwachten van het contact. Op de website zijn er brochures te vinden die de cliënt 
informeren over het proces van bijvoorbeeld een WW aanvraag. De cliënt dient in deze 
gevallen zelf te achterhalen wat ze dient te doen om bijvoorbeeld een WW uitkering aan 
te vragen en hoe dit proces zal verlopen. Uit de interviews kwam naar voren dat er 
momenteel binnen een aantal afdelingen gezocht wordt naar manieren om de cliënt 
kenbaar te maken wat te verwachten van het contact. Zo maken de afdelingen WW en 

                                                 
99 Interview Joop der Weduwen 
100 Interview Iris Smit 
101 Interview Joop der Weduwen 
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bezwaar en beroep gebruik van dienstverleningsconcepten (zie bijlage 1). Dit 
dienstverleningsconcept geeft weer wat de cliënt kan verwachten van het contact en 
wat er van de cliënt verwacht wordt. Dit dienstverleningsconcept wordt de cliënt bij het 
eerste contact kenbaar gemaakt. Dit is echter (nog) geen standaard procedure binnen 
het UWV. Verreweg het grootste deel van de afdelingen binnen het UWV maakt (op dit 
moment) geen gebruik van dienstverleningsconcepten. De mogelijkheden van de cliënt 
om zijn/haar verwachtingen kenbaar te maken lijkt samen te hangen met de manier 
waarop het UWV het contact met de cliënt vorm geeft. Wanneer het contact tussen 
organisatie en cliënt beperkt is tot briefcontact is er geen mogelijkheid voor de cliënt 
om zijn/haar verwachtingen kenbaar te maken. Wanneer het UWV andere interfaces 
gebruikt om het dienstverleningsconcept aan de cliënt kenbaar te maken, krijgt de 
cliënt meer mogelijkheden om ook zijn/haar verwachtingen over te brengen. Zo kwam 
uit de interviews naar voren dat er bij het overbrengen van het dienstverleningsconcept 
ruimte is voor de cliënt om verwachtingen kenbaar te maken.102 
 
Wanneer de indicatoren van rijkheid op elk van deze drie vormen van specifieke 
contacten worden toegepast is te zien dat besluiten hoog scoren op de indicator ‘in 
hoeverre is het contact verplicht’. Besluiten zijn immers een vast onderdeel van het 
dienstverleningsproces. Bezwaren en klachten scoren op de indicator ‘In hoeverre is het 
contact verplicht?’ gemiddeld. Hoewel ze vrijwillig verlopen lijken financiële belangen 
de cliënt ertoe te brengen om bewaar te maken of te klagen. Bij de indicatoren 
gevolgen en belangen scoren alledrie de vormen van specifieke contacten hoog. Zowel 
klachten als besluiten en bezwaren kunnen gevolgen hebben voor de cliënt. Voor 
cliënten zijn er (grote) financiële belangen aan dit contact verbonden. De 
verwachtingen bij specifieke contacten zijn hoog. Cliënten gaven aan dat er 
onduidelijkheden bestonden over wat te verwachten van het contact. Verwachtingen 
lijken niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. Bij de in het onderzoek 
bekeken contacten maakt het UWV via het dienstverleningsconcept duidelijk wat wel en 
niet te verwachten van het contact. Daarbij krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn, of 
haar verwachtingen kenbaar te maken. Het gaat hier echter slechts om een aantal 
gevallen. In verreweg de meeste gevallen wordt de cliënt maar beperkt kenbaar 
gemaakt wat te verwachten van het contact. Cliënten kunnen ook maar zeer beperkt 
hun verwachtingen kenbaar maken over het contact. Dit alles geeft de specifieke 
contacten een hoog conflictpotentieel. Onderstaand schema geeft het conflictpotentieel 
van de drie vormen van specifieke contacten. 
 
Contacten/indicatoren Besluiten Bezwaren Klachten 

In hoeverre is contact verplicht + -+ -+ 
Mate waarin contact gevolgen heeft voor cliënt  + + + 
Verwachtingen bij contact + + + 
Overeenkomst verwachtingen/werkelijkheid -+ -+ -+ 
Mogelijkheden om verwachtingen kenbaar maken -+ -+ -+ 
In hoeverre maakt UWV verwachtingen kenbaar -+ -+ -+ 
Belangen die contact heeft voor cliënt  + + + 
Conflictpotentieel + + + 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat zowel de algemene als de specifieke contacten 
tussen UWV en de cliënt een potentieel lijken te hebben voor conflict. Dit 
conflictpotentieel lijkt voort te komen uit de belangen die het contact voor de cliënt 
kan hebben/heeft. In het geval van specifieke contacten kan het contact directe 
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gevolgen hebben voor de cliënt. Daarnaast verlopen deze contacten in veel gevallen niet 
vrijwillig voor de cliënt. Bij algemene contacten is dit niet het geval. Toch lijkt de cliënt 
ook aan dit contact mogelijke gevolgen te koppelen. 

 5.2 Interfaces 
Zoals in het theoretische kader naar voren kwam is de rijkheid van de gebruikte 
interfaces van invloed op de kans dat een contact uitmondt in een conflict. Elk contact 
vereist een mate van rijkheid van de gebruikte interfaces. Hoe hoger het 
conflictpotentieel van een contact des te meer rijkheid het vereist. Om de rijkheid van 
interfaces te kunnen duiden zijn er een in hoofdstuk 3 een zestal indicatoren opgesteld. 
Met behulp van deze indicatoren kan vastgesteld worden hoe ‘rijk’, of arm een interface 
is. De indicatoren van rijkheid zijn:  
 
• Zijn er mogelijkheden tot het geven van feedback? 
• Hoeveel feedbackmomenten heeft het contact? 
• Op welk tijdstip gedurende het contact vindt feedback plaats? 
• Met welke snelheid verloopt feedback? 
• In hoeverre ligt de codering van boodschappen vast?  
• In hoeverre is het mogelijk om af te wijken van ‘standaard’? 
 
Het UWV maakt bij de contacten met de cliënt gebruik van zeven interfaces. Uit het 
empirische onderzoek kwam naar voren dat het UWV bij zowel de specifieke contacten 
als de algemene contacten vier interfaces inzet. Wat hierbij direct opvalt is dat het 
UWV bij specifieke contacten voor andere interfaces lijkt te kiezen als bij de algemene 
contacten. De enige interface die het UWV zowel bij de specifieke als de algemene 
contacten inzet is e-mail. Onderstaand figuur geeft de toepassing van interfaces bij 
algemene en specifieke contacten weer. 

Algemene contacten  Specifieke contacten 

UWV Telefoon Brief 

Website E-mail 

Telefoon  E-mail 

Face-to-face   Brochures 

   Figuur 19 . Interfaces toegepast bij algemene en specifieke contacten. 
 
Bij de algemene contacten zet het UWV vier interfaces in: UWV telefoon, website, e-
mail en brochures. Het UWV wordt bij de keuze van deze interfaces niet beperkt door 
het wettelijke kader. Zo stelt de wet geen regels over hoe de algemene contacten 
worden vormgegeven.  Van deze interfaces zijn er twee primair (UWV telefoon en e-mail) 
en twee secundair (website en brochures). De secundaire interfaces worden ingezet om 
de cliënt te informeren, terwijl de primaire interfaces worden gebruikt bij de 
afhandeling van cliëntvragen. Secundaire interfaces zijn sterk ‘one way’ ingesteld. De 
communicatie verloopt bij deze interfaces in één richting (van organisatie naar cliënt). 
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Deze interfaces lijken vooral bedoeld te zijn om boodschappen op cliënten over te 
brengen en niet om boodschappen (van cliënten) te ontvangen. Bij de secundaire 
interfaces kent het contact geen (voor de cliënt) zichtbare inbreng van de medewerker. 
In beide gevallen is de rol van medewerkers bij het contact beperkt tot het opstellen 
van de boodschap. Bij het overbrengen van de boodschap speelt de medewerker geen 
rol. Bij de twee primaire interfaces is de rol van medewerkers bij het contact met de 
cliënt zichtbaar. Zo treedt de cliënt bij de UWV telefoon direct in contact met de 
medewerker en is de medewerker via e-mail adres zichtbaar voor cliënt bij e-
mailcontact.  
 
Wat opvallend is aan de bij de algemene contacten gebruikte interfaces is dat ze met 
uitzondering van e-mail een grote mate van standaardisatie vertonen. Zo verloopt de 
communicatie via bijvoorbeeld website, UWV telefoon en brochures via een vooraf 
vastgestelde ‘standaard’ procedures. Daarnaast maken interfaces als de UWV telefoon 
en de website gebruik van een database van vooraf vastgestelde vragen (en bij 
behorende antwoorden). De keuze voor juist deze interfaces lijkt onderdeel te zijn van 
een trend binnen het UWV, waarbij contacten met de cliënt grootschaliger, 
gestandaardiseerder en anoniemer worden. De oorzaken achter deze trend lijken te 
liggen in ontwikkelingen binnen de omgeving van het UWV. Zo krijgt het UWV te maken 
met een zekere ‘druk’ vanuit het ministerie van SZW om de kosten van de uitvoering van 
de wettelijke werknemersverzekeringen zo laag mogelijk te houden. Daarnaast lijkt de 
nadruk op efficiëntie en (kost)effectiviteit geleid tot een ‘inkrimping’ van de organisatie. 
Zo is het werknemersbestand van het UWV in vier jaar met 5.000 fte teruggenomen. Dit 
heeft ertoe geleid dat er door het UWV gekozen is voor interfaces die mogelijk maken 
het contact met de cliënt ‘goedkoper’ en met minder mensen af handelen.103 Uit de 
interviews kwam naar voren dat de keuze voor bijvoorbeeld de UWV telefoon gemaakt is 
vanuit dit perspectief.  
 
Bij de specifieke contacten maakt het UWV formeel gebruik van één interface; de brief. 
Uit de interviews kwam naar voren dat de keuze voor de brief als interface ligt bij de 
Awb. Deze verplicht het bestuursorganen zoals het UWV om besluiten schriftelijk aan de 
burger kenbaar te maken. Er lijkt echter een nieuwe trend zichtbaar te zijn binnen het 
UWV. Door een aantal afdelingen wordt er gekozen de brief aan te vullen met andere 
primaire interfaces zoals de telefoon, e-mail en face-to-face contact. Deze trend lijkt 
vooral afkomstig vanuit de uitvoerende afdelingen binnen de organisatie. Uit de 
interviews kwam naar voren dat er naar interfaces gezocht is die sneller zijn en meer 
‘ruimte’ geven om boodschappen te coderen.104 Doel hiervan lijkt te zijn het contact 
met de cliënt meer ‘persoonlijk’ te maken.  Respondenten gaven aan dat specifieke 
contacten vaak grote gevolgen kunnen hebben voor de cliënt en dat financiële belangen 
vaak een rol spelen wanneer cliënten klagen. De brief bleek in deze gevallen niet de 
meest ‘passende’ interface voor de contacten.  

5.2.1 Rijkheid interfaces algemene contacten 
Wanneer de indicatoren van rijkheid op de bij de algemene contacten gebruikte 
interfaces worden toegepast geeft dit het volgende beeld: 
 
Primaire interfaces 
 
UWV telefoon 
Zoals de interviews lieten zien zijn bij de UWV telefoon zowel het proces waarop de 
communicatie verloopt, als de boodschap sterk gestandaardiseerd. Zo verloopt het 
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contact bij de UWV telefoon via een vast proces van verschillende opeenvolgende 
‘stappen’ (zie paragraaf 4. ). Daarnaast is de boodschap vastgelegd in een database met 
vooraf vastgestelde vragen. Bij het coderen van de boodschap heeft de medewerker 
beperkte vrijheid. Deze vrijheid wordt beperkt door de organisatie. Zo stuurt het KCC 
de codering van boodschappen door medewerkers via handelingsprotocollen. Deze 
schrijven voor hoe een medewerker zich dient te gedragen tijdens het contact met de 
cliënt. Op de indicator standaardisatie scoort de UWV telefoon dan ook hoog. De 
medewerker heeft bij het verloop van het proces en de boodschap slechts beperkte 
mogelijkheden om af te wijken van de ‘standaard’. Bij deze indicator scoort de UWV 
telefoon laag. De UWV telefoon biedt slechts één formele feedbackmogelijkheid. Zo 
krijgt één op de veertig cliënten de mogelijkheid om de dienst te beoordelen op basis 
van een vragenlijst. Bij feedbackmogelijkheden scoort de UWV telefoon laag. Zo krijgt 
slechts een deel van de cliënten de mogelijkheid om feedback te geven. Daarnaast vindt 
deze feedback pas achteraf plaats, waardoor het niet bij de codering van de boodschap 
gebruikt kan worden. De snelheid waarmee feedback verloopt is laag. Het KCC gebruikt 
de feedback van burgers maandelijks om de klanttevredenheid te ‘toetsten’. 
 
E-mail 
De codering van boodschappen is bij e-mail contact in tegenstelling tot de website en de 
UWV telefoon niet gestandaardiseerd. De medewerker krijgt e-mailcontact de vrijheid 
om de boodschap naar eigen inzicht te coderen ook bij ‘de mogelijkheden om af te 
wijken van de standaard’ hoog. E-mail contact biedt slechts één mogelijkheid tot het 
geven en ontvangen van feedback. Dit moment ligt achteraf, waardoor het niet gebruikt 
kan worden om de codering van de boodschap aan te passen. De snelheid van feedback 
ligt hoog. Feedback kan vrijwel direct gegeven worden en kan in enkele seconden bij de 
zender bezorgd worden.  
 
Secundaire interfaces 
 
Website 
Bij de website liggen het communicatieproces en de boodschap op voorhand vast. Zo 
verloopt het contact via de website volgens een vooraf vastgesteld proces (zie paragraaf 
4. ). Daarnaast maakt de website gebruik van dezelfde database met vragen als waar bij 
de UWV telefoon mee wordt gewerkt. Aangezien medewerkers niet betrokken zijn bij 
het overbrengen van de boodschap ligt de codering vast. Er is immers niemand die de 
codering kan ‘sturen’. Hierdoor biedt de website ook geen mogelijkheden om af te 
wijken van de ‘standaard’. Op deze beide indicatoren scoort de website dan ook laag. 
De website biedt cliënten geen mogelijkheid om feedback te geven op de boodschap. Op 
elk van de indicatoren die betrekking hebben op de mogelijkheden voor het geven en 
ontvangen van feedback scoort de website daarom laag. 
 
Brochures 
Bij brochures ligt de codering van de boodschap vast De reden hierachter is de 
boodschap gecodeerd voordat de brochure voor de cliënt beschikbaar is. De brochure 
biedt om deze reden dan ook geen mogelijkheid om af te wijken van de standaard. Op 
de indicator standaardisatie scoren brochures hoog en op de mogelijkheden om af te 
wijken van de standaard laag. Aangezien er geen medewerkers betrokken zijn bij het 
overbrengen van de boodschap bieden brochures geen mogelijkheden tot het geven en 
ontvangen van feedback. Hierop scoren brochures dan ook laag. Samenvattend kan het 
volgende beeld van de rijkheid van de bij de algemene contacten gebruikte interfaces 
gegeven worden. 
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Interface/ Indicatoren      

Website 
 UWV 
telefoon 

  
Brochures 

    E-mail 

Tijdstip feedback - - - - 
Aantal feedbackmomenten - - - -+ 
Snelheid feedback  - - - + 
Mate waarin codering vast ligt + -+ + - 
Mogelijkheden af te wijken van 
‘standaard’ 

- -+ - + 

Rijkheid - -/-+ - -+ 

 
Opvallend aan de bij de algemene contacten gebruikte interfaces is ze allen maar (zeer) 
beperkte rijkheid lijken te bieden. De secundaire interfaces (website en brochures) 
bieden de minste rijkheid. Doordat er geen medewerkers betrokken zijn bij overbrengen 
van de boodschap ligt de codering op voorhand vast en zijn er geen mogelijkheden tot 
het geven, of ontvangen van feedback. Dit maakt deze interfaces erg ‘arm’. De twee 
gebruikte primaire interfaces lijken meer rijkheid te bieden. Zo biedt de UWV telefoon 
beperkte mogelijkheden om bij de codering van de boodschap en het geven van 
feedback. Toch kent ook deze interface een grote mate van standaardisatie in zowel het 
proces waarop de communicatie verloopt, als de boodschap. E-mail lijkt de meeste 
rijkheid te bieden. Niet alleen biedt deze interface de zender vrijheid om de boodschap 
te coderen, er zijn ook mogelijkheden tot het geven en ontvangen van feedback. Deze 
mogelijkheden zijn echter beperkt. Zo vindt feedback alleen achteraf plaats, waardoor 
het niet mogelijk is deze te gebruiken bij de codering van de boodschap. Daarnaast 
biedt e-mail slechts één feedback moment.  

5.2.2 Rijkheid interfaces specifieke contacten 
Brief  
Bij contact via brief ligt de codering van boodschappen deels vast in de wet. Zo legt de 
Awb regels neer voor de codering van brieven tussen bestuursorganen en de burger. De 
manier waarop brieven worden opgebouwd en de inhoud vertonen een grote mate van 
standaardisatie. Medewerkers hebben echter wel de mogelijkheid om de codering van 
de boodschap te ‘sturen’. Zo kunnen medewerkers de manier waarop boodschappen 
worden geformuleerd deels zelf bepalen. Om deze reden scoren brieven gemiddeld op 
de indicatoren ‘mate waarin de boodschap op voorhand vast ligt’ en ‘mogelijkheden om 
af te wijken van de standaard. De brief kent slechts één feedbackmoment, dit 
feedbackmoment ligt achteraf. Hierdoor kan deze feedback niet gebruikt worden bij de 
codering van de boodschap. Daarnaast verloopt feedback bij briefcontact traag. 
Aangezien brieven verstuurd worden via de post kan het enkele dagen duren voor de 
zender feedback kan krijgen op de boodschap. Om deze reden scoort de brief laag bij 
snelheid van feedback.  
 
E-mail 
Bij het e-mail contact bij de specifieke contacten krijgt de medewerker de volledige 
vrijheid om de boodschap naar eigen inzicht te coderen. Het gebruik van e-mail bij de 
specifieke contacten vormt geen ‘standaard’ procedure binnen het UWV. Door de 
organisatie zijn er zijn er (nog) geen richtlijnen opgesteld over het contact dient te 
verlopen. Op de mate van standaardisatie scoort e-mail laag. Daarnaast biedt e-mail 
veel mogelijkheden om de codering specifiek te maken voor de individuele cliënt. E-mail 
biedt één feedbackmogelijkheid, deze ligt achteraf. Hierdoor is het net als bij de brief 
niet mogelijk om feedback te gebruiken bij de codering van de boodschap. De snelheid 
waarmee feedback gegeven (en ontvangen) kan worden ligt hoger dan bij de brief. Zo 
kan de cliënt vrijwel direct na het ontvangen van de boodschap feedback geven. De 
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zender van de boodschap krijgt deze feedback bijna direct binnen. Bij de mogelijkheden 
voor feedback scoort de brief gemiddeld en bij de snelheid van feedback hoog.  
 
Telefoon 
De telefoon vormt net als e-mail geen ‘standaard’ interface bij de specifieke contacten 
tussen UWV en de cliënt. Uit de interviews kwam naar voren dat er binnen het UWV 
vooralsnog geen regels opgesteld zijn voor dit telefonische contact. Om deze reden 
hebben de betrokken medewerkers de vrijheid om de boodschap naar eigen inzicht te 
coderen. Deze vorm van telefonisch contact scoort laag op standaardisatie en hoog op 
de mogelijkheden om de codering te specificeren voor de individuele cliënt. De telefoon 
biedt ‘ruime’mogelijkheden tot het geven en ontvangen van feedback. Niet alleen kan 
de cliënt gedurende het contact op elk moment een reactie geven, of vraag stellen. De 
medewerker kan deze feedback direct gebruiken bij de codering van de boodschap. Dit 
maakt dat de telefoon hoog scoort op de mogelijkheden voor feedback en het aantal 
feedbackmomenten. Feedback verloopt daarbij erg snel. De medewerker kan direct 
antwoord/reactie geven op vragen en of opmerkingen van de cliënt.  
 
Face-to-face 
Voor face-to-face contact (met uitzondering van keuringsgesprekken en 
reïntegratiebegeleiding) heeft het UWV op dit moment nog geen regels opgesteld. Dit 
geeft de medewerker veel vrijheid om de boodschap te coderen. Daarbij komt dat face-
to-face contact de ruimste coderingsmogelijkheden biedt. Zo kunnen taal, symbolen en 
gedrag gebruikt worden om de boodschap te coderen. Ook voor feedback biedt face-to-
face ‘ruime’ mogelijkheden. Niet alleen kan de cliënt gedurende het contact op elk 
moment feedback geven, feedback verloopt ook vrijwel direct. Zo kan de medewerker 
meteen een antwoord of reactie geven op de feedback. Uiteindelijke kan het volgende 
beeld van de rijkheid van de bij specifieke contacten gebruikte interfaces gevormd 
worden.  
 
Interface/ Indicatoren  Brief E-mail Telefoon Face-to-

face 

Tijdstip feedback - - + + 

Aantal feedbackmomenten -+ -+ + + 

Snelheid feedback  - + + + 

Mate waarin codering vast ligt - + + + 
Mogelijkheden af te wijken van 
‘standaard’ 

-+ + + + 

Rijkheid -/-+ -+/+ + + 

 
Formeel zet het UWV bij de specifieke contacten één interface in; de brief. Wanneer de 
indicatoren van rijkheid op de brief worden toegepast blijkt het een ‘arme’ interface te 
zijn. Zo ligt bij brieven de codering van boodschappen grotendeels vast in de Awb. 
Daarnaast biedt de brief beperkte mogelijkheden voor feedback. Zo kent briefcontact 
slechts één feedbackmoment. Dit feedbackmoment ligt achteraf, waardoor het voor de 
zender niet mogelijk om feedback te gebruiken bij de codering van de boodschap. 
Feedback verloopt daarnaast erg langzaam. Zo kan het enkele dagen duren voor de 
zender feedback op de boodschap krijgt. Aanvullende interfaces zoals e-mail, telefoon 
en face-to-face contact lijken meer rijkheid te bieden. Niet alleen geven ze de zender 
meer ‘ruimte’ om de boodschap te coderen, ze bieden ook meer mogelijkheden voor het 
geven en ontvangen van feedback. Van de drie aanvullende interfaces is face-to-face 
contact en de telefoon het rijkste, gevolgd door e-mail.  
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Nu duidelijk is hoe ‘rijk’ de door het UWV gebruikte interfaces zijn kan er een vergelijk 
gemaakt worden met het conflictpotentieel van de contacten. 

5.3 In hoeverre sluit de rijkheid van de gebruikte interfaces 
Algemene contacten. 
Om cliënten te informeren maakt het UWV gebruik van twee interfaces; de website en 
brochures. Kenmerkend aan deze interfaces is dat ze beiden ‘one way’ zijn ingesteld. 
Daarbij bieden deze interfaces zeer beperkte rijkheid. Zo ligt de codering vast en zijn er 
geen mogelijkheden tot het geven en ontvangen van feedback. Wanneer er bij cliënten 
duidelijkheden of vragen bestaan over bijvoorbeeld een nieuwsbericht op de website 
bieden deze interfaces de cliënt geen mogelijkheid deze feedback kenbaar te maken. 
Nadeel hiervan is dat wanneer cliënten vragen hebben ze via een andere interface in 
contact moeten treden met het UWV. De rijkheid van de gebruikte interfaces lijkt niet 
aan te sluiten bij het conflictpotentieel van de contacten. Zoals in paragraaf 5.1 naar 
voren kwam kunnen cliënten er bij cliënten onduidelijkheden bestaan over de 
(mogelijke) gevolgen van de algemene contacten. Dit vraagt om mogelijkheden om 
feedback te geven op de boodschap. Geen van beide secundaire interfaces biedt hiertoe 
de mogelijkheid.  
 
Voor vragen van cliënten zet het UWV twee interfaces in; de UWV telefoon en e-mail. 
De UWV telefoon biedt beperkte rijkheid. Zo zijn het communicatieproces en de 
boodschap gestandaardiseerd. De medewerker heeft hierbij slechts beperkte 
mogelijkheden om de codering van de boodschap te ‘sturen’. Daarnaast biedt de UWV 
telefoon slechts één formeel feedbackmoment. Dit feedbackmoment is tevens slechts 
voor een beperkt aantal cliënten beschikbaar. Immers krijgt slechts één op elke veertig 
gesprekken de mogelijkheid om feedback te geven op het contact. Informeel kan de 
medewerker feedback gedurende het gesprek feedback van cliënt behandelen. Dit is 
echter geheel afhankelijk van de betrokken medewerker. E-mail kan omschreven 
worden als een ‘rijkere’ interface. Zo is er bij e-mail contact veel vrijheid voor de 
medewerker om de boodschap naar eigen inzicht te coderen. Daarnaast heeft e-mail 
een mogelijkheid voor feedback. Wanneer de rijkheid van deze interfaces vergeleken 
wordt met het conflictpotentieel van de algemene contacten valt op de alleen e-mail en 
de UWV telefoon voldoende rijkheid lijken te bieden. Dit zijn ook de enige interfaces 
die ingesteld zijn om boodschappen van cliënten af te handelen. E-mail is de rijkste 
interface bij de algemene contacten. Deze interface is echter alleen toegankelijk voor 
doven en slechthorenden, waardoor verreweg de meeste cliënten afhankelijk zijn van de 
UWV telefoon voor vragen aan het UWV. Hoewel de UWV (net) voldoende rijkheid biedt, 
lijkt de rijkheid van het algemene contact teruggenomen met de invoering van de 
‘nieuwe’ interfaces (zoals de UWV telefoon). Voor de invoering van de UWV telefoon 
verliepen de algemene contacten via telefonisch contact tussen behandeld medewerker 
en cliënt. Dit contact was niet gestandaardiseerd en bood ruime mogelijkheden voor 
feedback. Onderstaand schema geeft het vergelijk tussen conflictpotentieel van contact 
en rijkheid van interfaces weer.  

 

Rijkheid interfaces Informeren van cliënt Afhandeling vragen 
UWV telefoon  -/-+ 
Website -  
Brochures -  
E-mail  -+ 
Conflictpotentieel -+ -+ 

Specifieke contacten 
Zoals in de interviews naar voren kwam vormt de brief bij verreweg de meeste 
specifieke contacten tussen het UWV en de cliënt de enige interface. In paragraaf 5.2 is 
te zien dat de brief als een ‘arme’ interface omschreven kan worden. Wanneer de 
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rijkheid van de brief wordt vergeleken met het conflictpotentieel van de specifieke 
contacten lijkt de brief niet voldoende rijkheid te bieden. Aan de specifieke contacten 
tussen het UWV en de cliënt zitten vaak (grote) financiële belangen verbonden. Zo kan 
het contact directe gevolgen hebben voor de persoonlijke situatie van de cliënt. 
Specifieke contacten kunnen zorgen voor ‘moeilijke’ boodschappen die een zekere 
‘ruimte’ vragen bij de codering (denk bijvoorbeeld aan het bericht dat een cliënt geen 
uitkering krijgt). Brieven zijn gestandaardiseerd in opbouw en inhoud. Daarnaast bieden 
ze beperkt middelen om de boodschap te coderen (de codering vindt immers geheel 
schriftelijk plaats).  
 
Een boodschap als de toekenning van een uitkering, of de uitslag van een 
arbeidsongeschiktheidskeuring kan vragen en/of reacties oproepen bij de cliënt. Voor de 
cliënt kunnen er immers (grote) financiële belangen gekoppeld zitten aan het contact. 
Zo kan de uitkomst van een specifiek contact als een besluit tot gevolg hebben dat een 
cliënt wel of geen uitkering krijgt. Uit de interviews kwam naar voren dat het bieden 
van duidelijkheid aan de cliënt als belangrijk wordt gezien bij het voorkomen van 
klachten. Dit vraagt een zekere ‘ruimte’voor feedback bij de gebruikte interfaces. De 
brief biedt echter weinig mogelijkheden voor feedback. Zo kennen brieven slechts één 
feedbackmoment. Dit ligt achteraf, waardoor feedback niet gebruikt kan worden bij de 
codering van de boodschap. Dit kan het voor cliënten moeilijk maken om vragen te 
stellen, of reacties te geven op de boodschap. Samenvattend lijkt de brief op zowel het 
vlak van codering als feedback niet voldoende mogelijkheden te bieden voor de 
specifieke contacten. In gevallen waar er alleen gebruik gemaakt wordt van de brief als 
interface lijkt de rijkheid tekort te schieten bij het conflictpotentieel van het contact. 
In gevallen waar de brief wordt ‘aangevuld’ met interfaces zoals de telefoon, e-mail en 
face-to-face contact lijkt de rijkheid van de gebruikte interfaces beter aan te sluiten op 
het conflictpotentieel van de contact. Zo bieden deze interfaces de vrijheid om de 
codering van de boodschap af te stemmen op de individuele cliënt. Daarnaast bieden 
vooral telefoon en face-to-face contact veel mogelijkheden voor het geven en 
ontvangen van feedback. Zo kennen beide interfaces meerdere feedbackmomenten 
gedurende het contact. Ook verloopt feedback zeer snel. Dit maakt het voor de 
medewerker mogelijk deze feedback toe te passen bij de codering van de boodschap. 
Dit lijkt de telefoon en face-to-face contact de meest ‘passende’ interfaces te maken 
voor de specifieke contacten. E-mail biedt meer rijkheid dan de brief, maar lijkt op het 
vlak van feedbackmogelijkheden iets te kort te schieten. Nadeel van e-mailcontact is 
dat feedback alleen achteraf gegeven kan worden, waardoor het niet gebruikt kan 
worden voor de codering van de boodschap. Onderstaand figuur geeft het vergelijk 
tussen het conflictpotentieel van de contacten 
 
Rijkheid interfaces Besluiten Bezwaren Klachten 
Brief  -/-+ -/-+ -/-+ 
Telefoon + + + 
E-mail -+/+ -+/+ -+/+ 
Face-to-face + + + 
Conflictpotentieel contact + + + 

5.4 Deelconclusie 
Dit hoofdstuk laat zien dat de zowel de algemene als de specifieke contacten tussen 
UWV en de cliënt een potentieel voor conflict hebben. Algemene contacten scoren 
hierop gemiddeld (-+). Specifieke contacten scoren hoog op conflictpotentieel (+). In 
beide gevallen lijken financiële belangen en (mogelijke) gevolgen voor de persoonlijke 
situatie van de cliënt het contact een conflictpotentieel te geven. Cliënten lijken sneller 
geneigd te zijn tot klagen wanneer het contact (financiële) gevolgen voor hen kan 
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hebben. Contacten met het UWV hebben niet altijd het gewenste resultaat voor de 
cliënt. Zo zullen bijvoorbeeld niet alle uitkeringsaanvragen worden goedgekeurd. Om 
deze reden heeft het contact tussen UWV en de cliënt altijd een potentieel voor conflict. 
De keuze van interfaces heeft geen invloed te hebben op de feitelijke gevolgen van het 
contact. Zo zal de behandeling van een uitkeringsaanvraag ongeacht de gebruikte 
interfaces altijd tot gevolg hebben dat een cliënt wel of geen uitkering krijgt. De keuze 
van interfaces is hierbij niet bepalend voor de uitkomst van het contact. De keuze van 
interfaces kan dan om reden dan ook nooit het conflictpotentieel van een contact 
geheel wegnemen. Interfaces kunnen echter wel bijdragen om onduidelijkheden en 
verkeerde verwachtingen bij de cliënt weg te nemen. Uit de interviews kwam naar 
voren dat onduidelijkheden/verwachtingen over de gevolgen en het verloop van het 
contact reden kunnen zijn voor cliënten om te klagen. Om onduidelijkheden en/of 
verkeerde verwachtingen zoveel mogelijk weg te kunnen nemen dienen interfaces de 
zender een zekere vrijheid te geven bij de codering van de boodschap. Individuele 
cliënten verschillen immers van elkaar in de manier waarop ze boodschappen decoderen. 
Wat voor de één duidelijk is hoeft dat voor de ander niet te zijn. Dit vraagt om een 
mate flexibiliteit bij de codering van de boodschap. Daarnaast dienen interfaces de 
voldoende mogelijkheden te bieden voor het geven en ontvangen van feedback. Om 
verkeerde verwachtingen weg te kunnen nemen dienen ze eerst bekend te zijn bij de 
zender. Feedback is immers de manier voor cliënten om vragen en/of onduidelijkheden 
over de boodschap kenbaar te maken aan de zender. Om deze reden dienen interfaces 
te beschikken over voldoende feedbackmogelijkheden.  
 
In dit hoofdstuk werd duidelijk dat cliënten zowel bij de algemene als de specifieke 
verwachtingen hebben over de mogelijke gevolgen van het contact. Bij de algemene 
contacten lijken deze verwachtingen slechts deels overeen te komen met de 
werkelijkheid. Algemene contacten hebben geen directe gevolgen voor de persoonlijke 
situatie van de cliënt. Toch lieten de interviews zien dat cliënten in sommige gevallen 
bang waren om een vraag te stellen omdat ze dachten dat dit mogelijk (financiële) 
gevolgen had voor de persoonlijke situatie (lees uitkering). In het geval van specifieke 
contacten zijn de feitelijke belangen van het contact groter. De uitkomst van de 
specifieke contacten kan immers directe gevolgen hebben voor de persoonlijke situatie 
van de cliënt. De verwachtingen van cliënten over de specifieke contacten lijken 
overeen te komen met de werkelijkheid. Cliënten lijken zich te beseffen dat het 
(specifieke) contact met het UWV gevolgen kan hebben voor de persoonlijke situatie.   
  
Bij de algemene contacten maakt het UWV gebruik van vier interfaces: UWV telefoon, 
website, e-mail en brochures. Opvallend aan deze interfaces is dat ze (met uitzondering 
van e-mail) beperkte rijkheid bieden. De twee secundaire interfaces (website en 
brochures) bieden de minste rijkheid. Mede door de rol van de medewerker bij het 
contact ligt de codering van de boodschap vast en bieden deze interfaces geen 
mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback. De gebruikte primaire 
interfaces (UWV telefoon en e-mail) bieden meer rijkheid. Van deze beide interfaces is 
e-mail het ‘rijkst’. Bij e-mail is de codering van boodschappen niet gestandaardiseerd 
en is er een mogelijkheid voor de cliënt om feedback te geven op de boodschap. De 
UWV telefoon biedt in vergelijking tot e-mail minder mogelijkheden voor feedback en 
vertoond meer standaardisatie bij de codering van de boodschap. Dit maakt de UWV 
telefoon een ‘armere’ interface dan e-mail. Niet elk van de gebruikte interfaces lijkt 
voldoende rijkheid te bieden voor de algemene contacten. Vooral de secundaire 
interfaces lijken tekort te schieten in de mate van rijkheid die bieden. Zowel website 
als brochures bieden maar zeer beperkte rijkheid. Mede door de rol van de medewerker 
bij het contact ligt de codering van boodschappen bij deze interfaces vast en bieden ze 
geen mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback. Het UWV lijkt deze 
interfaces ingezet te hebben om dienst te doen als ‘one way’ communicatiekanalen voor 
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het overbrengen van boodschappen op de cliënt. Zowel website als brochures lijken niet 
bedoeld te zijn om feedback van cliënten te ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat cliënten 
met feedback met vragen terecht moeten bij andere interfaces (zoals de UWV telefoon 
en e-mail). Zowel de UWV telefoon als e-mail bieden meer rijkheid dan de secundaire 
interfaces. E-mail lijkt van deze beide interfaces de grootste rijkheid te bieden. Zo is de 
codering van boodschappen bij e-mailcontact niet gestandaardiseerd, daarnaast biedt e-
mail de cliënt de mogelijkheid om feedback te geven. Contact via e-mail is echter 
alleen beschikbaar voor doven en slechthorenden. De overige cliënten zijn aangewezen 
op de UWV telefoon. Deze interface lijkt net voldoende rijkheid te bieden voor de 
afhandeling van vragen. Toch lijkt deze interface op het vlak van standaardisatie en 
feedbackmogelijkheden eigenlijk iets te kort te schieten voor de algemene contacten. 
Zo biedt de UWV slechts beperkte mogelijkheden voor het geven en ontvangen van 
feedback. Dit kan ertoe leiden dat cliënten met onduidelijkheden of verkeerde 
verwachtingen over het contact (of de boodschap) blijven zitten, wat kan zorgen voor 
conflicten.  
 
Bij de specifieke contacten lijkt de brief als voornaamste interface niet voldoende 
rijkheid te bieden. Vooral de snelheid waarmee de communicatie verloopt en de 
mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback lijken niet voldoende te zijn 
voor de specifieke contacten. Briefcontact kent slechts één feedbackmoment. Dit 
feedbackmoment ligt achteraf, waardoor de feedback niet gebruikt kan worden bij de 
codering van de boodschap. Daarnaast ligt de codering van de boodschap door het 
tijdsverschil tussen verzending en ontvangst in zekere mate vast. De interviews lieten 
zien dat juist het snel scheppen van duidelijkheid belangrijk is bij het voorkomen van 
klachten. De brief lijkt hier niet de meest ‘passende’ interface voor. Interfaces als de 
telefoon, e-mail en face-to-face contact lijken een mate van rijkheid te bieden die 
meer overeenkomt met het conflictpotentieel van de specifieke contacten. Zo bieden 
elk van deze interfaces de zender ‘ruimte’ om de codering van boodschappen toe te 
spitsen op de individuele cliënt. Daarnaast bieden telefoon, e-mail en face-to-face 
contact meer (en snellere) mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback. 
De toepassing van deze interfaces als aanvulling op de brief lijkt de rijkheid van de 
gebruikte interfaces meer ‘passend’ te maken voor de specifieke contacten. Vooral de 
telefoon en face-to-face contact lijken door de vrijheid van codering en de 
mogelijkheden voor feedback de meest ‘passende’ interfaces voor de specifieke 
contacten.  
 
Opvallend aan het UWV is dat er twee trends zichtbaar lijken bij de vormgeving van 
cliëntcontacten. Enerzijds lijkt er een zekere ‘verarming’ van het contact 
plaatsgevonden te hebben. Waar bijvoorbeeld het stellen van vraag voorheen verliep 
tussen cliënt en behandeld medewerker, verloopt dit nu via grootschalige 
gestandaardiseerde interfaces zoals de UWV telefoon en de website. Deze interfaces 
bieden echter weinig ruimte voor de codering van de boodschap en (zeer) beperkte 
feedbackmogelijkheden. Tegelijkertijd is veel van het specifieke contact teruggebracht 
tot uitsluitend briefcontact, wat een erg ‘arme’ interface blijkt te zijn. Dit lijkt het 
contact tussen organisatie en cliënt te hebben ‘verarmd’. Interfaces als de brief, 
website en UWV telefoon lijken niet voldoende rijkheid te bieden om onduidelijkheden 
en verkeerde verwachtingen weg te nemen. Dit is mogelijk ook een van de oorzaken dat 
het aantal klachten over het UWV jaarlijks stijgt. Een opvallende trend lijkt zich te 
vormen bij de specifieke contacten. Vanuit de uitvoerende afdelingen lijkt er gekozen 
te worden voor een meer ‘persoonlijke’ aanpak van het contact met de cliënt. Zo kiest 
een aantal afdelingen ervoor om telefoon, e-mail en face-to-face contact te gebruiken 
als aanvulling op de brief. Dit lijkt het contact tussen organisatie en cliënt ‘rijker’ te 
maken. Zo bieden telefoon, e-mail en face-to-face contact een vrijheid van codering en 
mogelijkheden voor feedback die meer overeen lijken te komen met de eisen van het 

 63



contact. De toepassing van deze interfaces is momenteel beperkt tot een aantal 
afdelingen in de regio middenwest. Het grootste deel van de afdelingen maakt 
momenteel alleen gebruik van de brief als interface voor de specifieke contacten.        
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Conclusie en aanbevelingen 
 
“Het zijn niet de regels, maar de manier waarop je ze uitvoert die bepaalt of een cliënt 
tevreden is”.105 

6.1 Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: Op welke wijze kunnen 
interfaces ingezet worden bij conflictgevoelige contacten tussen het UWV en de cliënt 
ten einde het aantal klachten te minimaliseren? Om tot een antwoord te kunnen komen 
zijn er een zestal deelvragen opgesteld. 
 
Deelvraag 1. Wat zijn conflictgevoelige contacten? 
Elk contact heeft een kans om uit te monden in een conflict. Dit wordt het 
conflictpotentieel van een contact genoemd. Hoe hoger het conflictpotentieel, des te 
groter de kans op het ontstaan van conflicten. Elk contact heeft een eigen 
conflictpotentieel. Bepalend hiervoor zijn: de betrokken actoren, de relatie tussen deze 
actoren en de context waarbinnen het contact zich afspeelt. Er kan gezegd worden dat 
contacten met een hoog conflictpotentieel ‘gevoelig’ zijn voor het ontstaan van conflicten 
(de kans op het ontstaan van conflicten is immers groot). Conflictgevoelige contacten 
kunnen om deze reden omschreven worden als: contacten met een hoog 
conflictpotentieel.  
 
Deelvraag 2. Wat zijn interfaces, welke typen zijn er te onderscheiden? 
In het onderzoek is er vanuit gegaan dat contacten tussen publieke dienstverlenende 
organisaties en de cliënt verlopen via interfaces. Interfaces kunnen omschreven worden 
als: de communicatiekanalen tussen organisatie en cliënt. Globaal kunnen interfaces 
ingedeeld worden in twee soorten: de primaire en secundaire interfaces. Belangrijkste 
verschil hiertussen is de inbreng van de medewerker bij het contact. Bij primaire 
interfaces is de inbreng van de medewerker op enige wijze zichtbaar voor de cliënt. Dit 
kan doordat de cliënt in direct contact treedt met de medewerker of dat de medewerker 
zichtbaar is door middel van bijvoorbeeld naam of e-mailadres. Bij secundaire interfaces 
is de inbreng van de medewerker niet zichtbaar voor de cliënt. De organisatie neemt in 
dat geval de rol van afzender op zich. Er kan gezegd dan ook worden dat secundaire 
interfaces geplaatst zijn tussen organisatie en cliënt. Naast de indeling in primaire en 
secundaire interfaces zijn er vier basisvormen van interfaces te onderscheiden. Dit zijn 
mondelinge (face-to-face), telefonische, digitale en schriftelijke interfaces. Primaire en 
secundaire kunnen één van deze vier basisvormen hebben (met uitzondering van 
mondelinge interfaces die alleen primair kunnen zijn).  
    
Deelvraag 3. Op welke wijze dragen interfaces bij aan de conflictgevoeligheid van het 
contact? Elke interface biedt een mate van ‘rijkheid’. Rijkheid kan omschreven worden als 
de mogelijkheid om de interpretatie van de boodschap te veranderen. Dit kan door middel 
van de codering van de boodschap. Elke boodschap wordt overgebracht met behulp van 
taal, symbolen en gedrag. Dit wordt codering genoemd. De manier waarop een boodschap 
gecodeerd wordt stuurt de interpretatie (of decodering) ervan. De ontvanger vormt zich 
immers een interpretatie van de boodschap aan de hand van de gebruikte taal, symbolen 
en gedrag. Denk hierbij aan de rol van bijvoorbeeld stemgebruik of houding binnen een 
gesprek. Elke interface stuurt codering van boodschappen op een eigen manier. Zo 
beperkt een schriftelijke interface als de brief de codering van de boodschap tot 
taalgebruik, lay-out etc. Zaken als houding, gezichtsuitdrukkingen en gedrag spelen bij 
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deze interface geen rol (zender en ontvanger zien elkaar immers niet). Hoe groter de 
mogelijkheden om de codering van de boodschap aan te passen, des te rijker een 
interface is. De mogelijkheden tot het sturen van de codering worden bepaald door de 
mate van standaardisatie en de mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback.  
 
Elke boodschap vraagt een zekere rijkheid om ‘goed’ overgebracht te kunnen worden. Een 
boodschap is goed overgebracht wanneer de ontvanger de boodschap interpreteert zoals 
de zender het bedoeld heeft. Hoe hoger het conflictpotentieel van een boodschap, des te 
meer rijkheid er nodig is om de boodschap goed over te brengen. Zo vereist een 
conflictgevoelige boodschap als een ontslagbericht een ‘ruimere’ codering dan een 
gemiste afspraak. Wanneer een interface niet de benodigde rijkheid geeft (denk aan een 
ontslagbericht via een sms) bestaat het risico van verkeerde verwachtingen of 
onduidelijkheden bij de ontvanger. Verkeerde verwachtingen en onduidelijkheden kunnen 
op hun beurt leiden tot conflicten. Daarom kan gezegd worden dat wanneer de rijkheid 
van interfaces niet overeenkomt met het conflictpotentieel van de boodschap dit de kans 
op het ontstaan van conflicten doet groeien.  
 
Deelvraag 4. Wat maakt de contacten tussen het UWV en de cliënt conflictgevoelig? 
Het UWV krijgt te maken met cliënten die zich in een (financieel) ‘zwakke’ positie 
bevinden. Voor deze cliënten zitten er vaak (grote) financiële belangen verbonden aan 
het contact met het UWV. Daar komt bij dat het contact in een aantal gevallen niet 
vrijwillig verloopt. Zo zijn een aantal van de specifieke contacten (afhandeling besluiten, 
keuringsgesprek) een verplicht onderdeel van het dienstverleningsproces. Het contact met 
het UWV heeft echter niet in alle gevallen het gewenste resultaat voor de cliënt. Zo wordt 
het grootste deel van de uitkeringsaanvragen afgekeurd. Omdat er altijd het risico bestaat 
dat het contact niet het gewenste resultaat geeft, heeft het contact altijd het potentieel 
voor conflict. Ook verwachtingen over de mogelijke gevolgen van een contact lijken bij te 
dragen aan het conflictpotentieel. Zo kwam uit de interviews naar voren dat de angst voor 
mogelijke negatieve gevolgen van het contact cliënten kan weerhouden om in contact te 
treden met het UWV. Wanneer er bij de cliënt onduidelijkheden en/of verkeerde 
verwachtingen bestaan over de (mogelijke) gevolgen van het contact groeit de kans op het 
ontstaan van conflicten.  
 
Deelvraag 5. Welke interfaces worden door het UWV gebruikt in de contacten met de 
cliënt? Het UWV maakt bij de contacten met de cliënt gebruik van zeven interfaces: brief, 
telefoon, UWV telefoon, website, brochures, e-mail en face-to-face contact. Met 
uitzondering van de website en brochures gaat het hier om primaire interfaces. Dit wil 
zeggen dat de inbreng van de medewerker bij deze interfaces op enige wijze zichtbaar is 
voor de cliënt. Bij zowel algemene als specifieke contacten zet vier interfaces in. In het 
geval van de algemene contacten gaat het om website, brochures, e-mail en UWV 
telefoon. De keuze voor deze interfaces lijkt vooral vanuit economisch perspectief 
gemaakt te zijn. Interfaces zoals de UWV telefoon en de website moeten het mogelijk 
maken om de grootschalige algemene contacten relatief ‘goedkoop’ af te handelen. 
Kenmerkend aan de bij de algemene contacten gebruikte interfaces is dat ze (met 
uitzondering van e-mail) een grote mate van standaardisatie laten zien en relatief 
beperkte mogelijkheden bieden voor het geven en ontvangen van feedback. Bij de 
specifieke contacten maakt het UWV in de meeste gevallen gebruik van één interface; de 
brief. De keuze voor de brief wordt bepaald door de Awb. Deze verplicht bestuursorganen 
zoals het UWV besluiten en beslissingen schriftelijk kenbaar te maken aan de cliënt. De 
brief is blijkt echter een ‘arme’ interface. Zo zijn brieven in zowel opbouw en inhoud 
sterk gestandaardiseerd. Daarnaast zorgt het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst 
dat de boodschap bij briefcontact in zekere mate vast ligt. Een aantal afdelingen binnen 
de regio middenwest kiest ervoor om de brief aan te vullen met interfaces als de telefoon, 
e-mail en face-to-face contact. De keuze voor interfaces als de telefoon moeten het 
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mogelijk maken om sneller duidelijkheid te scheppen over de gevolgen en het verloop van 
het contact. Daarnaast worden ze gebruikt om snel relevante informatie van en naar de 
cliënt te sturen. Interfaces als de telefoon en face-to-face contact bieden meer ‘ruimte’ 
bij de codering van de boodschap en mogelijkheden voor het geven en ontvangen van 
feedback. De toepassing van deze interfaces is echter momenteel nog geen standaard 
procedure binnen het UWV.  
 
Deelvraag 6. Hoe kunnen goede interfaces die rekening houden met de 
conflictgevoeligheid van het contact worden georganiseerd?  Interfaces lijken het 
conflictpotentieel van een contact nooit geheel weg te kunnen nemen. Waar interfaces 
wel aan bij kunnen dragen is het voorkomen van verkeerde verwachtingen en/of 
onduidelijkheden bij de cliënt. Deze lijken een oorzaak te zijn van klachten van cliënten. 
Om verkeerde verwachtingen en onduidelijkheden zoveel mogelijk weg te kunnen nemen 
dienen interfaces ‘voldoende’ vrijheid te bieden bij de codering van de boodschap en 
mogelijkheden tot het geven en ontvangen van feedback. Rijkere interfaces zoals de 
telefoon en face-to-face contact lijken hier de ‘beste’ mogelijkheden voor te bieden. Om 
de kans op het ontstaan van conflicten zo klein mogelijk te houden lijken deze interfaces 
de meest ‘passende’. Bij de vormgeving van cliëntcontacten lijken echter ook 
economische belangen een rol te spelen. Ontwikkelingen in en om de organisatie lijken de 
keuze van interfaces te sturen. Zo wordt er vanuit het ministerie van SZW verwacht dat 
het UWV verwacht ze haar taken zo efficiënt en (kost)effectief uitvoert. Daarnaast is de 
organisatie (mede onder druk van een hogere efficiëntie en effectiviteit) in de laatste vijf 
jaar sterk gekrompen. Dit lijkt te vragen om meer grootschalige gestandaardiseerde 
interfaces (zoals de UWV telefoon en de website), die voor relatief lage kosten veel 
grootschalige contacten kunnen afhandelen. Er zijn momenteel geen indicaties dat deze 
ontwikkelingen in de komende jaren zullen verdwijnen. Om deze reden zal de vormgeving 
van interfaces zich blijven afspelen op een spanningsveld tussen standaardisatie en 
maatwerk (zie figuur). 

Niveaus Spanningsvelden 

Klantgerichtheid Efficientie Omgeving 

 
Centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen interfaces ingezet worden bij 
conflictgevoelige contacten tussen het UWV en de cliënt ten einde het aantal klachten te 
minimaliseren? Zoals bij de laatste deelvraag duidelijk werd zal de vormgeving van de 
contacten tussen het UWV en de cliënt zich de komende jaren blijven afspelen op een 
spanningsveld tussen maatwerk en standaardisering. Om de kans op het ontstaan van 
conflicten zo klein mogelijk te houden dienen interfaces een zekere vrijheid te geven bij 
de codering van de boodschap en mogelijkheden te bieden voor het geven en ontvangen 
van feedback. Rijkere interfaces zoals de telefoon en face-to-face contact lijken hier het 
meest ‘passend’ voor te zijn. Het organiseren van alle contacten tussen UWV en de cliënt 
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op deze wijze lijkt echter niet mogelijk. Face-to-face contact en de telefoon lijken niet 
de meest efficiënte en (kost)effectieve manieren te zijn om het contact met de cliënt te 
organiseren. Zo vereisen telefoon en face-to-face contact meer tijd en inbreng van de 
medewerker dan gestandaardiseerde interfaces zoals de UWV telefoon en de website. 
Vanuit het oogpunt van een krimpende organisatie en een focus op efficiëntie en 
(kost)effectiviteit lijkt dit geen haalbare mogelijkheid. Het empirische deel van het 
onderzoek liet zien dat het mogelijk is rijkheid te combineren met efficiëntie. Zo lijkt de 
toepassing van rijke interfaces zoals de telefoon als aanvulling op de brief geen grote 
nadelige gevolgen te hebben op de efficiëntie van het contact. Om de kans op het 
ontstaan van conflicten te minimaliseren zal er gezocht moeten worden naar manieren om 
het beiden van rijkheid te combineren met een focus op efficiëntie. Dit zou op een aantal 
manieren kunnen. 
 
6.2 Aanbevelingen 
Om de kans op het ontstaan van conflicten te minimaliseren dienen efficiëntie en 
klantgerichtheid met elkaar gecombineerd worden. Een drietal manieren waarop het UWV 
rijkheid toe zou kunnen voegen aan de gebruikte interfaces zijn:  
 
Momenteel vormt de brief de voornaamste interface bij de specifieke contacten tussen 
UWV en de cliënt. Brieven zijn echter ‘arme’ interfaces, waarvan de rijkheid niet lijkt aan 
te sluiten bij het conflictpotentieel van de specifieke contacten. Uit de interviews kwam 
naar voren dat een aantal afdelingen er momenteel voor kiezen om de brief aan te vullen 
met rijkere interfaces als de telefoon, face-to-face contact en e-mail. Via deze interfaces 
wordt er actief contact gezocht met de cliënt. Zo worden cliënten ‘standaard’ gebeld 
wanneer bijvoorbeeld een uitkeringsaanvraag, bezwaar of klacht bij de afdeling 
binnenkomt. De toepassing van deze interfaces als aanvulling van de brief lijkt rijkheid te 
kunnen bieden zonder de efficiëntie van het contact in de weg te staan. Zo kost het 
bellen van de cliënt bij ontvangst van een WW aanvraag maar beperkt tijd en geld. Het 
kan echter wel onduidelijkheid en (verkeerde) verwachtingen bij de cliënt verhelpen en 
daarmee de kans op het ontstaan van conflicten (en dus klachten) verkleinen. Door de 
brief aan te vullen met interfaces als de telefoon is het voor het UWV mogelijk tegen 
(relatief) lage kosten rijkheid toe te voegen aan het contact. Bijkomend voordeel is dat 
het gebruik van andere interfaces ter aanvulling van de brief niet beperkt wordt door het 
wettelijke kader.  
 
Een andere manier om meer rijkheid aan het contact toe te voegen is door meer 
feedbackmogelijkheden te creëren bij de UWV telefoon. De UWV telefoon vormt 
momenteel de belangrijkste interface bij de afhandeling van cliëntvragen. In de huidige 
vorm biedt de UWV telefoon zeer beperkte mogelijkheden voor het geven en ontvangen 
van feedback. Bij slechts een op de veertig gesprekken is er een mogelijkheid om 
feedback te geven. Door een formeel feedbackmoment toe te voegen (denk bijvoorbeeld 
aan de vraag: “ heeft u nog vragen?”) kan de UWV telefoon meer rijkheid gegeven worden. 
De kosten van het toevoegen van een feedbackmoment zijn relatief laag. Zo zullen 
gesprekken via de UWV telefoon waarschijnlijk iets langer gaan duren. Momenteel duurt 
het gemiddelde gesprek nog zo’n 3 min.106  Wanneer er een feedbackmoment toegevoegd 
wordt zal de duur van de gesprekken waarschijnlijk toenemen. Dit kan tot gevolg hebben 
dat minder gesprekken per dag afgehandeld kunnen worden, wat de kosten van de 
uitvoering iets omhoog brengt (er zijn waarschijnlijk meer medewerkers nodig om 
hetzelfde aantal vragen te behandelen. Anderzijds kan het de kans op nieuwe vragen kan 
verminderen. Daarnaast voegt dit rijkheid toe aan een anderzijds relatief ‘arme’ interface.  
 

                                                 
106 Interview Henk Bouwers 
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Een manier om het aantal klachten over het UWV te minimaliseren is de cliënt duidelijk 
maken wat te verwachten van het contact. Onduidelijkheden en verkeerde verwachtingen 
bleken bron te zijn voor conflicten. Binnen een aantal afdelingen in de regio middenwest 
wordt reeds gewerkt met dienstverleningsconcepten die de cliënt vertellen wat te 
verwachten van het contact en wat er van de cliënt wordt verwacht.  Binnen veel 
afdelingen wordt dit echter nog niet toegepast. Zo wordt de cliënt bijvoorbeeld alleen 
verteld ‘waar’ hij/zij met telefonische vragen terecht kan, maar niet wat de gevolgen 
kunnen zijn van het stellen van een vraag via de UWV telefoon. Bij cliënten kan dit zorgen 
voor onduidelijkheden, of verkeerde verwachtingen. Door dienstverleningsconcepten (in 
enige vorm) bij elk contact toe te passen kan er tegen relatief lage kosten meer 
duidelijkheid geschept worden voor de cliënt. Zo kan er bijvoorbeeld relatief eenvoudig 
op de website verteld worden wat te verwachten van de verschillende contacten met het 
UWV.  
 
De drie bovenstaande voorbeelden laten zien dat rijkheid en efficiëntie en effectiviteit 
elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar dat het mogelijk is om ze te combineren. Op deze 
manier is het voor het UWV mogelijk om de kans op het ontstaan van conflicten zo klein 
mogelijk te houden zonder de efficiëntie en (kost)effectiviteit uit het oog te verliezen.  

6.3 Opbrengst onderzoek 
Uiteindelijk kan de vraag gesteld worden wat dit onderzoek nu heeft opgeleverd. Dit 
onderzoek heeft een aantal inzichten opgeleverd. Het onderzoek laat zien dat conflicten 
overal kunnen ontstaan waar mens en organisatie met elkaar in contact komen. De kans 
dat een contact uit zal monden in een conflict wordt het conflictpotentieel genoemd. 
Contacten met een hoog conflictpotentieel (en dus een grote kans om uit te monden in 
een conflict) kunnen omschreven worden als ‘conflictgevoelige contacten’. Het onderzoek 
toont een manier om het conflictpotentieel van contacten tussen organisatie en cliënt 
vast te stellen.  
 
Daarnaast is in het onderzoek een relatief nieuw begrip binnen de sociale wetenschappen 
(interfaces) toegepast op het contact tussen publieke dienstverlenende organisatie en de 
cliënt. Interfaces zijn de communicatiekanalen die het voor organisatie en cliënt mogelijk 
maken om met elkaar in contact te treden. Daarbij ‘sturen’ interfaces de manier waarop 
boodschappen tot stand komen. In het onderzoek is er vanuit gegaan dat de keuze van 
interface(s) van invloed is op de kans dat een contact uitmondt in een conflict (of klacht). 
Om hier inzicht in te krijgen is er gebruik gemaakt van de ‘media richness’ theorie van 
Daft en Lengel. Deze theorie stelt dat elke interface een mate van rijkheid, ofwel een 
zekere ‘ruimte om de boodschap te coderen biedt. Hoe groter de rijkheid van een 
interface, des te meer mogelijkheden de zender heeft om de boodschap (naar eigen 
inzicht) te coderen. De gedachte hierachter is dat elk contact een mate van rijkheid 
vereist om ‘goed’ overgebracht te worden. Onder goede overbrenging van een boodschap 
wordt verstaan dat de ontvanger de boodschap interpreteert zoals de zender het bedoeld 
heeft. Hoe hoger het conflictpotentieel van een contact, des te meer rijkheid een 
boodschap vereist. Zo is er meer rijkheid nodig om een boodschap als een ontslagbericht 
‘goed’ over te brengen, dan bijvoorbeeld het afzeggen van een afspraak. Om de kans op 
het ontstaan van conflicten zo klein mogelijk te houden dienen de gebruikte interfaces 
een mate van rijkheid te bieden die overeenkomt met het conflictpotentieel van de 
boodschap. Wanneer de gebruikte interface(s) niet voldoende rijkheid biedt bestaat het 
risico dat de ontvanger de boodschap niet op ‘juiste’ manier interpreteert. Dit kan leiden 
tot onduidelijkheden en verkeerde verwachtingen bij de ontvanger, welke oorzaak kunnen 
zijn van het ontstaan van conflicten tussen organisatie en cliënt.  
 
Voor publieke dienstverlenende organisaties zoals de Belastingdienst, de IND en het CWI 
kunnen deze inzichten bruikbaar zijn bij de vormgeving van de cliëntcontacten. Het 
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onderzoek kan deze organisaties een beeld geven van hoe het conflictpotentieel van 
contacten en de rijkheid van interfaces vast te stellen en hoe interfaces vormgegeven 
kunnen worden zodat het aantal klachten dat het contact veroorzaakt zo klein mogelijk 
gehouden kan worden.  
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