
Regulatiefocus als voorspeller van belgedrag onder werklozen 

- Het belang van framing in communicatie naar WW’ers – 

Onderzoek van Arne Meeldijk 

 

UWV kampt met hoge kosten doordat er jaarlijks ongeveer 7 miljoen keer naar UWV gebeld wordt 

door voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering (WW’ers). De online dienstverlening is 

voor UWV een goedkoper medium dat ook veel van de telefonisch gestelde vragen kan 

beantwoorden. UWV is daarom gemotiveerd om het aantal telefoongesprekken te verminderen en 

dienstverlening verder te digitaliseren zonder dat de ervaring van de klant hieronder lijdt. Het 

huidige onderzoek sluit hierbij aan door de oorzaken van belgedrag in kaart te brengen, met als doel 

om belgedrag te verminderen. De resultaten van het onderzoek geven inzicht over hoe het belgedrag 

op grote schaal gereduceerd kan worden.  

 

Doel van het onderzoek: Het belgedrag door WW’ers reduceren  

 

Vooronderzoek: persoonsfactoren van bellende WW’ers  

Uit vragenlijsten die onder 27.000 WW’ers zijn afgenomen, blijkt dat WW’ers die minder optimistisch 

zijn over werkhervatting vaker naar UWV bellen dan WW’ers die hier meer optimistisch over zijn. Dat 

mate van optimisme verschillend gedrag oproept, komt mogelijk doordat WW’ers twee soorten 

doelen na streven binnen UWV. Het ontvangen van een WW-uitkering resulteert namelijk enerzijds 

in de motivatie om (1) werk te hervatten, anderzijds zijn WW’ers gemotiveerd om de door UWV 

opgelegde plichten te handhaven zodat (2) de uitkering kan worden behouden. Deze twee 

verschillende doelen lijken ieder samen te hangen met een verschillende regulatiefocus, wat een 

onderscheid maakt tussen promotiefocus en preventiefocus.  

 

Werkhervatting en promotiefocus  

Mensen in een promotiefocus zijn meer georiënteerd op verbetering van de huidige situatie. Ze 

streven een ideale situatie na die in de toekomst ligt, waardoor ze vatbaarder zijn voor de aan- en 

afwezigheid van positieve gevolgen. Omdat werkhervatting voor WW’ers een optimalere situatie is 

die in de toekomst ligt, zal dit doel naar verwachting meer nageleefd worden met een 

promotiefocus. 

 

Behoud van uitkering en preventiefocus  

Mensen in een preventiefocus zijn meer georiënteerd op voorkomen van achteruitgang van de 

huidige situatie. Ze streven het behoud van het huidige comfortabel minimum na waardoor ze 

vatbaarder zijn voor de aan- en afwezigheid van negatieve gevolgen. Omdat behoud van uitkering 

voor WW’ers het huidig comfortabele minimum is, zal dit doel naar verwachting meer nageleefd 

worden met een preventiefocus.  

 

Experimentele brieven: opwekken van promotiefocus  

Verschillen in regulatiefocus zijn niet alleen stabiele persoonskenmerken maar zijn ook situationeel 

te beïnvloeden door de boodschap op een specifieke manier te framen. Daarom zijn er drie brieven 

ontwikkeld die een verschillende regulatiefocus activeren (promotiefocus, preventiefocus, neutraal) 

met als doel om de effecten ervan op belgedrag te onderzoeken.  



Voorbeeld: Het opwekken van een Promotie- of Preventiefocus 

Neutraal:  ‘Om te weten wat u kunt verwachten als u 

een WW-uitkering heeft, geven wij u een 

aantal tips’  

Promotiefocus:  ‘Om snel weer werk te vinden en uw 

situatie te verbeteren, geven wij u een 

aantal tips’  

 

Preventiefocus:  

 

‘Om elke maand uw uitkering op tijd te 

ontvangen en te voorkomen dat uw 

situatie verslechtert, geven wij u een 

aantal tips’  

 

Om de digitalisering verder te bevorderen, wordt ook de (waargenomen) kennis over de online 

dienstverlening vergroot en wordt internetgebruik als voorwaarde aan bellen gesteld. Het effect van 

deze drie brieven op belgedrag en gebruik van Mijn UWV is vergeleken voor WW’ers die een van 

deze drie brieven, of geen brief ontvingen. 

 

Resultaten  

 Het aantal telefoongesprekken is relatief gezien gedaald onder WW’ers die een 

promotiefocusbrief ontvingen, ten opzichte van de drie andere groepen.  

 Het percentage WW’ers dat belt, is relatief gezien gedaald onder WW’ers die een 

promotiefocusbrief ontvingen, ten opzichte van de WW’ers die een preventiefocusbrief 

ontvingen.  

 Het gebruik van Mijn UWV is voornamelijk toegenomen onder WW’ers die een neutrale brief 

en een preventiefocusbrief ontvingen.  

 

Conclusie belgedrag  

Het telefonieverkeer door WW’ers is effectief verminderd door de brieven meer te formuleren 

vanuit een perspectief naar verbetering. Wanneer de nadruk in brieven ligt op ambities en positieve 

consequenties, bellen er minder WW’ers dan wanneer de nadruk ligt op (sollicitatie)plichten, 

negatieve consequenties en restricties van tijd.  

 

Conclusie Mijn UWV 

Het gebruik van Mijn UWV stijgt (onverwacht) voornamelijk voor de neutraal- of 

preventiegeformuleerde brieven. Variaties van formuleringen in regulatiefocus hebben dus 

tegengestelde effecten op bel- en internetgedrag.  

 

Aanbeveling  

Het huidige onderzoek laat zien dat belgedrag op een kosteneffectieve manier verminderd kan 

worden door de toon in informatieve brieven aan te passen. Aan de hand van deze resultaten wordt 

allereerst aanbevolen om promotiegerichte communicatie in informatieve brieven te bevorderen. 

Daarnaast is het aanbevolen om te onderzoeken of de promotiegerichte brief ook werkhervattend 

gedrag heeft gestimuleerd (zoals sollicitaties in de Werkm@p).  



Vervolgens zou in toekomstige brieven naar WW’ers en op de website, een segmentatie in 

communicatie gemaakt kunnen worden. Wanneer ambitie en enthousiasme gewenst is, zoals bij het 

solliciteren, wordt promotiegeoriënteerde communicatie geadviseerd. Wanneer secuurheid en 

precisie gewenst is, zoals bij het doorgeven van wijzigingen, wordt preventiegeoriënteerde 

communicatie geadviseerd. 


