De SVB in vogelvlucht
De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor

bestaanszekerheid.
De SVB is de uitvoerder

van een aantal sociale
verzekeringswetten zoals het AOW-pensioen,
de kinderbijslag (AKW) en de Aanvullende
inkomensvoorziening ouderen (AIO).
Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van salarissen en
declaraties van het Trekkingsrecht PGB.
In 2017 waren ruim vijfenhalf

miljoen mensen klant

bij de Sociale Verzekeringsbank.
De SVB werkt met het concept

‘Garage de Bedoeling’.

Medewerkers die werken in de dienstverlening, leggen
klantsituaties voor als de regel van de wet lijkt te botsen met de
geest van diezelfde wet of juist een andere wet.

We werken intensief samen met onze
ketenpartners om processen efficiënter te maken en
onze klanten zo beter van dienst te kunnen zijn. Onze
samenwerkingspartners zijn vaak uitvoeringsorganisaties en
overheden, zoals gemeentes. We willen samen één

digitale overheid vormen voor de klant.

2017: in vogelvlucht
12 januari - Anna en Daan meest populaire
kindernamen 2016
Elk jaar presenteren we de meest populaire
kindernamen. Doordat de SVB kinderbijslag
uitbetaalt, kunnen wij zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. De meest gegeven
namen in 2016 waren bij de jongens Daan, Noah
en Sem en bij de meisjes Anna, Emma en Tess.

2 juni - Social return standaard
in inkoopbeleid SVB
De Sociale Verzekeringsbank
focust zich sinds dit jaar op ‘social
return’ bij haar inkoopbeleid.
Daarom heeft de organisatie in
haar inkoopbeleid vastgelegd
dat leveranciers minstens 5% van
de contractwaarde moeten
besteden aan het bevorderen
van arbeidsparticipatie.

11 april - PGB-regiobijeenkomsten voor gemeentes
Om Trekkingsrecht PGB voor
budgethouders zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseert
de SVB samen met de VNG
jaarlijks regiobijeenkomsten. Dit
voorjaar werden door het hele
land acht bijeenkomsten georganiseerd.

3 augustus - Bijna 325.000 burgers gebruiken
maandelijks digitale portalen SVB
Op dit moment regelen bijna 325.000 klanten van
de SVB maandelijks hun zaken via de digitale
portalen Mijn SVB en Mijn PGB. Ruim 2,4 miljoen
klanten van de SVB ontvangen hun ‘post’ via de
digitale berichtenbox van MijnOverheid. Dat is een
stijging van 10% ten opzichte van begin dit jaar.
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19 juli - SVB introduceert
innovatiewerkgroep Novum
In het voorjaar van 2017 is
innovatiewerkgroep Novum
opgericht. Novum stimuleert
innovaties binnen de SVB om zo
de dienstverlening te verbeteren
en deze toekomstbestendig te
houden.

14 september- SVB winnaar RBB Award
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de RBB
Award 2017 in ontvangst genomen. Met het
concept Garage de Bedoeling is de SVB door de
jury verkozen tot winnaar.

19 september - Special voor
PGB budgethouders
Voor mensen met een persoonsgebonden budget hebben we
een brochure uitgebracht waarin
de meest recente ontwikkelingen in dienstverlening worden
uitgelegd.

28 september - Oproep AOW
in het buitenland
Om (toekomstige) AOW-gerechtigden in het buitenland te
informeren over hun rechten zijn
we een campagne gestart met
extra acties.

Oktober - Week van de
informatiebeveiliging & privacy
In oktober was er bij de SVB een
week van de Informatiebeveiliging
en privacy: Om extra aandacht
te geven hebben we deze week
op verschillende SVB locaties
een informatiekraam opgezet.
Medewerkers komen langs om
vragen te stellen aan experts, tips
te krijgen, tests te doen, filmpjes
te bekijken, een cybercrisis te
oefenen en via een Virtual Reality
bril zelf een hack te ervaren.

30 oktober - Hackaton
Acht teams met “hackers” bogen
zich tijdens een hackathon over
5 actuele klantvraagstukken van
SVB en UWV. Zo’n veertig enthousiastelingen werkten 30 uur lang
aan concrete, innovatieve oplossingen voor de digitale dienstverlening van beide organisaties.

Voor meer
nieuws:
pers.svb.nl
15 december - Voorzitter
Maarten Schurink benoemd als
SG bij Binnenlandse Zaken
Maarten Schurink, voorzitter van
de Sociale Verzekeringsbank,
gaat in april 2018 aan de slag bij
het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

December - pilot ‘van Anw
naar werk’
De gemeente Oss is een
samenwerking gestart met de
Sociale Verzekeringsbank.
Samen hebben zij de pilot ‘Anw
naar werk’ opgezet. Het doel
van de pilot is om mensen met
een Anw-uitkering te stimuleren
bij het vinden van een baan.
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