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UWV legt verzekeringsartsen “hersteld quota” op.
UWV verplicht verzekeringsartsen minimaal 55% van de
mensen die ze zien hersteld te melden.
In regio Rijnmond heeft het management beslist dat verzekeringsartsen
bij minimaal 55% van de spreekuurcontacten in de ziektewet de cliënt
hersteld moeten verklaren. 55% is een minimum, 100% het maximum.
Hiermee legt UWV het ziektewetcriterium, is iemand ongeschikt voor het
eigen werk ten gevolge van ziekte, naast zich neer en legt een blinde
norm op aan de verzekeringsartsen. Datgene waarvan cliënten ons in het
verleden wel eens beschuldigde, u moet zoveel mensen hersteld melden,
wordt nu realiteit.
Ook de manier waarop dit gecommuniceerd werd is bijzonder. Onze
collega’s kregen een schriftelijke mededeling dt 4 maart 2015 waarin
stond dat deze nieuwe normeringen de eerdere afspraken vervangt die
gemaakt zijn tijdens de beoordelingscyclus. Ze worden onderdeel van het
personeelsdossier en beoordelingscyclus.
We zullen dit onderwerp in eerste instantie bespreken met onze directie.
In afwachting adviseren we u om niet akkoord te gaan met dit soort van
prestatieafspraken. Vandaag is het 55% procent, morgen beslist het
management eenzijdig dat het minimaal 80% moet zijn, een blinde niet
onderbouwde norm wijzigen is niet moeilijk. Indien u ook te maken krijgt
met dit soort afspraken, informeer het NOVAG bestuur dan via
post@novag.biz of neem rechtstreeks contact op met één van onze
bestuursleden of kaderleden.
NOVAG wil dit soort problemen aan de kaak blijven stellen. Indien u het
belangrijk vindt dat NOVAG dit blijft doen kan u lid worden van NOVAG via
http://www.novag.biz/inschrijfformulier/ . Wie zich inschrijft voor 1 april
2015 betaalt geen contributie over 2015 en is dus 1 jaar gratis lid. Bijna
450 collega’s gingen u voor en zijn intussen lid. Ook aios en aniossen zijn
van harte welkom. Voor hen geldt na het eerste jaar gratis lidmaatschap
een gereduceerd tarief gedurende 2 jaar, 120 euro per jaar indien ze
kiezen voor automatische incasso. De contributie is te fiscaliseren via het
sociaal plan, de fiscus betaald dan bijna de helft van uw contributie. In
geval van 120 euro contributie per jaar met 42% korting via de fiscus
bedraagt de maandcontributie 6,04 per maand.

