Trouw

19

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015

opinie
De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

commentaar

Laat niet alleen UWV het eigen herkeuringsbeleid onderzoeken
Elke persoon in
deze regeling die
wél kan werken,
is er één te veel

W

ie nog aannam dat
zieke werknemers
in Nederland tegenwoordig met
harde hand weer
de werkvloer worden opgestuurd,
kwam gisteren bedrogen uit.
Maar liefst 150.000 mensen die
nu een uitkering krijgen voor arbeidsongeschiktheid, kunnen volgens de organisaties van verzekeringsartsen gewoon weer aan het
werk.
Anders dan een kwart eeuw geleden, toen het spook van een miljoen arbeidsongeschikten de debatten domineerde, is de eerste
keuring sterk verbeterd, zodat
mensen niet meer in de uitkering
kunnen worden ‘gedumpt’. Maar

een nieuwe regeling bedoeld voor
tijdelijke ongeschiktheid, wordt
steeds meer gebruikt voor mensen die waarschijnlijk deﬁnitief
niet meer aan het werk komen.
Zij ontvangen veel te weinig een
uitnodiging voor een herkeuring,
stellen de artsen. Ze geven schrijnende voorbeelden, zoals van een
32-jarige magazijnmedewerker
die hersteld is van rugklachten.
Hij geeft dat zelf niet door aan de
uitkeringsinstantie UWV, en als
zijn werkgever geen herkeuring
aanvraagt kan dat zomaar betekenen dat hij tot zijn pensioen in de
regeling blijft. Herbeoordeel daarom veel meer mensen dan het
huidige jaaraantal van ruim
30.000, zeggen de keuringsartsen.

Zorg dat het UWV het niet houdt
bij de huidige paniekgolven van
keuringen, maar ook structureel
onderhoud pleegt – ook al komt
een deel van die groep dan deﬁnitief in de permanente regeling.
De artsen die aan de bel trekken
hebben uiteraard zelf baat bij een
stringenter keuringsbeleid – meer
werk aan de winkel voor meer
collega’s. In dat opzicht is het
jammer dat ze dat spectaculaire
getal van 150.000 zeggen vooral
te baseren op hun eigen ervaring.
Toch spreekt het voor zich dat elke persoon in deze regeling die
wél kan werken er één te veel is.
Niet alleen in economische, maar
ook in sociale zin. Want die magazijnmedewerker uit het voor-

beeld van de artsen mag zich dan
na een tijdje wel veilig voelen bij
een vast maar wat lager inkomen,
toch had het leven voor zijn gezin
en hemzelf beter gekund.
Verantwoordelijk minister Asscher liet gisteren direct weten
‘geschrokken’ te zijn van de aantallen die de artsen noemen,
maar hij wil het UWV wel eerst laten uitzoeken wat ervan klopt.
Grondiger inzicht is uiteraard
goed. Maar zonder het UWV direct van kwaadwillendheid te betichten, zou het kabinet rekening
moeten houden met de klacht
van de artsen dat ze daar al te
vaak tevergeefs klaagden. Een onafhankelijker onderzoek zou geloofwaardiger overkomen.

