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Herbeoordelingen worden op grote schaal niet uitgevoerd.
Novag heeft al vanaf 2008 aangekaart dat er teveel mensen te lang in een
arbeidsongeschiktheidsuitkering verblijven door een tekort aan verzekeringsartsen.
Uit onderzoek van APE (1) binnen de grootste groep tijdelijk arbeidsongeschikten (WGA), de
zogenaamde WGA 80-100%, momenteel 106.000 mensen, komt naar voren dat 71% van de
mensen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering nooit herkeurd is.
Uit onderzoek van UWV komt naar voren dat in de WGA na 5 jaar in 45% van de gevallen geen
herkeuring en geen re-integratiebegeleiding heeft plaats gevonden. In 55% van de gevallen heeft
of een herbeoordeling plaats gevonden en/of een reintegratie activiteit. Het aantal mensen dat
effectief een herkeuring heeft gehad na 5 jaar ligt dus aanzienlijk onder 55%. UWV noemt dit
beleid participatie ondersteunend. Over dit beleid zijn we al jaren in gesprek met de werkgever,
zonder resultaat. De laatste schriftelijke communicatie met de werkgever rondom dit onderwerp
vindt u in bijlage terug. Omdat we geen vooruitgang boeken binnen UWV hebben we eerst minister
Asscher benaderd. Die liet weten het beleid van het UWV te steunen.
Ondertussen is er grootschalige aandacht voor het onderwerp in de politiek en de media. De NVVG,
NOVAG en vooral dagblad Trouw schenken aandacht aan het onderwerp en maandag 28 september
wordt het in de kamer behandeld naar aanleiding van inbreng van VVD kamerlid mevrouw Schut.
Er zijn ook kamervragen gesteld aan minister Asscher. De Novag bestuursleden ontvangen
berichten van de leden dat onze activiteiten in deze gewaardeerd worden.
Meer nieuws rondom dit onderwerp vindt u op http://www.novag.biz/novag-in-het-nieuws/
Ook de brief aan minister Asscher van 19-09-2015 en de brief aan de Kamercommissie, die de
leden reeds ontvangen hebben, vindt u hier terug.
Professioneel statuut, geluidsopnames en zw.
Eerder hadden we al bericht dat een delegatie bezig is met het actualiseren van het Professioneel
Statuut van de verzekeringsartsen en het rapport kwaliteitsborging. Dat traject loopt nog en zal
nog even duren.
Verder houdt vertegenwoordiging van de Novag zich in de Ondernemingsraad bezig met het beleid
tav geluidsopnames. De Nationale Ombudsman wil dat UWV eraan meewerkt als een klant een
geluidsopname wil maken. In de medezeggenschap hebben de Ziektewetplannen natuurlijk ook
onze volle aandacht.
Declaratie contributie 2015
Verder willen we alle leden attenderen op het declareren van de contributie 2015 in het keuzeplan.
Dat moet dus via Peoplesoft ingevoerd worden, bron naar keuze (bijv. eindejaarsuitkering) en doel
is dan vakbondcontributie. En dan nog even of bankafschrift of nota scannen en naar HRM
Eindhoven opsturen. De nota’s zijn al enige tijd geleden verzonden naar het huisadres. Zo wordt
korting tot maximaal 52% via de belasting verrekend en dat wordt zichtbaar op de salarisstrook.
En dan natuurlijk allemaal de najaarledenvergadering noteren in de agenda: DONDERDAG 12
NOVEMBER VANAF 15.30 LOCATIE CENTRUM UTRECHT.

Met vriendelijke groeten, namen het bestuur,
Ida Hoornstra, vicevoorzitter

