ARBEIDSONGESCHIKTEN

Uitkeringsinstantie wil jaarlijks 10.000 extra mensen herkeuren om te bepalen wie aan het werk kan.
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UWV wil meer contact
met moeilijke gevallen
Instantie heeft grote achterstand bij herkeuringen
Johan Leupen
Amsterdam
Uitkeringsinstantie UWV gaat alle
zeilen bijzetten voor de begeleiding
en herbeoordeling van langdurig
arbeidsongeschikten, omdat er
grote groepen zieke werknemers
‘uit beeld zijn geraakt’ bij het overheidsorgaan. Dat zegt bestuurslid
Fred Paling, die gisteren zijn plannen heeft ontvouwd om de ernstige
werkachterstanden van het UWV
dit en volgend jaar voor een belangrijk deel in te lopen.
‘Wij hebben jarenlang alle
muntjes gezet op een kleine groep
met een korte afstand tot arbeidsmarkt, die relatief meer kans had
om weer aan deslag te gaan. Het gevolg is dat het merendeel heel lang
nietsvan ons heeft gehoord.Jekunt
jeachterafafvragenofdatjuistisgeweest’,aldus Paling.Hij voegteraan
toe dat zijn instantie onvoldoende
budget en capaciteit had om dat
probleem op te lossen, en dat het
een ‘politieke keuze’ betrof.
Het UWV heeft eerder dit jaar
€12 mln extra toegezegd gekregen
van minister Lodewijk Asscher van
Sociale Zaken om vaker en intensiever persoonlijk contact te onderhouden met 10.000 mensen die
langdurig een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Paling
belooft een gemiddelde van twee
contactmomenten per jaar. Bij succeswordthetexperimentuitgebreid.
Verder komen er circa vijftig
UWV-artsen bij en extra assisten-

ten. Het doel is 10.000 extra herbeoordelingen per jaar om te bepalen welke mensen weer aan het
werk kunnen.
De aanzienlijke achterstand die
het UWV heeft op dit gebied moet
daarmee in 2018 volledig zijn weggewerkt, aldus Paling. Eerder bleek
dat 45% van alle arbeidsongeschikten met een uitkering na vijf jaar
nog altijd niet de afgesproken herkeuring en dienstverlening had
ontvangen, onder meer omdat er te
weinig keuringsartsen waren. Dat
kwam Asscher op kritiek te staan
in de Tweede Kamer.
De plannen voor een inhaalslag stuiten op scepsis bij Novag,
de vakbond voor verzekeringsartsen. De vakbond ruziet al jaren met
het UWV-bestuur om meer mankracht en middelen, en wil dat er
meer focus komt op herkeuringen.
Novag-voorzitter Wim van Pelt
wijst op cijfers van het Centraal
Expertise Centrum van het UWV
zelf, dat in 2015 becijferde dat 6557
keuringen — kosten € 6,6 mln —
over de jaren heen cumulatief ongeveer €270 mln opleveren. Circa
een vijfde van de ontvangers blijkt
bij een herkeuring geen recht meer
te hebben op een uitkering, die cir-

‘UWV heeft lang alles
gezet op een kleine
groep. Het gevolg is
dat het merendeel
niets heeft gehoord’
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ca €2000 per maand kost.
‘Er moeten 150.000 arbeidsongeschikten worden herkeurd, en
dat stuwmeer groeit jaarlijks. Die
achterstand kan nooit in twee jaar
worden weggewerkt met een handvol extra artsen.’ Van Pelt vreest dat
het UWV het stuwmeer zal aanpakken door grote groepen langdurig
arbeidsongeschikten te verhuizen
naar het Werkbedrijf van het UWV,
waar ze wel intensievere begeleiding krijgen, maar minder vaak of
niet herkeurd zullen worden.
‘Zo verlaag je de wachtlijst, maar
de kans dat die groep door extra begeleiding weer aan het werk gaat is
historisch extreem laag.’
Paling verwerpt die uitleg. Hij
benadrukt dat zijn instantie ook
meer energie gaat steken in extra
herkeuringen en capaciteit. Bovendien werpen de eerste experimenten met intensieve begeleiding van
langdurig arbeidsongeschikten al
vruchten af. ‘Sommigen zijn weer
begonnen met werken. Sommigen zetten kleine stapjes. Ze hebben vaak niet alleen een medische
beperking, maar ook een drankprobleem en schulden. Om hen te
activeren moet je meer doen dan
een herkeuring.’
Het UWV betwist bovendien
het cijfer van 150.000, al erkent Paling dat er een grote achterstand
is. Het is echter niet aan het UWV
om te sturen op de opbrengst van
herkeuringen, zegt hij. ‘Herbeoordeling is voor ons niet een soort
verdienmodel.’

