UWV loopt achterstand herkeuringen maar
niet in
INGRID WEEL, REDACTIE ECONOMIE − 03/12/16, 01:36
overuren | Het lukt het UWV niet om ondanks de inzet van extra artsen en extra geld meer
medische beoordelingen uit te voeren. Minister Asscher blijft optimistisch.
Door meer artsen aan te trekken zou uitkeringsorganisatie UWV dit jaar de grote achterstanden
moeten wegwerken bij het herkeuren van zieken en gehandicapten. Dat gaat niet lukken, blijkt uit
de eerste cijfers. Integendeel. Er zijn in de eerste acht maanden van 2016 zelfs minder mensen
opgeroepen voor een herbeoordeling dan in dezelfde periode vorig jaar.
Dat staat in een periodiek verslag van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Vorig
jaar waren er ruim 29.000 herbeoordelingen. Nu komt het UWV niet verder dan 25.500. Minister
Lodewijk Asscher van sociale zaken wilde dat er dit jaar tienduizend meer arbeidsongeschikten
worden gecontroleerd op hun aandoening.

Liever geen verzekeringsarts
Het UWV moest van de minister 10 miljoen euro vrijmaken om de achterstanden weg te werken.
Daarmee zijn sinds april onder meer 63 extra basisartsen ingezet. Het verloop is echter groot. Er
zijn er alweer 18 vertrokken; zij wilden toch geen verzekeringsarts worden. De 45 extra artsen
die er nog zijn, hebben nog maar 1370 mensen herbeoordeeld.
Dat komt niet in de buurt van de gewenste tienduizend. Desalniettemin blijft de
uitkeringsorganisatie positief over het wegwerken van de grote werkachterstand. De minister
heeft het doel iets naar beneden bijgesteld, naar zevenduizend herkeuringen. En het UWV
verwacht dat dit lukt doordat de nieuwe basisartsen inmiddels zijn ingewerkt.
Dat het vooralsnog tegenvalt, komt doordat de verzekeringsartsen van het UWV druk zijn met
extra taken, licht een woordvoerder van het UWV toe. Zoals het beoordelen van welke
arbeidsbeperkte wel voor een speciale baan in aanmerking komt en welke niet. Ook moeten de
dossiers van duizenden mensen met een Wajonguitkering worden bekeken vanwege de
herindeling die daar plaatsvindt. "Dat vergt een enorme inspanning van onze artsen."
Ook kampen de artsen van het UWV dit jaar met meer langdurig zieken die zich aanmelden voor
een WIA-uitkering, benadrukt de woordvoerder. Hij vertelt er echter niet bij dat er veel minder
mensen een Wajonguitkering aanvragen, waardoor in totaal het aantal medische keuringen gelijk
ligt met vorig jaar, op 39.000.
Om het aantal keuringen te laten toenemen, heeft het UWV sinds 1 november een vrijwillige
overwerkregeling ingesteld voor alle artsen. Zij mogen meer uren draaien en krijgen daarvoor
extra salaris, vanaf 116 procent binnen normale werktijden - voor de deeltijders - oplopend tot

200 procent op de zaterdag afhankelijk van het tijdstip. Op zondag en feestdagen mag er niet
worden gewerkt.
Door een beroep te doen op het personeel om over te werken, hoopt de uitkeringsorganisatie aan
het einde van het jaar nog wat te kunnen in lopen. "We doen er alles aan om - binnen de
mogelijkheden die we hebben - het aantal herbeoordelingen terug te brengen. We moeten deze
extra stap wel zetten om te kunnen voldoen aan de afspraken met de minister", aldus de
woordvoerder.

'Goed op streek'
Minister Asscher is nog steeds tevreden over de prestaties. "Het UWV is goed op streek", schrijft
hij aan de Tweede Kamer. "Het ligt op koers om de achterstand op de herbeoordelingen eind
2016 terug te brengen tot een aantal van 6100 herbeoordelingen." De Tweede Kamer wilde
eigenlijk dat de werkvoorraad dit jaar al terug gebracht zou worden naar nul, maar Asscher liet al
snel weten dat dat niet haalbaar was.
De Algemene Rekenkamer heeft dit jaar op verzoek van de minister onderzocht of er een goede
balans is tussen de doelen van het UWV en de mensen, middelen en tijd die de organisatie
daarvoor beschikbaar heeft. Ook kijkt de Rekenkamer of de aansturing door de leidinggevenden
goed verloopt en of het UWV de juiste maatregelen neemt om de werkachterstanden - die er ook
zijn bij andere afdelingen - het hoofd te bieden. Het rapport van de Rekenkamer over het UWV
komt deze maand uit.

