Nieuwsflash NOVAG

Overleg over taakdelegatie/convenant
met UWV loopt vast.
Januari 2017
Sinds juli 2016 heeft het Novag bestuur intensief onderhandeld met de RvB van UWV.
Deze onderhandelingen waren het gevolg van de opdracht van minister Asscher aan de
RvB van UWV om de problemen met Novag op te lossen, meegedeeld in de
Commissievergadering van Sociale Zaken eind juni 2016. De noodzaak van de opdracht
van de minister was onder anderen gelegen in de uit de hand gelopen achterstanden van
de medische herbeoordelingen en het chronische tekort aan verzekeringsartsen, en het
legitieme protest dat vanuit NOVAG hierover werd geuit. Lopende deze onderhandelingen
hebben we u niet inhoudelijk kunnen informeren omdat dit de voortgang zou
belemmeren. Wij willen u met deze eerste Nieuwsflash (van een reeks) informeren over
het verloop van de onderhandelingen en de reden waarom deze nu zijn vastgelopen.
Wij hebben in de gesprekken met de RvB een convenant ingebracht dat moest leiden tot
een vruchtbare samenwerking van Novag met de RvB. Cruciaal hierin was dat Novag
haar inbreng wil hebben voorafgaand aan besluitvorming als het gaat om beleid rond de
verzekeringsartsen. Daarnaast wilden wij afspraken maken over de nodige VA-capaciteit
voor het uitvoeren van de wettelijke taken van UWV en over de vormgeving van
taakdelegatie.
In de loop van de gesprekken hebben wij echter moeten vaststellen dat van de zijde van
UWV nauwelijks is bewogen in de door ons gewenste richting. In de laatste brief dd
2017-01-17 van de RvB als reactie op onze punten, is geen enkele ruimte geboden voor
een oplossing. Daarom hebben we als bestuur moeten vaststellen dat verder praten op
dit moment over het convenant en de inrichting van taakdelegatie niet zinvol is.
De kern van de problematiek is deze. Aan alle kanten gaat UWV voort om de
verzekeringsarts uit de processen te schrijven. De benodigde VA-capaciteit voor het
uitvoeren van de taken van UWV wordt niet gerealiseerd. De door Novag noodzakelijk
geachte inzet van de MS – die bewezen effectief en meer dan kostenneutraal is – wordt
omgeven door strikte eisen, maar de door UWV gepushte inzet van de SMV – waarvan de
meerwaarde en de kosten onduidelijk zijn, bij onvoldoende geborgde aansturing door de
VA- wordt niet rationeel verantwoord. Ondertussen wordt de uitvoering van de indicatie
beschut werken ingericht met miskenning van de geldende regelgeving.
We sturen u separaat via een e-mail de achterliggende correspondentie. Deze geeft
inhoudelijk een meer gedetailleerd beeld van de toestand.
In een volgende nieuwsflash zullen we u informeren over de gevolgen en het vervolg van
de vastgelopen onderhandelingen met de RvB. Ook zullen we toelichten hoe het zit met
de inzet van de medisch secretaresse en de sociaal medisch verpleegkundige en de
gevolgen voor u als verzekeringsarts.

