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UWV verliest geloofwaardigheid
NOVAG en NVVG stappen uit expertgroep
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn
brief van 13 december 2017 aan de Tweede Kamer laten weten dat de
maateregelen die UWV heeft genomen niet geleid hebben tot de
wenselijke en noodzakelijke uitbreiding van de
verzekeringsgeneeskundige capaciteit. Op zich verwondert deze
berichtgeving omdat UWV al jaren een beleid voert dat gericht is op het
afbouwen van de verzekeringsgeneeskundige capaciteit of, als je het
positief wil labelen, er al jaren niet in slaagt om de juiste maatregelen te
nemen om het capaciteitsprobleem op te lossen. Sterker nog, in de
gesprekken met NOVAG was het een breekpunt voor UWV dat de
capaciteit niet substantieel uitgebreid mocht worden. Ook was er de
afgelopen jaren geen ruimte bij UWV om op basis van overleg met de
beroepsgroepen tot oplossingen te komen. Zelfs elementaire
omgangsvormen, zoals met de beroepsgroep gemaakte afspraken
nakomen, werden door UWV niet gerespecteerd.
UWV heeft nu vanwege de gecreëerde capaciteitsproblemen, in overleg
met het ministerie, besloten een expertgroep op te richten: “Gerichte
inzet van de verzekeringsarts”. Ook NOVAG werd enkele dagen voor de
eerste bijeenkomst mondeling uitgenodigd met de mededeling dat er een
groep was opgericht om te kijken naar de mogelijkheden om het
capaciteitsprobleem op te lossen.
Bij de eerste bijeenkomst in november van de expertgroep benadrukte de
waarnemend voorzitter van de RvB dat het een gevoelig onderwerp was
en dat er uiterst discreet moest worden omgegaan met inhoud en stukken
die het overleg betroffen. Onze verwondering en verontwaardiging was
dan ook groot op het moment dat we in de brief van de minister moesten
lezen wat de opdracht was van de expertgroep en binnen welke kaders die
opdracht moest ingevuld worden en op welke termijn, vòòrdat die
onderwerpen besproken en vastgesteld waren in de tweede bijeenkomst
van de expertgroep. NOVAG en NVVG zijn naar aanleiding van deze gang
van zaken opgestapt uit het overleg.
Samengevat hebben we ons sinds onze oprichting actief ingezet om het
capaciteitsprobleem onder de aandacht te brengen en om tot oplossingen
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te komen. UWV is intussen door gegaan met het afbouwen van de
verzekeringsgeneeskundige capaciteit. De actuele problematiek is het
gevolg van meerjarig (wan)beleid van UWV. En nu zou een expertgroep
binnen 3 maanden en binnen heel beperkte kaders tot oplossingen
moeten komen? Het lijkt er op dat UWV de Zwarte Piet van zijn falend
beleid bij de beroepsgroep wil leggen.
Verder is het op dit moment volstrekt ongeloofwaardig dat UWV geen
artsen zou kunnen aantrekken en behouden, zoals UWV niet nalaat te
benadrukken. Er is een stuwmeer van 5000 basisartsen op zoek naar een
opleidingsplaats en ook afgestuurde specialisten vinden, afhankelijk van
hun specialisme, maar moeizaam een baan. Het vak is inhoudelijk
voldoende aantrekkelijk, het komt er alleen op aan om binnen UWV de
juiste omgeving, professioneel en arbeidsvoorwaardelijk, te creëren.
Wat de expertgroep betreft zal er in elk geval duidelijkheid moeten
ontstaan, niet alleen over de doelstellingen, maar ook over de
doelstellingen van UWV. Handhaaft UWV zijn doelstellingen om het aantal
verzekeringsartsen te verminderen, dan wordt het dweilen met de kraan
open voor de expertgroep, en veel ruimte voor innovaties is er niet meer
gezien de uiterst beperkte inzet van de verzekeringsarts binnen UWV.
Met de meeste hoogachting,
namens het NOVAG bestuur,
Wim Van Pelt, voorzitter

Meer achtergrond bij dit onderwerp vindt u op www.novag.biz

Reserveer de datum van het volgende NOVAG congres, donderdag 17 mei
2018, alvast in uw agenda.

Nog geen lid, sluit u aan bij uw beroepsvereniging via
http://www.novag.biz/inschrijven/ en neem de toekomst van uw vak mee
in handen.
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