Nieuwsflash huisvesting oktober 2018

NOVAG verlaat overleg met UWV
NOVAG voert nu al ruim 2 jaar gesprekken binnen UWV over de huisvesting. In die
gesprekken was de toezegging gedaan dat NOVAG betrokken zou worden bij het nieuwe
inrichtingsconcept SMZ en de pilot in Alkmaar betreffende de nieuwe inrichting. In mei
van dit jaar heeft de Raad van Bestuur in het overleg met de NOVAG nog een keer de
toezegging gedaan dat er ruimte was voor inbreng, ook een term als arbeidsvreugde zou
daarbij een rol kunnen spelen. Die Raad van Bestuur heeft die toezegging opnieuw
bevestigd in het overleg van 4 oktober met de NOVAG.
Op 9 oktober hebben we toelichting gekregen bij de concrete invulling van die
toezegging.
Uit de NOVAG enquête1 huisvesting kwam naar voor dat 95% van de artsen een
voorkeur heeft voor een eigen spreek/onderzoekskamer of een gedeelde kamer, en
minder dan 5% procent van de artsen een voorkeur heeft voor flexplekken.
UWV deelde mee dat inbreng betekent dat 95% van de artsen op flexplekken zullen
moeten werken in de pilot en hun eigen onderzoekskamer/spreekuurruimte verliezen.
Ongeveer 5% (2 artsen) mogen hun eigen spreek/onderzoekskamer behouden.
Het NOVAG bestuur is van mening dat dit een onaanvaardbaar aanbod is en dat er op
deze manier onvoldoende basis is voor verder overleg. Reden voor het bestuur om op te
stappen uit het overleg. Het bestuur zal andere wegen zoeken om tot oplossingen te
komen.
Opnieuw komt UWV niet tegemoet aan de wensen van de verzekeringsartsen, een
gemiste kans, zeker omdat met het nieuwe beoogde inrichtingsmodel geen besparing
gerealiseerd wordt. De arbeidsvreugde zal hierdoor verder afnemen, wat niet zal
bijdragen aan het oplossen van het capaciteitsprobleem. Eigenlijk lijkt het erop, kijkend
naar het beleid, dat er structureel gestreefd wordt naar een afbouw van het aantal
verzekeringsartsen, ondanks alle mooie woorden van UWV.
Met collegiale groeten, namens het NOVAG bestuur, Wim Van Pelt, voorzitter
1/ NOVAG enquête november 2017

Ledenvergadering, 20 november om 16 uur te Wageningen.
Vindt u een goede werkplek ook belangrijk, en bent u nog geen lid van de
NOVAG, sluit u dan aan bij uw beroepsvereniging via www.novag.biz

