Analyse: Schandalen bij UWV stapelen zich op | Financieel | Telegraaf.nl

MENU

Abonneer

NIEUWS / FINANCIEEL

EXTRA

Het beste van De Telegraaf

Analyse: Schandalen bij UWV stapelen zich op
Door ERTAN BASEKIN 02 mrt. 2019 in FINANCIEEL

UWV-baas Fred Paling heeft geen gelukkige start.

Paling moest flink door het stof tijdens een hoorzitting met kritische Kamerleden. Het stof was nog niet
opgetrokken of het volgende schandaal diende zich aan. Om de enorme wachtlijst versneld weg te werken, zou
het UWV dossiers van ’zieken’ hebben laten beoordelen door verpleegkundigen, terwijl dat door een
keuringsarts hoort te gebeuren. Daarbij zou in korte tijd minstens 1900 mensen een levenslange uitkering zijn
toegekend. Het UWV beoordeelt in welke mate mensen in staat zijn tot werk en hoeveel uitkering ze krijgen.
De dienst zou daarbij een achterstand hebben van 30.000 dossiers, mede door gebrek aan keuringsartsen.

’Meer dan ooit’
Paling gaf vorig jaar in een interview met deze krant aan dat er 250 keuringsartsen in opleiding zijn. „Dat zijn er
meer dan we ooit hebben gehad. Niettemin overstijgt de hoeveelheid werk die we voor hen hebben nog altijd de
capaciteit. Het duurt een paar jaar voordat we deze lichting nieuwe artsen uit de opleiding en volledig aan het
werk hebben. Om dat op te vangen, werken we met andere oplossingen, zoals de inzet van medische medewerkers
om de verzekeringsartsen te ondersteunen.”
De bestuursvoorzitter benadrukte dat de keuringsartsen altijd verantwoordelijk blijven voor de beslissing die het
UWV neemt. „En mensen blijven altijd die arts zien. Maar het voorbereidend werk wordt misschien door een
medisch secretaresse gedaan.”
Dat blijkt achteraf een behoorlijke misvatting. Paling zal dan ook flink orde op zaken moeten stellen.
De €500 miljoen die bedoeld is voor de ict-vernieuwing, waaronder elf nieuwe managers, kan beter worden
besteed. Bijvoorbeeld aan het opleiden van meer keuringsartsen en interne toezichthouders.

