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UWV krijgt extra keuringsartsen

 Door: Redactie 
 6-2-16 - 01:57  bron: ANP

© anp.

 Het UWV krijgt er veertig tot vijftig keuringsartsen bij om
 achterstanden bij de uitkeringsinstantie weg te werken. Minister
 Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft dat vrijdag aan de Tweede
 Kamer gemeld. De artsen worden opgeleid om van duizenden mensen
 met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te beoordelen of ze ze
 inmiddels weer in staat zijn te werken.

 Vorig jaar bleek dat veel mensen jarenlang geen arts meer zien nadat ze
 eenmaal geheel of gedeeltelijk zijn afgekeurd. De vakbond van
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 keuringsartsen stelde dat sommige afgekeurden tien jaar lang niet worden
 herkeurd. Daar zitten mogelijk mensen bij die in de tussentijd zijn opgeknapt
 en dus geen uitkering meer zouden moeten krijgen.

'Uitgangspunt moet zijn dat in alle gevallen waarin een herbeoordeling
 noodzakelijk is, deze ook binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd',
 schrijft Asscher. Het UWV is volgens hem al begonnen met werven en
 opleiden. Vanaf de tweede helft van dit jaar gaan de eerste nieuwe
 keuringsartsen aan het werk. Dat levert dit jaar 7800 extra
 herbeoordelingen op, aldus de minister. 

Zonder maatregelen verwachtte het UWV dat het dit jaar zou achterlopen
 met een achterstand van 16.800 herbeoordelingen. Op aandringen van de
 Kamer doet de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de
 werkachterstanden bij het UWV. Kamerlid Steven van Weyenberg (D66)
 kijkt uit naar dat onderzoek. Hij is blij met de komst van extra
 keuringsartsen. 'Het is niet goed als mensen onnodig in een uitkering zitten.
 Dat is geen sociaal beleid, maar juist het uitsluiten van mensen en niet zien
 wat mensen wel kunnen."

http://www.ad.nl/nieuwjaarsactie/?utm_source=AD&utm_medium=display&utm_content=300x250&utm_campaign=nieuwjaarsactie
http://s.ad.nl/4239742
http://s.ad.nl/4239742
http://www.ad.nl/ad/mailFriendForm.do?language=nl&componentId=4239742&componentUrl=http%3a%2f%2fs.ad.nl%2f4239742
http://www.ad.nl/ad/mailFriendForm.do?language=nl&componentId=4239742&componentUrl=http%3a%2f%2fs.ad.nl%2f4239742
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/2016/article/print/detail/4239742/UWV-krijgt-extra-keuringsartsen.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/2016/article/print/detail/4239742/UWV-krijgt-extra-keuringsartsen.dhtml
http://abonnement.ad.nl/?otag=9f8ydb&utm_source=ad&utm_medium=tekstlink&utm_content=onder+artikel&utm_campaign=werving+regulier
http://www.ad.nl/ad/notifyFormContent.do?language=nl&navigationItemId=5597&componentUrl=http%3a%2f%2fs.ad.nl%2f4239742
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4241154/2016/02/09/We-mijden-zonvakantie-in-Turkije-door-terreurdreiging.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/4241154/2016/02/09/We-mijden-zonvakantie-in-Turkije-door-terreurdreiging.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/4241264/Dodental-treinongeluk-Beieren-stijgt-tot-acht.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/4241253/Doden-en-100-gewonden-bij-treincrash-Beieren.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/4241253/Doden-en-100-gewonden-bij-treincrash-Beieren.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/4241253/Doden-en-100-gewonden-bij-treincrash-Beieren.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/4241253/Doden-en-100-gewonden-bij-treincrash-Beieren.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/2831/showbizz/photoalbum/detail/4240845/656370/0/Binnenkijken-in-de-slaapkamer-van-Jimi-Hendrix.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/2831/showbizz/photoalbum/detail/4240845/656370/0/Binnenkijken-in-de-slaapkamer-van-Jimi-Hendrix.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/2831/showbizz/photoalbum/detail/4240845/656370/0/Binnenkijken-in-de-slaapkamer-van-Jimi-Hendrix.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/2831/showbizz/photoalbum/detail/4240845/656370/0/Binnenkijken-in-de-slaapkamer-van-Jimi-Hendrix.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/4565/Buitenland/photoalbum/detail/4240634/656287/0/Gong-xi-fa-cai-oftewel-gelukkig-nieuwjaar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/4565/Buitenland/photoalbum/detail/4240634/656287/0/Gong-xi-fa-cai-oftewel-gelukkig-nieuwjaar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/4565/Buitenland/photoalbum/detail/4240634/656287/0/Gong-xi-fa-cai-oftewel-gelukkig-nieuwjaar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240580/2016/02/08/30-jarige-leerkracht-laat-Jelle-stervend-achter-na-ongeval.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240580/2016/02/08/30-jarige-leerkracht-laat-Jelle-stervend-achter-na-ongeval.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240580/2016/02/08/30-jarige-leerkracht-laat-Jelle-stervend-achter-na-ongeval.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240580/2016/02/08/30-jarige-leerkracht-laat-Jelle-stervend-achter-na-ongeval.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240580/2016/02/08/30-jarige-leerkracht-laat-Jelle-stervend-achter-na-ongeval.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240580/2016/02/08/30-jarige-leerkracht-laat-Jelle-stervend-achter-na-ongeval.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240557/2016/02/08/Vader-Natalee-Holloway-Joran-mag-in-Peru-wegrotten.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240557/2016/02/08/Vader-Natalee-Holloway-Joran-mag-in-Peru-wegrotten.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240557/2016/02/08/Vader-Natalee-Holloway-Joran-mag-in-Peru-wegrotten.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4240557/2016/02/08/Vader-Natalee-Holloway-Joran-mag-in-Peru-wegrotten.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/4240725/2016/02/08/Zo-ziet-een-Happy-Meal-van-de-Mac-er-na-zes-jaar-uit.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/4240725/2016/02/08/Zo-ziet-een-Happy-Meal-van-de-Mac-er-na-zes-jaar-uit.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/4240725/2016/02/08/Zo-ziet-een-Happy-Meal-van-de-Mac-er-na-zes-jaar-uit.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/4240725/2016/02/08/Zo-ziet-een-Happy-Meal-van-de-Mac-er-na-zes-jaar-uit.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4240710/2016/02/08/Markthal-naar-de-rechter-om-ontruiming-slager-Messar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4240710/2016/02/08/Markthal-naar-de-rechter-om-ontruiming-slager-Messar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4240710/2016/02/08/Markthal-naar-de-rechter-om-ontruiming-slager-Messar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4240710/2016/02/08/Markthal-naar-de-rechter-om-ontruiming-slager-Messar.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4240683/2016/02/08/Beyonce-ontsnapt-aan-megablunder-Super-Bowl.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4240683/2016/02/08/Beyonce-ontsnapt-aan-megablunder-Super-Bowl.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4240683/2016/02/08/Beyonce-ontsnapt-aan-megablunder-Super-Bowl.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/4240683/2016/02/08/Beyonce-ontsnapt-aan-megablunder-Super-Bowl.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/2831/showbizz/photoalbum/detail/4240845/656370/0/Binnenkijken-in-de-slaapkamer-van-Jimi-Hendrix.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/4565/Buitenland/photoalbum/detail/4240634/656287/0/Gong-xi-fa-cai-oftewel-gelukkig-nieuwjaar.dhtml

	www.ad.nl
	UWV krijgt extra keuringsartsen - AD.nl


	J1ZSZzaG93X2ZhY2VzPWZhbHNlAA==: 
	form0: 
	lsd: AVolnhsG
	href: http://s.ad.nl/4239742
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: 
	r_ts: 1455016845
	ref: 
	app_id: 161502773910931
	lsd_(1): AVolnhsG
	href_(1): http://s.ad.nl/4239742
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): 
	r_ts_(1): 1455016845
	ref_(1): 
	app_id_(1): 161502773910931




