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UWVwilmeer contact
metmoeilijkegevallen

JohanLeupen
Amsterdam

UitkeringsinstantieUWVgaatalle
zeilenbijzettenvoordebegeleiding
en herbeoordeling van langdurig
arbeidsongeschikten, omdat er
grote groepen zieke werknemers
‘uitbeeldzijngeraakt’bijhetover-
heidsorgaan.Dat zegt bestuurslid
FredPaling,diegisterenzijnplan-
nenheeftontvouwdomdeernstige
werkachterstanden van het UWV
ditenvolgendjaarvooreenbelang-
rijk deel in te lopen.
‘Wij hebben jarenlang alle

muntjesgezetopeenkleinegroep
met een korte afstand tot arbeids-
markt, die relatiefmeer kans had
omweeraandeslagtegaan.Hetge-
volg isdathetmerendeelheel lang
nietsvanonsheeftgehoord.Jekunt
jeachterafafvragenofdatjuistisge-
weest’,aldusPaling.Hijvoegteraan
toedat zijn instantieonvoldoende
budget en capaciteit had om dat
probleemop te lossen, en dat het
een ‘politiekekeuze’betrof.
Het UWV heeft eerder dit jaar

€12mlnextra toegezegdgekregen
vanministerLodewijkAsscher van
Sociale Zaken om vaker en inten-
sieverpersoonlijkcontact teonder-
houden met 10.000 mensen die
langdurig een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ontvangen. Paling
belooft een gemiddelde van twee
contactmomentenper jaar.Bij suc-
ceswordthetexperimentuitgebreid.
Verder komen er circa vijftig

UWV-artsen bij en extra assisten-

ten. Het doel is 10.000 extra her-
beoordelingen per jaar om te be-
palenwelkemensenweer aanhet
werkkunnen.

Deaanzienlijkeachterstanddie
hetUWVheeft opdit gebiedmoet
daarmeein2018volledigzijnweg-
gewerkt,aldusPaling.Eerderbleek
dat45%vanallearbeidsongeschik-
tenmet een uitkering na vijf jaar
nogaltijdnietdeafgesprokenher-
keuring en dienstverlening had
ontvangen,ondermeeromdaterte
weinig keuringsartsenwaren.Dat
kwamAsscher op kritiek te staan
indeTweedeKamer.
De plannen voor een inhaal-

slag stuiten op scepsis bij Novag,
de vakbond voor verzekeringsart-
sen.Devakbondruzietal jarenmet
het UWV-bestuur ommeerman-
kracht enmiddelen, enwil dat er
meerfocuskomtopherkeuringen.
Novag-voorzitterWim van Pelt

wijst op cijfers van het Centraal
Expertise Centrum van het UWV
zelf,dat in2015becijferdedat6557
keuringen—kosten €6,6mln—
over de jaren heen cumulatief on-
geveer €270mln opleveren. Circa
eenvijfdevandeontvangersblijkt
bijeenherkeuringgeenrechtmeer
tehebbenopeenuitkering,diecir-

ca €2000permaandkost.
‘Ermoeten 150.000 arbeidson-

geschiktenworden herkeurd, en
dat stuwmeer groeit jaarlijks. Die
achterstandkannooit in twee jaar
wordenweggewerktmeteenhand-
volextraartsen.’VanPeltvreestdat
hetUWVhetstuwmeerzalaanpak-
kendoor grote groepen langdurig
arbeidsongeschiktenteverhuizen
naarhetWerkbedrijf vanhetUWV,
waar ze wel intensievere begelei-
dingkrijgen,maarminder vaakof
niet herkeurd zullenworden.

‘Zoverlaagjedewachtlijst,maar
dekansdatdiegroepdoorextrabe-
geleidingweeraanhetwerkgaat is
historisch extreem laag.’
Paling verwerpt die uitleg. Hij

benadrukt dat zijn instantie ook
meer energie gaat steken in extra
herkeuringenencapaciteit.Boven-
dienwerpendeeerste experimen-
tenmetintensievebegeleidingvan
langdurigarbeidsongeschiktenal
vruchten af. ‘Sommigen zijn weer
begonnen met werken. Sommi-
gen zetten kleine stapjes. Ze heb-
benvaaknietalleeneenmedische
beperking, maar ook een drank-
probleemenschulden.Omhente
activerenmoet jemeer doen dan
eenherkeuring.’
Het UWV betwist bovendien

hetcijfervan150.000,alerkentPa-
ling dat er een grote achterstand
is. Het is echter niet aanhet UWV
om te sturen opde opbrengst van
herkeuringen, zegthij. ‘Herbeoor-
deling is voor ons niet een soort
verdienmodel.’

Instantie heeft grote achterstand bij herkeuringen

Uitkeringsinstantiewil jaarlijks 10.000extramensen herkeuren om te bepalenwie aan hetwerk kan. HH

‘UWV heeft lang alles
gezet op een kleine
groep. Het gevolg is
dat hetmerendeel
niets heeft gehoord’
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