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Nieuwsflash NOVAG augustus 2020. 

Is de the Great Houdini aan het werk bij 
UWV? 

 
Op 1 februari 2020 is UWV gestart met het experiment Maatwerk professionele herbeoordelingen. 

“Hiermee monitoren we continu mensen die, op medische gronden, volledig arbeidsongeschikt zijn 

verklaard zonder dat daarvan de duurzaamheid is vastgesteld (WGA 80-100 medisch). Voor het 

experiment zijn teams samengesteld met een verzekeringsarts, een sociaal-medisch 

verpleegkundige en/of een medisch secretaresse die gedurende acht à negen maanden de ruimte 

en verantwoordelijkheid krijgen om, binnen het juridisch kader taakdelegatie, op een juiste manier 

contact te houden met klanten.” 

 

Hiermee wekt UWV de suggestie dat de doelstelling van het experiment is om WGA 80-100% 

medisch beter te monitoren en op het juiste moment herbeoordelingen te plannen. De inzet van de 

SMV zou daarbij moeten bijdragen aan het oplossen van het capaciteitsprobleem en daarmee de 

achterstanden. Dat is ook de boodschap waarmee verzekeringsartsen verleid worden om mee te 

werken aan dit experiment.  

 

De realiteit is anders. Het budget voor het personeel dat medische beoordelingen verricht zal niet 

worden uitgebreid. Dit betekent dat het aantal verzekeringsartsen evenredig moet dalen, als er 

extra verpleegkundigen worden ingezet in de WIA. Kortom: de extra inzet van de SMV in de claim 

doet de VA capaciteit voor herbeoordelingen dalen. 

 

Wat is dan de doelstelling van het experiment? Met het monitoren van de voorraad komen de 

formele herbeoordelingsdata te vervallen. Dat betekent dat heel de voorraad/achterstand 

professionele herbeoordelingen komt te vervallen, ze worden immers “gemonitord”. En daarmee 

verdwijnt ook een heel groot deel van de achterstanden van UWV. 

 

UWV bevestigd dit ook in het UWV 4 maandenverslag 2020: 

“Doordat de teams alle WGA 80-100 medisch-klanten monitoren, zal er ook niet langer 

sprake zijn van een voorraad professionele herbeoordelingen.”  

 

UWV zègt te gaan monitoren, en wèg zijn de herbo’s! Vanuit window dressing en UWV 

oogpunt een geslaagde operatie, maar zoals bij elke goocheltruc, blijft het een illusie.  

 

Met vriendelijke groeten, Wim Van Pelt voorzitter. 

 

  


