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EVALUA In, EXTRA
HERBEOORDELINGEN 2016

Versiebeheer
Versie

Datum

Status

Wijzigingen

0.1

17/07/2017

Concept

Concept besproken met directie

0.2

28/07/2017

Concept

Concept aangevuld met correspondentie met SZW

0.3

31/07/2017

Concept

Aangeboden aan directie
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0.4

01/08/2017

Concept

Concept aangepast nav feedback
portefeuillehouder
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1.

Managementsamenvatting

In 2015 heeft de minister UWV de opdracht gegeven om in 2016 de achterstanden in de
herbeoordelingen WGA terug te dringen. De uitwerking van deze opdracht was tweeledig: in de
eerste plaats diende de achterstand in 2016 van de herbeoordelingen WGA terug te worden
gebracht van 9.500 naar 6.100. In de tweede plaats dienden er 7.800 herbeoordelingen gemaakt
te worden door de inzet van extra verzekeringsartsen (VA's) en 2.200 door de inzet van uitbreiding
van het aantal artsen met taakdelegatie.
Het terugbrengen van de achterstand is gelukt in 2016. Dat komt door de inzet van extra
verzekeringsartsen maar ook omdat de herbeoordelingen een hoge prioriteit hebben meegekregen
waardoor landelijk 1.800 meer herbeoordelingen zijn gemaakt. Mede als gevolg van de aan het
project gekoppelde schoningsopdracht is de achterstand van de openstaande herbeoordelingen
eind 2016 wel verder teruggebracht dan afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (effect schoning 2.300). Bij het doorlichten van de bestanden bij deze schoning
bleken eind 2016 twee groepen klanten ten onrechte niet correct ingepland te zijn. UWV heeft op
basis van een uitgevoerde detailanalyse naar de exacte omvang in Q2 2017 besloten om deze
herbeoordelingen (4.700 stuks) aan de voorraad in 2017 en 2018 toe te voegen. Tijdens het
project is vastgesteld dat de inhoudelijke registraties met betrekking tot de herbeoordelingen
vanuit het reguliere proces aandacht verdienen en hier zijn verbetermaatregelen op gezet.
De tweede doelstelling is nagenoeg gerealiseerd op 31 december 2016 (7.300). Het afronden van
2.200 extra herbeoordelingen door de uitbreiding van de inzet van taakdelegatie is onvoldoende
van de grond gekomen. Door het werven van extra capaciteit ANIOS is getracht dit te
compenseren, maar dit bleek op basis van te weinig geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt niet
te realiseren. De ingeplande werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2017 afgerond
waardoor het afgesproken aantal van 10.000 herbeoordelingen is gerealiseerd. Het beschikbaar
gestelde budget is met circa 15% overschreden. Hiervoor is wel 6% meer aan producten geleverd.
De hogere kosten hebben een aantal oorzaken waaronder een lagere productiviteit dan werd
verwacht waardoor de doorlooptijd langer werd. Tevens is getracht om het verloop op te vangen,
deze ANIOS dienden eerst weer opgeleid te worden.
De gekozen aanpak van het werken met ANIOS en een tweetal districten als uitvoerders heeft
zeker bij aanvang tot weerstand geleid binnen Sociaal Medische Zaken (SMZ) en dan met name bij
de vakbond van verzekeringsartsen bij UWV (NOVAG). Zij hebben direct aangegeven dat zij grote
zorgen hadden met betrekking tot de kwaliteit van de uit te voeren herbeoordelingen door ANIOS.
De projectorganisatie (regiegroep en uitvoeringskantoren) heeft hier adequaat op gereageerd
middels de inzet van een gericht opleidingsprogramma en het uitvoeren van een vastgesteld
kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsaudit die heeft plaats gevonden heeft aangetoond dat dit beleid
effectief is geweest. Uit de kwaliteitsaudit blijkt overall dat de uitkomsten van het project beter zijn
dan van de reguliere uitvoering.
Het project heeft aangetoond dat het aantrekken van basisartsen die zich tijdelijk willen inzetten
voor SMZ minder eenvoudig is dan externe partijen en recruiters voorspellen. Extra
borgingsmaatregelen zijn daarom in het vervolg nodig om vast te stellen of de benodigde capaciteit
door partijen ook daadwerkelijk geleverd kan worden. CEC-opleidingen heeft aangetoond op korte
termijn een relevant opleidingsprogramma te kunnen aanbieden en daarbij ook de benodigde
flexibiliteit in de planning van het aanbieden van de opleiding te kunnen realiseren. Voor wat
betreft de uitkomsten van de beoordelingen is het percentage gewijzigd bij de herbeoordelingen
uitgevoerd in het project in 2016 ruim 6% hoger dan in het reguliere proces in 2015 (62% vs
56%). Het % verzekerden dat bezwaar aangetekend heeft tegen de beslissing is nagenoeg gelijk
aan het % bezwaarzaken in de reguliere uitvoering. Het aantal klachten van verzekerden is
minimaal geweest.
De medewerkers die daadwerkelijk werkzaam zijn geweest bij het uitvoeren van de extra
herbeoordelingen geven aan dat het een forse opdracht betrof. Uitdagend om samen het gestelde
te realiseren, maar wel belangrijk dat het afgebakend is geweest in tijd. Overwegend wordt met
een positief gevoel teruggeblikt op de afgelopen periode. Vierentwintig ANIOS uit het project
hebben inmiddels een dienstverband met het UWV aangenomen en waarschijnlijk zullen vijf ANIOS
daar alsnog toe besluiten. Een andere "spin off" van het project betref de bijdrage aan het
Voorspelmodel. Binnen de UWV Leerstoel 'Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde' is een
vierjarig promotieonderzoek van start gegaan. Hier wordt gewerkt aan de wetenschappelijke
onderbouwing van een instrument op basis van een vergelijkbaar voorspelmodel dat
verzekeringsartsen ondersteunt bij beslissingen over het uitvoeren van herbeoordelingen. De
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efficiëntieslag die hiermee beoogd wordt moet ervoor zorgen dat de verzekeringsarts tijd heeft, en
dus ook krijgt, om kansrijke, geplande herbeoordelingen daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
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Inleiding

2.

2.1 Aanleiding
In de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 oktober 2015 aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 33 770, nr. 5) gaat de
minister onder ander in op de ontstane achterstanden in het kader van de herbeoordelingen WIA.
In zijn brief verwijst de minister naar het artikel 'UWV kampt met grote werkachterstanden'in
Trouw van 26 september 2015. Naar aanleiding van onder andere dit artikel heeft de minister UWV
opdracht gegeven om de achterstanden terug te dringen.

2.2 De opdracht
Met SZW is enerzijds afgesproken om 10.000 extra herbeoordelingen uit te voeren en af te ronden
in het jaar 2016. Anderzijds is met SZW afgesproken om de achterstand in 2016 van de
herbeoordelingen terug te brengen van 9.500 naar 6.100.
Hiervoor heeft SZW in 2016 ingestemd met het verschuiven van de beschikbare middelen tot een
bedrag van €10 mln. Het project 10.000 extra herbeoordelingen is in februari 2016 gestart en zou
eindigen op 31 december 2016. Het volume van 10.000 diende als volgt te worden behaald:
1. 7.800 door de inzet van extra verzekeringsartsen (VA's) die, na een interne opleiding te
hebben afgerond, vanaf de tweede helft van het jaar herbeoordelingen konden verrichten.
2. 2.200 door de inzet van uitbreiding van het aantal artsen met taakdelegatie.
SMZ heeft bij aanvang van het project besloten om de 2.200 extra herbeoordelingen, op te leveren
door alle vestigingen door middel van een uitbreiding van taakdelegatie, ook onder te brengen in
de centralistische aanpak van het uitvoeren van 7.800 extra herbeoordelingen in Groningen en Den
Haag.

2.3 Evaluatie van het project
Doel:
■
■
•

Toetsing van het geleverde resultaat aan de oorspronkelijke opdracht;
Formuleren van aandachtspunten ter input voor het besluitvormingsproces die kunnen
worden gebruikt in de besluitvorming bij toekomstige eenmalige opdrachten;
In het reguliere werkproces leren van de ervaringen die in het project zijn opgedaan op
proces en inhoud.

Gehanteerde methodiek/ aanpak:
•
Kwantitatief: Cijfers over productie, outcome, uitnutting van het budget, inzet van ANIOS
in fte, evaluatie van CEC Opleiden, uitzetten van een enquête om draagvlak te kunnen
bepalen onder de districtsmanagers (DM's), managers, Adviseurs VA en VA's.
•
Kwalitatief: gesprekken gevoerd dan wel contact via de mail met: de managers van de
regiekantoren, assistent controller van DHL, projectmanager Groningen, projectmanager
voor de vier westelijke oproeplocaties onder regiekantoor Noord, manager opleiding van
CEC Opleidingen, directieadviseur, BC&K centraal en de regiegroep.
•
Geraadpleegde stukken: brieven van de minister inzake de constatering van de opgelopen
achterstanden en de opdracht; kamerbrieven, correspondentie met het ministerie, diverse
verslagen van de regiegroep overleggen, maandelijkse rapportages van BC&K centraal in
dit kader en de uitvoeringsberichten. De passages waarin in de correspondentie met het
ministerie wordt verwezen naar het project extra herbeoordelingen, zijn opgenomen in
bijlage 2.
Aanbeveling:
1. Bepaal bij aanvang van een project of een evaluatie gewenst is en zo ja, bepaal van
tevoren dan de onderdelen die dienen te worden geëvalueerd.
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3.

Uitvoering opdracht

3.1 Totstandkoming keuze aanpak
De beslissing om door middel van een gecentraliseerde aanpak te werken is door de directie SMZ
genomen. De belangrijkste reden hiervoor was dat een gecentraliseerde aanpak zorgt voor de
benodigde focus. De uitgangssituaties van de verschillende districten zijn immers divers en als
gevolg hiervan ontstaan er verschillen in de prioritering. Hierdoor zou er onvoldoende, eenduidige
focus kunnen worden gelegd op het afhandelen van de 10.000 extra herbeoordelingen. Vervolgens
is een regiegroep ingesteld nadat de vestigingen Den Haag en Groningen zich hadden aangeboden
om als centraal kantoor (regiekantoren) te fungeren. Het districtsmanagers overleg (DMO) is
daarin gekend en heeft hiervoor akkoord gegeven. Er is echter geen formele, schriftelijke
vastlegging van de opdracht opgesteld. Het project is in februari 2016 gestart, onder het
opdrachtgeverschap van de divisiedirecteur SMZ en gedelegeerd opdrachtgeverschap van de
domeinhouder Claims met onder andere ondersteuning vanuit de afdeling Business Control &
Kwaliteit (BC&K). Er was sprake van een afgebakende financiële ruimte en een specifieke opdracht
waarop verantwoord diende te worden.
De domeinhouder Claim heeft de regiegroep gevormd. De deelnemers van de regiegroep zijn
gekozen als vertegenwoordigers van de relevante partijen zoals een vertegenwoordiging van beide
vestigingen, de Landelijk Adviseurs VA en —AD en stafafdelingen zoals BC&K, HRM/Communicatie,
Informatiemanagement (IM) en het Centraal Expertise Centrum (CEC) Opleiden. Ook is de
directieadviseur2 van meet af aan intensief betrokken bij het uitwerken en volgen van de opdracht.
Vertegenwoordigers van de beroepsgroepen zoals het AD platform, NOVAG3 en de
Onderdeelscommissie (OC) zijn van aanvang meegenomen in de ontwikkelingen, maar niet als
'mede-architect'. Vanuit het project heeft men ervaren dat de omvang van de regiegroep
aanvankelijk te groot was. Dat leidde niet tot een constructief en daadkrachtig overleg.

3.2 Besturing van de opdracht
De districten Den Haag-Leiden (DHL) en Noord hebben ieder een projectplan opgesteld voor hun
eigen opdracht. Vanuit de regiegroep is het plan uitgewerkt om te gaan werken met twee
regiekantoren en artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS). Dit besluit is voorgelegd aan- en
goedgekeurd door het directieteam, landelijk adviseurs en DMO.
De regiegroep was verantwoordelijk voor de sturing. De domeinhouder Claim en de twee DM's van
de regiekantoren waren gezamenlijk eigenaar van de opdracht en onderdeel van de regiegroep. De
voortgang, werving van ANIOS, organisatie binnen de vestigingen, bezetting en de kwaliteit en
output zijn in de regiegroep continu onderwerp van gesprek geweest.
Via de regiegroep is verantwoord naar de directeur Uitvoering. Ook heeft de regiegroep de
managers SMZ van de regiekantoren ondersteund waar nodig.

3.3 Projectresultaten
Bij de uitwerking van de plannen is ervoor gekozen om de ANIOS een dienstverband van één jaar
aan te bieden. Dit had onder andere te maken met opleidingstijd versus "productietijd". Omdat de
verwachting was dat op 1 april 2016 met een volledige bezetting zou kunnen worden gestart liepen
de contracten tot 1 april 2017. De opdracht van de minister en van het project is echter
onveranderd blijven staan op 31 december 2016. Tussen de SMZ opdrachtgever en de
opdrachtnemer was een verschil van interpretatie over de doorlooptijd: er is geruime tijd het beeld
geweest dat men een jaar de tijd had voor de uitvoering van het project. In september 2016 werd
duidelijk dat het project in het boekjaar 2016 diende te worden afgerond.

1 Domeinhouder Claim = binnen SMZ hebben een aantal districtsmanagers een extra, landelijk, aandachtsgebied zoals
bijvoorbeeld voor de ZW Arbo, de Participatiewet en de Claim
2 Directieadviseur = levert een bepalende bijdrage aan de strategie en realisatie van de doelstellingen van de stafdirectie SMZ
en de daarbij behorende beleids- en organisatieontwikkeling
3 NOVAG = vakbond van verzekeringsartsen bij UWV
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tot en met
31-032017

tot en met 31-12-2016

Door inzet Anios
Door uitbreiding aantal VA met TD
Gerealiseerd door inzet Anios

Totaal
Doel:
10.000
7.800
2.200
7.291

Totaal
Doel:
/0.000
7.800
2.200
10.603

De doelstelling van 10.000 is niet gehaald op 31 december 2016. Indien we de opdracht koppelen
aan de doelstelling behorend bij de inzet van ANIOS te weten: 7.800 stuks is de doelstelling op 500
stuks na niet gehaald. Zoals in bovenstaand overzicht wordt getoond is de doelstelling op 31 maart
2017 volledig behaald.
Oorzaken:
a) Ongeveer twee derde van de ANIOS is later dan 1 mei aangenomen. Hierdoor werd men later
productief (na opleiding en rekening houdend met de doorlooptijd van beschikkingen). Ook
bleek het verkrijgen van de benodigde toegangsrechten tot het systeem een traag en
tijdrovend proces te zijn. Dit is een structureel probleem. Tevens viel de start in de
zomerperiode en bleek de verdeling van de bezetting over de kantoren soms minder
werkzaam, hier zijn bijstellingen in gedaan.
b) De extra inspanning om dezelfde zorgvuldigheid te garanderen als in het reguliere proces. Het
betreft hier veelal klanten waarmee, relatief gezien, langer geleden contact is geweest waarbij
het in het project vaak noodzakelijk was om de klant persoonlijk te zien.
c) Het gemiddelde van acht spreekuren per ANIOS per week is niet gehaald. Dit kwam door
inwerken, maar eveneens door knelpunten in de begeleidingscapaciteit op sommige locaties en
door de bovengenoemde gevraagde zorgvuldigheid. Het laatste vraagt ook een uitgebreide
vastlegging.
d) De zorg van de NOVAG en sommige leden van de beroepsgroep omdat binnen de beroepsgroep
van VA's de nodige twijfels bestonden of SMZ deze herbeoordelingen kwalitatief wel voldoende
zou gaan verrichten. Op sommige locaties is het hierdoor niet mogelijk geweest om (tijdig
goede) begeleiding te krijgen.
e) Het is niet gelukt om meer ANIOS te werven dan cijfermatig benodigd, onder meer vanwege
het (gebruikelijke) verloop en de verslechterde markt voor het aantrekken van tijdelijke artsen.
Dat het aantal van 10.000 niet zou worden gehaald in 2016 is al in een vroeg stadium
gecommuniceerd met SZW. De doelstelling is in overleg met de regiekantoren, directie SMZ, Raad
van Bestuur en het ministerie van SZW bijgesteld naar 7.100 herbeoordelingen. De belangrijkste
factor voor het niet realiseren van het aantal werd veroorzaakt door het niet halen van de
noodzakelijke uitbreiding van taakdelegatie om de 2.200 extra herbeoordelingen te realiseren.
De doelstelling om de achterstand in 2016 van herbeoordelingen terug te brengen van 9.500 naar
6.100 is ruimschoots gehaald. Dit ondanks dat geen 10.000, maar 7.300 herbeoordelingen zijn
opgeleverd in 2016 door het project. Dit mede als gevolg van de schoningsoperaties in de voorraad
(effect 2.300), een lagere vraag en de prioritering van herbeoordelingen door de kantoren (effect
1.800). De achterstand is uitgekomen op 4.033 per jaareinde 2016. De schoningsoperaties
bestonden uit diverse doorlichtingen van de bestanden. Hieruit bleek dat het bestand van geplande
herbeoordelingen vervuild was.
Er bleken nog herbeoordelingen gepland te staan terwijl de situatie van de klant inmiddels
•
zodanig veranderd was dat een herbeoordeling niet meer aan de orde was. Hierdoor konden
naar schatting 2.300 geplande herbeoordelingen direct worden geschrapt uit het bestand.
•

Anderzijds bleken bij deze doorlichtingen van de bestanden in 2016 twee groepen klanten ten
onrechte niet correct ingepland te zijn. UWV heeft op basis van een uitgevoerde analyse
besloten om deze herbeoordelingen (4.700 stuks) aan de voorraad in 2017 en 2018 toe te
voegen. Dit is onderdeel van de afgesproken aanpak om het bestandsbeheer op deze groep
weer sluitend te krijgen.

De problematiek met betrekking tot de twee groepen klanten die ten onrechte niet correct
ingepland zijn is eind 2016 ter besluitvorming aan het management divisie SMZ voorgelegd.
Besloten is om dossieronderzoek (op de klanten die mogelijk tot de beide groep behoorden) te
verrichten om zo de exacte omvang van beide groepen vast te stellen en om na te gaan of de inzet
van een herbeoordeling noodzakelijk is. Dit is in het tweede kwartaal van 2017 duidelijk geworden.
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Met de gekozen gecentraliseerde aanpak is de doelstelling gehaald. Als de opdracht was uitgezet
bij 27 vestigingen, ieder met een andere uitgangssituatie, lijkt het niet aannemelijk dat dit succes
haalbaar was geweest. De achterstand is echter mede door de reguliere vestigingen teruggebracht
door hun aandeel in de begrote reguliere productie. Door middel van extra aandacht voor
herbeoordelingen is dat ook gelukt.

3.4 Financiën
tot en met 31-12-2016
Bedragen *C 1.000

Totaal
Doel:
C /0.000
€ 8.336

tot en met
31-032017
Totaal
Doel:
C 10.000
€ 11.328

Eind 2016 was er nog sprake van ruimte in het budget. Eind maart 2017 is het budget van € 10
miljoen met 15% overschreden. Hiervoor is wel 6% meer aan producten geleverd.
Dit bedrag geeft inzicht in het grootste gedeelte van de gemaakte kosten in het kader van het
project. Het bedrag is echter niet volledig, wat nog ontbreekt zijn bijvoorbeeld de kosten van CEC
Opleiden (geschat op € 200.000), de kosten van ondersteuning vanuit de andere vestigingen
binnen het district, maar ook de kosten van de inzet van de artsen op de vestigingen zelf die
ANIOS hebben begeleid en gecontrasigneerd. Bovenstaande kosten (opgenomen in de tabel)delend
door het aantal afgegeven herbeoordelingen geeft een gemiddelde prijs van ca. € 1.100. In de
begroting wordt uitgegaan van een prijs van € 900 per herbeoordeling. Geconcludeerd kan worden
dat de gecentraliseerde aanpak duurder is dan het uit laten voeren van extra herbeoordelingen in
alle districten uitgaande van de reguliere begroting. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn genoemd in
paragraaf 3.3.

3.5 Draagvlak
Om te achterhalen hoe het draagvlak gedurende de looptijd van het project is geweest is een
enquête uitgezet onder de DM, manager SMZ, adviseur VA en -AD en contrasignerende VA. Er is
sprake geweest van een respons van 26%. De uitkomsten van de enquête waren:
•
■

•
■

Communicatie (specifiek gericht op de betrokkenheid voor, tijdens en na het project
alsmede of men voldoende is meegenomen) is over het algemeen goed geweest.
Over het algemeen is de opmerking dat er weinig tijd is genomen/geïnvesteerd in de
planfase c.q. de doelstelling van het project goed neer te zetten. Er wordt aangegeven om
meer tijd te besteden aan de voorbereiding en meer mensen te betrekken, zoals
bijvoorbeeld doelgroepen en OC.
Aan de andere kant wordt ook aangegeven om juist niet te veel mensen in de
besluitvorming te betrekken omdat dit leidt tot vertraging.
Onder artsen is het draagvlak lager, hier wordt aangegeven dat ze meer betrokken hadden
willen worden in de planfase en in feite zijn ze het oneens dat onervaren artsen worden
ingezet op de uitvoering van een herbeoordeling.

Binnen het DMO zijn afspraken gemaakt over de verplichte levering van ervaren artsencapaciteit
door districten ten behoeve van het project. Ondanks deze afspraken zijn ervaren VA's niet
verplicht om medewerking te verlenen aan het project. In de praktijk is dit niet goed werkbaar
gebleken. Geconstateerd is dat er op een aantal oproeplocaties geen geregistreerde VA's bereid
waren te contrasigneren en ANIOS te begeleiden. De NOVAG heeft in haar nieuwsbrief van juni
2016 VA's geadviseerd niet te contrasigneren bij inzet van basisartsen op het project.
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Aanbevelingen:
1. Zorg voor een schriftelijke vastlegging van de opdracht voor een project. Op deze wijze is
de doelstelling en tijdsduur vastgelegd.
2. Zorg dat de regiegroep vanaf het begin uit de juiste mensen bestaat en beperk het aantal
wijzigingen in de groep tot een minimum.
3. Het wegwerken van achterstanden in deze omvang lenen zich bij uitstek voor een
gecentraliseerde aanpak.
4. Bepaal van te voren welke kosten deel uit maken van het project. Stel van te voren vast of
en in welke mate een overschrijding acceptabel is en bewaak dit.
5. Betrek cruciale partijen bij de voorbereiding/planfase.

4.

Kwaliteit project vs. regulier

4.1 Kwaliteitsborging
De kwaliteitsborging binnen het project is opgezet conform de uitgangspunten van de
kwaliteitsvisie en het bijbehorende kwaliteitssysteem van SMZ, welke continue verbetering tot doel
heeft. Dit is beschreven in het document: "Vakinhoudelijke kwaliteitsborging Herbo project". Hierbij
is onderkend dat het werken met ANIOS mogelijke risico's met zich meebrengt voor de kwaliteit
van herbeoordelingen. Vandaar dat er naast de reguliere borgingsmaatregelen, extra maatregelen
zijn uitgewerkt.
Om de kwaliteit van dienstverlening te borgen in deze werkwijze, zijn ervaren medewerkers uit de
reguliere uitvoering binnen alle lagen van deze extra opdracht ingezet. Zowel als begeleider van
nieuw geworven medewerkers als degene die de werkzaamheden van de ANIOS in alle gevallen
contrasigneren. De gehanteerde werkwijze (ANIOS met contrasignering) is conform de actuele
kwaliteits- en professionele standaard).
Voor externe AD's geldt dat zij op de eerste 10 dossiers één-op-één getoetst worden door een
ervaren adviseur AD van de regiekantoren. Het tempo van de output is in grote mate bepaald door
de ervaren VA's betrokken bij het project.

4.2 Bevindingen
Vanaf de start van het project lag de focus op de kwaliteit van de te verrichten herbeoordelingen.
Vanuit de adviseurs VA en ook andere VA's zijn zorgen over de kwaliteit geuit zodra bekend werd
dat het project herbeoordelingen zou worden gestart. Nog voordat er ook maar één arts was
aangenomen, hebben met name vanuit de beroepsgroep van VA's, aangegeven dat de gekozen
werkwijze van het project toch echt niet kon vanwege kwaliteitsoverwegingen. De NOVAG
verwoorde dit in een nieuwsbrief van juni 2016; in Medisch contact schreef de voorzitter van de
NVVG hierover een artikel getiteld: 'Hersenoperaties door basisartsen?'
In een notitie van de directieadviseur werd ervan uitgegaan dat 30% op stukken zou kunnen
worden gedaan gebaseerd op een eerder project in district OGN, echter met inzet van ervaren
artsen. Door de betreffende managers SMZ betrokken bij het project is aangegeven dat dit niet
haalbaar zou zijn omdat de basis voor die 30% een geheel andere is dan de werkwijze in het
project. Dit percentage is in de loop van de tijd bijgesteld naar 20%. Tot en met het vierde
kwartaal van 2016 is 21% van de gevallen op stukken afgedaan, tot en met het eerste kwartaal
van 2017 is dat iets teruggelopen naar 18%.
Vanuit het project is geconstateerd dat bij sommige districten de registraties voor verbetering
vatbaar waren. Hierbij moet aan de volgende zaken worden gedacht:
■
Een aantal districten hebben grote hoeveelheden medische dossiers niet in het Elektronisch
Archief Elektronisch Dossier (EAED) opgeslagen.
■
Er zijn verkeerde benamingen gegeven aan dossiers waardoor ze onterecht in het project zijn
meegenomen (AD 80-100, 35-80 gevallen).
■
Het komt voor dat hetzelfde BSN nummer geregistreerd staat als een professionele en een
vraaggestuurde herbeoordeling.
Alle registratiefouten zijn op dossierniveau verholpen. Daarnaast zijn er registratiecursussen voor
procesbegeleiders ontwikkeld en gegeven. Dit is nog maar een beperkte oplossing voor de
geconstateerde gebreken. De kwaliteit van de registratie heeft de aandacht en wordt maandelijks
getoetst in het reguliere proces via de kwaliteitscontrole. In die gevallen dat er geen dossiers in
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EAED stonden hebben de regiekantoren hier andere, creatieve oplossingen voor gevonden. Beide
kantoren hebben de kwaliteit bewaakt en beoordeeld zoals vastgelegd is in het document:
'Vakinhoudelijke kwaliteitsborging 'Herbo project'. De kwaliteit is gedurende de gehele looptijd van
het project gecheckt en vastgelegd.

4.3 Kwaliteitsaudits
In oktober 2016 is kort verslag gedaan van het aantal getoetste dossiers en het percentage
voldoende/onvoldoende. Beide regiekantoren scoorden minimaal 95% voldoende voor de ANIOS en
voor de AD was dit 90% voor regiekantoor Groningen en 80% voor regiekantoor Den Haag.
Vergelijking van bovengenoemde kwaliteit van de herbeoordeling met de landelijke, historische
gegevens (uit 2014) geeft aan dat de score van de verzekeringsartsen in 2014 in lijn ligt met de
score van de ANIOS. De score van de arbeidsdeskundige was in 2014 94%. Naar aanleiding van de
kwaliteitscontrole heeft Den Haag maatregelen getroffen om de kwaliteit van het arbeidskundig
handelen te verhogen. Er is hiertoe afscheid genomen van een aantal AD's.
De afdeling BC&K centraal heeft in de periode februari tot en met mei 2017 een dossieronderzoek
gedaan naar de vakinhoudelijke kwaliteit van de uitgevoerde herbeoordelingen WIA door middel
van een steekproef over de periode 1-3-2016 tot en met 25-1-2017. Voor het onderzoek zijn 111
door het project afgeronde herbeoordelingen getoetst. Dit is gebeurd conform de voor de
claimbeoordeling vastgestelde criteria. Het blijkt dat de kwaliteit van de A(N)IOS hoger ligt dan het
gemiddelde. Dat betekent dat het bij de inzet van A(N)IOS het toegepaste
kwaliteitsborgingssysteem goed werkt. De uitkomst van de kwaliteit van handelen van deze 111
dossiers is voor wat betreft de medische beoordeling dan ook beter dan gemiddeld. Voor de AD en
voor de PB worden meer risico's gesignaleerd dan bij de medische beoordeling en dit komt overeen
met metingen binnen de reguliere gevalsbehandeling. Het verschil in kwaliteitsscore tussen VA en
AD is voor een deel toe te schrijven aan het feit dat bij de VA wél en bij AD niet de plausibiliteit van
de uitkomst wordt meegewogen. Bij de AD en de PB geldt dat één of meer als inadequaat
gescoorde items automatisch resulteren in een onvoldoende. Bij de VA wordt bij een of meerdere
inadequate items ook nog de plausibiliteit van de uiteindelijke VA-conclusie meegewogen.
Overall zijn de uitkomsten van het project beter dan van de reguliere uitvoering. De grote zorg bij
de beroepsgroep heeft er mede toe geleid dat er diverse extra kwaliteitsmaatregelen zijn getroffen.
De zorg is ongegrond gebleken.
De kwaliteit van de gecentraliseerde aanpak, mede vanwege de zorgvuldigheid van begeleiding en
contrasignering en procesinrichting, doet niet onder voor de gedecentraliseerde aanpak. Het
project heeft geen additionele kwaliteitscriteria opgeleverd.

4.4 Output van het project vergeleken met regulier
Om de output van het project te vergelijken met het reguliere proces hebben we de landelijke
resultaten van de professionele herbeoordelingen van 2015 vergeleken met de output van het
project. De landelijke resultaten over 2015 geven het volgende beeld:
Totaal 2015

* - 4;

Hersteld
35-80
AD 80-100
IVA
Gewijzigd
% gewijzigd na herbo
Ongewijzigd (med. 80-100)
Eindtotaal

)di;,1
168
110
173
207
658
58%
484
1.142

215
147
153
241
756
55%
610
1.366

35
51
50
45
181
62%
110
291

141
104
159
232
636
45%
771
1.407

194
109
152
173
628
69%
285
913

88
78
119
157
442
59%
307
749

68
62
87
91
308
52%
284
592

110
52
85
289
536
59%
374
910

147
84
174
244
649
53%
573
1.222

A

44
30
33
42
149
74%
52
201

51
55
83
84
273
60%
184
457

1.261
882
1.268
1.805
5.216
56%
4.034
9.250

De resultaten van het tweede half jaar 2016 totaal aten zien dat het % gewijigd na
herbeoordeling in het project hoger is dan regulier in 2015, 62% om 56%. Na het eerste kwartaal
is dat opgelopen naar 66% om 56%.
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Outcome project

Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016

Hersteld
35-80
AD 80-100
IVA
Totaal gewijzigde situatie
Wo gewijzigd na herbo
On • ewrzi d med. 80-100

15
10
43
74
142
43,8%
182

271
215
388
324
1.198
59,4%
819

567
503
776
1.330
3.176
64,2%
1.774

Totaal
2016
853
728
1.207
1.728
4.516
61,9%
2.775

Totaal
Q1 2017 2016 en
2017
504
1.357
442
'1.170
561
1.768
693
2.421
2.200
6.716
66,4% 63,3%
1.112
3.887

Het lijkt dat de gecentraliseerde aanpak zorgt voor een stijging van het percentage gewijzigde
situaties. Om vast te stellen of er inderdaad een causaal verband bestaat tussen de aanpak en de
uitkomst is nader onderzoek nodig.

4.5 Bezwaarintensiteit
De bezwaarintensiteit van het project over september is apart gemeten. Die was 15%, ten opzichte
van 16°h voor herbeoordelingen in de reguliere productie. De bezwaarintensiteit van het project is
dus niet hoger dan regulier. Dit duidt erop dat de klant de kwaliteit niet als slechter ervaart. Er zijn
geen recentere metingen.

4.6 Vergelijking effecten inrichting principes regiekantoren Groningen en Den Haag
Onderstaand staan in het kort de verschillen benoemd:
■
■
■
■
■
■

■

Den Haag heeft alle vragenlijsten in één keer verstuurd; Groningen gefaseerd (na het
screenen en in geval Sociaal Medisch Oordeel, incidenteel indien op stukken).
Vragenlijsten kwamen in Den Haag snel retour, in Groningen niet.
Onder regie van Den Haag heeft Limburg 1.500 herbeoordelingen uitgevoerd in het kader
van dit project.
Screenen door de artsen in Den Haag tot 1 september, in Groningen tot einde project in
2017.
In Groningen relatief veel schorsingen hetgeen heeft geleid tot vertraging in het proces.
Indien de uitkomst onveranderd was is het dossier weer ingeboekt als professionele
herbeoordeling en overgedragen aan het oorspronkelijke district door Den Haag; Groningen
heeft deze gevallen aanvankelijk eerst onder zich gehouden met het doel ze zelf nog op te
pakken.
Den Haag heeft een kernteam geformeerd waarvan de deelnemers drie, vier dagen in de
week aanwezig waren op een oproeplocatie. Groningen heeft apart een manager SMZ
kunnen inzetten op de oproeplocaties Almere, Groot-Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

Hoewel er verschillen in procesgang zijn geweest hebben wij geen verschil kunnen vaststellen in
klantbeleving en klantbelang. In onderstaand overzicht zijn de cumulatieve cijfers per kwartaal
opgenomen. In het eerste kwartaal van 2017 zijn onder de regie van DHL door Limburg 450
beoordelingen voor MOB afgegeven. Hiervan is niet bekend of ze wel of niet op stukken zijn
afgedaan. De 450 afgegeven beoordelingen zijn daarom in onderstaand overzicht buiten
beschouwing gelaten. Ook zijn deze 450 stuks tegen lagere kosten gemaakt waardoor de
gemiddeld prijs per product met € 50 is gedaald (ten opzichte van de prijs zonder de kosten van
deze 450 stuks).
Dossiers gescreend
Dossiers overgedragen SMO
% out ut o stukken

1.000
890
530/0

8.153
6.054
24%

11.098
7.844
21%

Q1 2017
11.810
9.199
18%

4.7 Kwaliteit gevalsbehandeling (aandachtspunt: prognose VA en plandatum
herbeoordeling)
In totaal zijn er 3.354 dossiers overgedragen aan de oorspronkelijke vestigingen. Het grootste deel
waarop deze dossiers weer naar voren komen is in de periode mei- december 2017 (1.990 stuks).

Outcome (% wijzigingen)
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Hersteld
35-80
AD 80-100
IVA
Totaal gewijzigde situatie
0/0 gewijzigd na herbo
On•ewrzi d med. 80-100

Totaal
In % van
2016 en
het totaal
2017
13%
1.357
11%
1.170
17%
1.768
2.421
23%
6.716
63%
63,3%
3.887
37%

In 63% van de totaal afgehandelde gevallen is er sprake van een wijziging van de situatie.
Aanbevelingen:
1. Een aantal outcome variabelen lenen zich voor nader onderzoek. Zoals bijvoorbeeld een
onderzoek naar de verschillen in het percentage gewijzigd en ongewijzigd tussen de twee
vestigingen.
2. Tevens zijn de verschillen in de categorie AD 80-100 en toekenningen IVA onderzoek
waardig.

5.

Personele bezetting (extern en intern)

5.1 Begroting en realisatie aantrekken externe inzet
De opdracht voor de recruiter was het werven van honderd artsen. Dit was het aantal gebaseerd
op de uitbreiding in aantallen beloofd door de minister. De helft hiervan was bestemd voor de
reguliere werkzaamheden en de andere helft voor het project. Er werd ook direct voor de
verschillende vestigingen geworven wat achteraf bezien niet handig bleek. Kantoren werden
hierdoor soms tegen elkaar uitgespeeld door de betreffende ANIOS. Zonder voorselectie van de
recruiter werden curricula vitae rechtstreeks aan de managers van de regiekantoren doorgezonden.
In de maanden april tot en met juni was er veel aanbod, daarna liep dit terug. De markt voor het
aantrekken van tijdelijke artsen is verslechterd.
Het werken met ontheffingsverzoeken (voor bijvoorbeeld wijzigingen in de prijs en
contractverlengingen) is regulier beleid en heeft contraproductief en vertragend gewerkt. Naast
VA's waren er ook AD's nodig. Op het moment dat het project aangaf AD's te willen inhuren is door
het centrale inkoopbureau de uurprijs voor een AD van C 85 naar € 60 tot € 75 euro verlaagd.
Hierover is onenigheid geweest. Er werden veelal onervaren AD's aangeleverd zonder kennis van
het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem SMZ (CBBS) en het opstellen van een Functionele
Mogelijkheden Lijst (FML). Dit is deels ten koste van de kwaliteit gegaan.

5.2 Verloop ANIOS
Er is gedurende het project sprake geweest van verloop van de ANIOS. De bij- en af mutaties
worden in de bijlage apart weergegeven.

Bezetting ANIOS juli 2016-maart 2017 in fte
60
50
40
30
20
10
0
apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17
ANIOS
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Gedurende de looptijd van het project hebben in totaal drieëntwintig ANIOS het project verlaten.
Hiervan hebben er twee de overstap gemaakt naar UWV Noord, zijn er tien vertrokken vanwege
andere ambities en zijn er elf door het management gevraagd te vertrekken.
Er is in beide vestigingen gehandeld conform de afspraken zoals opgenomen in het document
"Vakinhoudelijke kwaliteitsborging Herbo project".
De ANIOS die zijn vertrokken vanwege einde contract per 1 april 2017 zijn niet in opgenomen in
bovenstaande overzichten.
Met de vertrekkende ANIOS zijn exitgesprekken gevoerd. In die gesprekken gaven zij aan een
positieve indruk te hebben gekregen van het UWV. Ze keken er bij aanvang van het project anders
tegenaan en hadden een andere voorstelling van de werkzaamheden qua aard, complexiteit,
begeleiding, persoonlijke aandacht en coaching.
Aanbevelingen:
1. Uniforme regels voor aanname ANIOS (geen onderscheid per vestiging)
2. Zorg voor procedures waardoor beslissingen snel en daadkrachtig kunnen worden genomen
(ondersteunen in plaats van vertragen).
3. Zorg dat de relevante partijen weten wat het belang is van het project zodat men kan
meedenken in plaats van vertragen.

6.

Opleidingen

6.1 Resultaat
De opdracht om op 1 april 2016 te starten met het opleiden van tachtig mensen ineens is eind
januari 2016 ontvangen door Opleiden. In februari van dat jaar werd duidelijk dat het aannemen
van tachtig ANIOS niet ging lukken en dat er sprake zou zijn van een gespreide aanname met als
gevolg een gespreide opleiding (en dus ook een gespreide productie). Door CEC Opleiden is
destijds prioriteit gegeven aan het opleidingsplan in het kader van het project. Hiertoe zijn
bestaande cursussen deels aangepast en deels zijn er nieuwe cursussen, specifiek voor het
verrichten van herbeoordelingen, ontworpen. Dit is voor de meeste functies die betrokken waren
bij het project gedaan. Hierbij lag het zwaartepunt bij de opleiding voor de ANIOS. In verband met
de korte tijd tussen het opstellen van het plan en het feitelijke moment van opleiden is er geen
impactanalyse uitgevoerd en is er gewerkt met diverse aannames.
Nadat de opleidingen eenmaal ontworpen waren zijn deze niet meer aangepast gedurende de
looptijd van het project. In 2016 zijn er 128 medewerkers opgeleid (waarvan 67 ANIOS) ten
behoeve van het project. De landelijke adviseurs betrokken bij het project hebben steeds gekeken
of de opleiding voldeed aan het doel. Vanuit CEC Opleiden is gehamerd op het belang van de
opleiding evenals op de begeleiding in het district. De samenwerking tussen CEC Opleidingen en de
districten DHL en Noord is als prettig ervaren.

6.2 Resultaten evaluaties opleidingen
Na elke opleiding is de betreffende functionaris gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Uit
de evaluaties bleek dat op nagenoeg alle onderdelen tussen de 4 en 5 wordt gescoord op een
schaal van 5, waarbij 5 het meest optimale resultaat weergeeft. Als belangrijkste effect van de
training wordt aangegeven dat men vindt dat deze een positief effect heeft op het verhogen van de
kwaliteit (83%). Op de tweede plaats staat het verhogen van de productiviteit (47%) en op de
derde plaats met 41% het verhogen van de klanttevredenheid.
Nadien is er nog een vervolgevaluatie uitgezet. Deze follow up evaluatie geeft een indicatie van de
mate waarin deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk toepassen in hun
werk. Op de onderdelen het verhogen van de productiviteit en de klanttevredenheid wordt iets
lager gescoord dan zo vlak na de opleiding. Als belangrijkste effect wordt nog steeds de kwaliteit
van het werk gezien met 83%.
De gemaakte kosten door CEC Opleiden in het kader van dit project worden geschat op circa
€200.000.
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7.

Communicatie

7.1 Communicatie richting uitvoering en stakeholders
Hieronder volgt een selectie van de diverse communicatieactiviteiten en -middelen:
■

Vanuit communicatie is er een factsheet, plan van aanpak en communicatiekalender opgesteld.

■

Publicaties van nieuwsberichten in de SMZ Managers en Medewerkers Update:
'SMZ breidt capaciteit uit om AG dienstverlening verder te verbeteren'(feb 2016)
o
o
'10.000 extra herbeoordelingen 2016 - wat is er al gerealiseerd?'(nov 2016)
o
'Eindevaluatie project 10.000 extra herbeoordelingen van start'(feb 2017)

■

ANIOS conferentie (oktober 2016) en lunchbijeenkomsten per kwartaal.

■

Vertegenwoordiging van NOVAG uitgenodigd in Groningen waar zij zijn geïnformeerd over het
project.

■

Communicatie vanuit de regiegroep (mondeling dan wel op basis van de maandrapportages)
naar:
o
DMO
MT (maandelijks), vanuit het MT zijn de stakeholders geïnformeerd stakeholders zijn o.a.
o
de OC, de portefeuillehouder van de RvB, de NVVG en NOVAG en de directeur Uitvoering.
o
Raad van Bestuur
o
SZW

■

Uitvoeringsberichten:
o
o
o
o

art. 11 Wob

UBSMZ 1604-008 d.d. 29-04-2016 Project herbeoordelingen 2016 en het Reguliere SMZproces.
UBSMZ 1605-005 d.d. 27-05-2016 Schonen herbeoordelingen uit voorportaal Simplex.
UBSMZ 1606-013 d.d. 24-06-2016 Herbeoordeling WIA-WGA door project
herbeoordelingen een samenloop/toekomstig geplande herbeoordelingen.
UBSMZ 1704-001 d.d. 12-04-2017 Einde project 'Herbeoordelingen 2016'.

Vanuit het onderzoek
naar het draagvlak werd aangegeven dat de communicatie (specifiek gericht op de betrokkenheid
voor, tijdens en na het project alsmede of men voldoende is meegenomen) over het algemeen als
goed is ervaren.

8.

Ondersteunende diensten

8.1 Huisvesting, ICT en BC&K
Door het regiekantoor Groningen is aangegeven dat het Facilitair Bedrijf ondersteuning heeft
geboden om inzicht te geven in de beschikbare ruimtes, in eerste instantie op papier. Doordat
Groningen ondersteuning kreeg van een manager SMZ op vier locaties, die gedurende het proces
steeds in contact stond met het lokale management, heeft men over de juiste ruimtes kunnen
Na het vragen
art. 11 Wob beschikken.
van de ontheffing voor werkplekken hebben er geen noemenswaardige problemen meer
voorgedaan. ICT ondersteuning in de zin van werkplekken is vrij soepel verlopen. Ondersteuning in
de zin van het verkrijgen van benodigde toegangsrechten voor de ANIOS was en is een traag
proces. De doorlooptijd voor het verkrijgen van alle rechten is ongeveer twee maanden. Dit speelt
iedere keer als er een nieuwe ANIOS in dienst treedt.
Door regiekantoor Den Haag is de samenwerking met huisvesting en ICT op concernniveau als
goed ervaren. Het inregelen van de huisvesting op locatie leverde hier en daar problemen op. Met
name in Arnhem viel dat erg tegen.
Vanuit BC&K centraal zijn op enig moment portals beschikbaar gesteld. Op dat moment hadden de
regiekantoren de eigen informatievoorziening al ingericht door gebruik te maken van de
registraties in de reguliere systemen. Er is door de regiekantoren nauwelijks gebruik gemaakt van
de portals. Ze zijn af en toe gebruikt ter vergelijking met de eigen gemaakte overzichten. In het
begin bevatte de portal niet de juiste informatie.
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Aanbevelingen:
1. Zorg dat de relevante partijen weten wat het belang is van het project zodat men kan
meedenken in plaats van vertragen.
2. "out of the box denken", stimulerende houding aannemen.
3. Zorg voor een checklist voor het aanvragen en verwerken van de toegangsrechten en
bewaak de doorlooptijd hiervan.
4. Neem meer tijd voor het organiseren en faciliteren met name op ICT gebied.

9.

'Spin-offs'

9.1 Behoud van aangetrokken ANIOS
De regiekantoren hebben vierentwintig ANIOS kunnen behouden vanuit het project. Hiernaast
worden er momenteel nog vijf ANIOS vanuit het project herbeoordelingen op het project screening
EZWB ingezet. Deze ANIOS zullen na afronding van dat project ook binnen UWV werkzaam blijven
zo is de verwachting.

9.2 Bijdrage aan het Voorspelmodel
Het voorspelmodel is bedoeld om ondersteunend te zijn aan het professioneel handelen. Dat kan
helpen om geplande herbeoordelingen zo gericht mogelijk uit te voeren (oproepen, vragenlijst,
bellen etc.) en vooraf de kans rijkheid ervan kan worden bepaald. Dit opdat op het moment
suprême een besluit kan worden genomen op welke wijze je de geplande herbeoordeling gaat
uitvoeren.
De uitdaging om de extra WIA herbeoordelingen in 2016 uit te voeren gaf SMZ de gelegenheid om
tijdens de screeningsfase een conceptversie van het voorspelmodel te testen op het regiekantoor
Groningen. Daar is mede op basis van een zogeheten inlegvel bepaald bij welke klant de kans op
een verandering in de uitkering (en daarmee de kans dat een spreekuur nodig is) het grootst is. Dit
is ontwikkeld in samenwerking met de afdelingen Informatiemanagement (IM) en Centraal
Expertise Centrum (CEC) van SMZ en onderzoekers van het VUmc/Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG). De nagenoeg uniforme wijze van screenen en afhandelen op de
pilotkantoren vormde een waardevolle pilotsituatie om de toegevoegde waarde van (concepten
van) het voorspelmodel te testen. Zo kunnen gegevens uit de praktijk gebruikt worden om het
model te verbeteren.
In vervolg op de eerste positieve resultaten van het voorspelmodel is binnen de UWV Leerstoel
'Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde' een vierjarig promotieonderzoek van start
gegaan. Hier wordt gewerkt aan de wetenschappelijke onderbouwing van een instrument op basis
van een vergelijkbaar voorspelmodel dat verzekeringsartsen ondersteunt bij beslissingen over het
uitvoeren van herbeoordelingen. Doel van het promotieonderzoek is het bevorderen van de
doelmatigheid van WIA-beoordelingen door de verzekeringsarts te ondersteunen bij het
beantwoorden van vragen als 'Is bij deze klant een verandering in belastbaarheid te verwachten?'
en 'Op welke termijn zou ik het best een herbeoordeling kunnen inplannen?' De efficiëntieslag die
hiermee beoogd wordt moet ervoor zorgen dat de verzekeringsarts tijd heeft, en dus ook krijgt, om
geplande herbeoordelingen daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

10.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een succesvol project. De doelstellingen zijn ultimo
2016 nagenoeg en ultimo maart 2017 volledig gerealiseerd. De grote zorg over de kwaliteit is
achteraf bezien onterecht gebleken. De kwaliteit is geborgd gedurende het project.
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Bijlage 1:
Verloop ANIOS
Er is gedurende het project sprake geweest van verloop van de ANIOS. De bij- en af mutaties
worden hieronder weergegeven.

Bij- en afmutaties Anios juli 2016 - maart
2017
10
8
6
4
2
0

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt
Anios project bij ■Anios project af
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Bijlage 2:
In deze bijlage zijn die passages uit Kamerbrieven en correspondentie met het ministerie die
betrekking hebben op het project extra herbeoordelingen opgenomen.
Brief van de minister SZW 26 448 Nr 555 d.d. 5 februari 2016:
Extra inzet verzekeringsartsen in 2016 Uitgangspunt moet zijn dat in alle gevallen waarin een
herbeoordeling noodzakelijk is, deze ook binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd.
Hierbij is het niet relevant of het verzoek om een herbeoordeling afkomstig is van de
verzekeringsarts, andere onderdelen binnen UWV, de gerechtigde zelf, zijn werkgever of diens
verzekeraar. Om op korte termijn de capaciteit voor herbeoordelingen te verhogen, heeft de
taskforce in ieder geval de volgende maatregelen in gang gezet:
1. Extra geld voor extra artsencapaciteit Lopende het jaar 2015 heeft UWV bestaande
artsencapaciteit die vrijviel, onder meer door meevallende instroom in de WIA, ingezet om
de achterstand terug te dringen. Om ook dit jaar de achterstand te verkleinen is de
bestaande artsencapaciteit onvoldoende. Daarom is UWV begonnen met het werven en
opleiden van 40 tot 50 fte extra verzekeringsartsen. Deze uitbreiding wordt voor 2016
gefinancierd uit de € 10 miljoen die voor dit doel is vrijgemaakt door de motie Nijkerken-de
Haan en Vermeijl. De verzekeringsartsen die UWV dit jaar werft, kunnen vanaf de tweede
helft van het jaar herbeoordelingen verrichten, nadat zij een interne opleiding hebben
afgerond. Dit jaar zijn zij voor ongeveer 25 fte productief. Door deze extra inzet kunnen er
in 2016 7.800 herbeoordelingen extra uitgevoerd worden. Gezien de benodigde
opleidingscapaciteit en de mogelijkheid tot begeleiding van startende verzekeringsartsen
geeft UWV aan dat hiermee voor het komende jaar de maximale capaciteit aan verzekeringsartsen is bereikt.
2. Artsen in staat stellen te focussen op herbeoordelingen UWV werkt al enige tijd aan een
nieuw werkproces voor verzekeringsartsen, de zogenoemde taakdelegatie. Taakdelegatie is
een werkvorm waarbij (deel)taken rondom de herbeoordeling die niet door een
verzekeringsarts hoeven te worden verricht, door anderen worden verricht. Hierdoor
kunnen de verzekeringsartsen meer herbeoordelingen doen. Bij UWV werken nu 120 artsen
met taakdelegatie. De deelnemende artsen doen dat op basis van vrijwilligheid. Dit aantal
wordt met 20 artsen uitgebreid. De verwachting is dat dit in 2016 leidt tot 2.200 extra
herbeoordelingen. UWV is bewust prudent met de uitbreiding om dit proces beheersbaar te
houden. Bij goede resultaten ligt verdere uitrol in de rede.
Plan van aanpak AG dienstverlening d.d. 27 mei 2016:
Doelstelling was hierbij om in 2016 50 ANIOS te werven voor het uitvoeren van extra
herbeoordelingen. Deze 50 ANIOS moeten per 1 juli 2016 volledig werkzaam zijn om
herbeoordelingen te verrichten. Een ANIOS is een Arts die Niet In Opleiding is voor de
Specialisatie, in dit geval tot verzekeringsarts. Een ANIOS krijgt in een beperkte tijd (ongeveer 2
maanden) training/opleiding om voor een deel het werk uit te kunnen voeren dat van een
opgeleide verzekeringsarts wordt gevraagd. Zowel de 'arts-in-opleiding' als de 'arts-niet-inopleiding' moeten worden begeleid door een verzekeringsarts die zijn opleiding heeft afgerond. Dat
betekent o.a. ook contrasigneren door een geregistreerde verzekeringsarts bij de beoordeling (deze
verplichting vloeit voort uit jurisprudentie).
Tot en met 29 maart zijn in totaal 63 cv's ontvangen. De ervaring leert echter dat ongeveer de
helft hiervan wordt afgewezen of zich in de loop van de procedure terugtrekt. Van de 63 ontvangen
cv's voor de intensivering op de herbeoordelingen zijn er 25 gestart per 1 april en 20 zitten nu in
de planning om na selectie in te stromen bij de districten. Hierbij valt op dat er tussen de diverse
locaties grote verschillen zijn qua aanbod. Alle wervingsbureaus gaan ook in de maand april verder
met het benaderen van basisartsen. Men verwacht de komende weken nog enkele tientallen cv's te
kunnen leveren. Daarnaast wordt door de recruiter van UWV meerdere wegen bewandeld om de
ANIOS-capaciteit uit te breiden, waar onder het benaderen van ANIOS'en die bij UWV hebben
gewerkt met de vraag of ze willen terugkeren.
Brief van de minister SZW Integraal plan herbeoordelingen d.d. 31 mei 2016:
Dit laatste heeft geresulteerd in de maatregelen die ik in mijn brief van begin februari (Tweede
Kamer, Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 26 448, nr. 555) heb aangekondigd. Het gaat daarbij
om de extra inzet van circa 50 artsen. Aangezien deze pas vanaf halverwege 2016 inzetbaar zullen
zijn, levert dit voor het jaar 2016 een extra artsencapaciteit op van netto 25 fte. Daarnaast wordt
het aantal artsen dat met taakdelegatie werkt, verhoogd. De verwachting is dat met deze
maatregelen in 2016 ruim 10.000 herbeoordelingen extra kunnen worden verricht.
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Bij het oplossen van de achterstanden bij de herbeoordelingen lag de focus op de aantallen
herbeoordelingen die worden gevraagd en de aantallen herbeoordelingen die kunnen worden
uitgevoerd en welke artsencapaciteit dit vraagt.
Brief van de minister SZW Rapportage over ie monitor "Capaciteit en werkvoorraad
verzekeringsartsen UWV" d.d. 9 november 2016:
In het kort luidt mijn conclusie dat het overleg tussen UWV en NOVAG goed op streek is en UWV op
koers ligt om de achterstand op de herbeoordelingen eind 2016 terug te brengen tot het eerder
geraamde aantal van 6.100 herbeoordelingen.
Als tijdelijke oplossing worden momenteel de zgn. ANIOS, artsen niet in opleiding tot
verzekeringsarts, ingezet om de achterstand op herbeoordelingen in te lopen. Dit gebeurt onder
supervisie en eindverantwoordelijkheid van ervaren verzekeringsartsen.
Ontwikkeling achterstand herbeoordelingen
In tabel 1 worden de geraamde aantallen uit mijn brief in mei afgezet tegen de gerealiseerde
aantallen tot en met het tweede tertaal van 2016.
Tabel 1. Vraa• naar en realisatie herbeoordelin 2016
Begroting Begroting t/m

Verwachte vraag 2016
Regulier gefinancierde
herbeoordelingen 2016
Extra gefinancierde
herbeoordelingen 2016
Totaal aantal uit te voeren
herbeoordelin en
-/ •
Daling achterstand in 2016
Achterstand begin 2016
Pro•nose achterstand eind 2016

Realisatie t/m

2016

2e tertaal

r tertaal

42.700
36.100

28.500
24.050

27.000
24.160

10.000

3.350

1.370

46.100

27.400

25.530

-3.400
9.500
6.100

-900
9.500*
Ca. 6.100*

*Betreft prognose eind 2016
In de brief heb ik gemeld dat UWV verwachtte met de extra inzet van 50 artsen in 2016 de
achterstand op de herbeoordelingen met 10.000 herbeoordelingen te kunnen terugbrengen tot
ongeveer 6.100 herbeoordelingen eind 2016. De nieuwe cijfers laten zien dat UWV op koers ligt.
Hieraan liggen positieve en negatieve ontwikkelingen ten grondslag.
Een positieve ontwikkeling is de lagere vraag naar herbeoordelingen lopende het jaar. Dit zijn de
vraaggestuurde herbeoordelingen die in 2016 worden aangevraagd door WGA-gerechtigden,
werkgevers of hun verzekeraars en die UWV met voorrang verricht. Daarnaast is de werkvoorraad
geschoond voor onterecht inplande gevallen. Dit kan bijvoorbeeld een herbeoordeling betreffen die
is ingepland, maar betrokkene heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Een negatieve ontwikkeling is de bijstelling van de productie van de 50 extra ingezette artsen. Van
de 10.000 extra in 2016 te realiseren herbeoordelingen, is nu de verwachting dat UWV 7.000
herbeoordelingen kan uitvoeren. De bijgestelde raming heeft drie oorzaken. Ten eerste komt dit
door het relatief hoge verloop van de basisartsen (de eerder genoemde ANIOS). Een aantal van de
recent aangetrokken ANIOS vond alweer elders een opleidingsplaats. UWV zet de werving van
nieuwe artsen ter vervanging door, maar de dynamiek in het bestand heeft niettemin een effect op
de resultaten. Ten tweede heeft UWV, gegeven de zorgen die NOVAG en beroepsvereniging NVVG
uitten over de kwaliteit van de herbeoordelingen WIA die worden verricht door ANIOS, aanvullende
afspraken gemaakt over de zorgvuldige procesvoering en kwaliteitsborging. Ik onderschrijf deze
gezamenlijke inzet op een zeer zorgvuldig proces, ook al brengt dat met zich dat hierdoor minder
herbeoordelingen kunnen worden verricht. Overigens laten de cijfers zien dat de extra waarborgen
het gewenste effect sorteren. Gerapporteerd is dat de kwaliteit van de uitgevoerde extra
herbeoordelingen volledig in lijn ligt met de kwaliteit van de overige herbeoordelingen. Ten derde
waren de gesprekken tussen UWV en de beroepsgroep, bij monde van de NOVAG, over de vorm en
voorwaarden van werken met taakdelegatie nog gaande. In afwachting van de uitkomsten van de
gesprekken, bleek bij de artsen enige terughoudendheid om, vooruitlopend op de uitkomsten, op
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basis van vrijwilligheid met taakdelegatie te gaan werken. Ook dit geeft een drukkend effect op de
realisaties.
De tabel laat zien dat tot en met het tweede tertaal 1.370 herbeoordelingen van de 10.000 extra
herbeoordelingen zijn uitgevoerd. Het substantiële verschil in realisatie en de uiteindelijke
verwachting van 7.000 herbeoordelingen eind 2016 kan worden verklaard door een ingroeieffect.
De ANIOS zijn per 1 juli 2016 gestart met het verrichten van de extra herbeoordelingen. De
productie is beheerst opgebouwd en inmiddels volledig op stoom. Per saldo wordt de totale
achterstand in 2016 teruggebracht naar ongeveer 6.100 herbeoordelingen. Ondanks dat ook nu
weer blijkt dat het werken met ramingen weerbarstig is, is het goed te constateren dat de
achterstand daadwerkelijk slinkt.
Monitor SMZ aan SZW mbt inzet van artsencapaciteit tot en met het derde tertaal 2016 Concept
d.d. 7 februari 2017:
1. Beeld herbeoordelingen tot en met het derde tertaal 2016
In onderstaande tabel wordt de begroting 2016 uit de oktoberbrief uit 2015 afgezet tegen de
realisatie 2016.
Herbeoordelingen 2016

Begroting

Begroting

Realisatie

Realisatie

2016

dec.

dec.

2016

Verwachte vraag 2016

42.700

3.558

3.622

41.550

Regulier gefinancierd 2016

36.100

3.008

3.555

37.886

Extra gefinancierd 2016

10.000

1.667

1.857

7.291

Totaal uit te voeren herbeoordelingen

46.100

4.675

5.412

45.177

Achterstandsontwikkeling

-3.400

-5.467

6.100

4.033

Prognose achterstand eind 2016

Toelichting tabel:
De verwachte vraag 2016 is de raming van het totaal aantal uit te voeren herbeoordelingen
in 2016 (vraaggestuurd en professioneel), 42.700 stuks.
De regulier gefinancierde herbeoordelingen is het aantal dat financieel in het reguliere
kader augustusbrief is verwerkt, 36.100 stuks
In oktober 2015 is geconstateerd dat UWV een hogere vraag kent dan waarvoor UWV gefinancierd
wordt. Hierdoor zouden de achterstanden verder op gaan lopen (6.600 ultimo 2016). Daarom heeft
de minister besloten om voor het jaar 2016 aanvullende middelen beschikbaar te stellen om
10.000 extra herbeoordelingen uit te voeren. Hierdoor zou de geraamde achterstand met 3.400
stuks moeten dalen en ultimo 2016 uit moeten komen op 6.100 stuks.
De productie van de regulier gefinancierde herbeoordelingen lag 1.766 boven de oorspronkelijke
begroting (op jaarbasis 36.100, zonder de extra 10.000 herbeoordelingen). Realisatie van de extra
afgesproken 10.000 was 2.709 lager. De redenen hiervoor zijn:
Het grotere en snellere verloop onder de aangetrokken Anios (van de 66 fte zijn er 14 fte
vertrokken omdat er opleidingsplekken vrij kwamen buiten UWV).
De herbeoordelingen over het algemeen complexer waren vanwege de periode dat de klant
niet is gezien, daarna aangeven dat we onze kwaliteitsstandaard willen naleven en dat dit
de productiviteit heeft doen verminderen. De uitbreiding van de VA met taakdelegatie loopt
minder voortvarend dan gehoopt. De gesprekken met de beroepsgroep over de
randvoorwaarden om met taakdelegatie te werken lopen nog. De uitbreiding van
taakdelegatie zou 2.200 extra herbeoordelingen mogelijk maken. Het uitblijven hiervan is
daarmee de belangrijkste reden dat ca. 2.700 minder extra herbeoordelingen zijn verricht.
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Ondanks de lagere productie extra herbeoordelingen zijn er ook meevallers zoals lagere
vraag (effect 1.150 stuks), de achterstand is geschoond voor onterecht ingeplande gevallen
(effect 2.300 stuks) en hogere productie regulier (1.766).
De doelstelling voor de achterstand (maximaal 6.100 ultimo 2016) is met 3.347 stuks
ruimschoots gehaald.

Het resterende deel van de 10.000 wordt begin 2017 afgerond. De 50 ANIOS die hiervoor extra
aangetrokken en opgeleid zijn zullen hiervoor worden ingezet.
Dit alles overziend is UWV van mening dat we met dit behaalde resultaat op het terrein van
verrichte herbeoordelingen een enorme prestatie hebben geleverd. Hierbij moet tevens worden
bedacht dat binnen het beleid prioriteit wordt gegeven aan het verrichten van vraaggestuurde
herbeoordelingen boven de zogenaamde professionele herbeoordelingen (i.c. voor de groep WGA
80-100 medisch). De achterstanden bij herbeoordelingen treffen dus niet de vraaggestuurde
herbeoordelingen. Aanvragen van ERD-werkgevers en de door hen gemachtigde private
verzekeraars worden met voorrang opgepakt. UWV heeft dan ook geen achterstanden bij de
afhandeling van de door ERD-werkgevers en private verzekeraars aangevraagde herbeoordelingen.
Brief van de minister SZW Tweede monitor capaciteit en werkvoorraad verzekeringartsen UWV d.d.
10 april 2017:
Ontwikkeling achterstand herbeoordelingen
UWV heeft de achterstand in de herbeoordelingen terug weten te brengen tot 4.033, daar waar
voor eind 2016 een achterstand van 6.100 werd begroot. Daarnaast gaf ik in mijn brief van 9
november jl. aan dat UWV van de 10.000 extra herbeoordelingen er 7.000 kan realiseren in 2016.
Met een realisatie van 7.291 is dit streven behaald. De resterende 2.709 extra herbeoordelingen
heeft UWV inmiddels afgerond. In de onderstaande tabel is de raming 2016 afgezet tegen de
realisatie 2016.
Tabel 1: Ramin• en realisatie herbeoordelingen 2016

Verwachte vraag 2016
Regulier gefinancierde herbeoordelingen
2016
Extra gefinancierde herbeoordelingen
2016
Totaal aantal uit te voeren
herbeoordelingen
Daling achterstand in 2016
Achterstand 2016

42.700
36.100

41.550
37.886

10.000

7.291

46.100

45.177

-3.400
6.100

-5.467
4.033

In mijn voornoemde brief noemde ik de factoren die de meeste invloed op deze cijfers hebben
gehad. Die factoren gelden nog steeds en ik geef deze met geactualiseerde cijfers nogmaals weer.
Een positief effect op het aantal herbeoordelingen had het lager uitvallen van de herbeoordelingen
aangevraagd door werkgevers, hun verzekeraars en WGA-gerechtigden met 1.150 stuks. Deze
lagere vraag is het gevolg van een marktontwikkeling waar UWV geen invloed op heeft. Het
schonen van de werkvoorraad voor herbeoordelingen die niet uitgevoerd hoeven te worden,
bijvoorbeeld omdat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt werd, had een positief effect van 2.300
stuks.
UWV heeft extra middelen gekregen om 50 extra artsen die niet in opleiding zijn (ANIOS) aan te
nemen om herbeoordelingen te verrichten. Het werven en opleiden van deze artsen heeft meer tijd
gekost dan vooraf was aangenomen. Ook is er afgesproken dat er zorgvuldige procesvoering en
kwaliteitsborging plaatsvindt voor deze herbeoordelingen, waardoor de herbeoordelingen meer tijd
in beslag namen en er minder konden worden verricht. Daarnaast geldt dat een deel van de nieuw
aangetrokken artsen buiten UWV een baan hebben geaccepteerd. Deze ontwikkelingen hebben een
negatieve invloed gehad op de productie van herbeoordelingen.
Tot slot is taakdelegatie vooralsnog niet doorgevoerd in de veronderstelde omvang, waardoor deze
maatregel minder dan de veronderstelde 2.200 herbeoordelingen heeft opgeleverd. Door
verzekeringsartsen met taakdelegatie te laten werken neemt de capaciteit toe. Inmiddels heeft
UWV advies gevraagd aan zijn ondernemingsraad over het werken met taakdelegatie. UWV wacht
dit advies af en ik informeer u hier in juni van dit jaar nader over.
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