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Door Raad van bestuur te nemen besluiten

1. Rapportage 'Onderzoek IVA-toekenningen in de WB 3000 populatie' vaststellen
2. Instemmen met plan van aanpak 'IVA-toekenningen WB3000'
Aanleiding en voorstel

Context
In de Kamerbrief van 20 juli 2017 meldt UWV dat in het verleden circa 3.200 zogenoemde medische 80-100%
klanten abusievelijk waren overgedragen voor arbeidsbemiddeling naar het WERKbedrijf van UWV. Omdat voor
deze klanten ook geen beoordeling was ingepland meldde UWV in de Kamerbrief verder dat, gegeven de
beperkte capaciteit op dat moment, is besloten deze klanten in 2018 op te roepen voor een herbeoordeling. In
2018 zijn circa 3.000 van de 3.200 dossier voor afhandeling overgedragen aan een al langer bestaand
zogenoemd 'Ondersteuningteam' van kantoor Groningen, het Ondersteuningsteam Noord (OTN). Van circa 200
klanten was de uitkering in de tussentijd beeindigd door pensionering of overlijden. Van de overige circa 3.000
dossier heeft het OTN er inmiddels ruim 2.600 afgehandeld.
In bovengenoemde Kamerbrief meldt UWV tevens dat aanvullende maatregelen zijn getroffen om de
artsencapaciteit te vergroten. Een van deze maatregelen betreft het gebruik van taakdelegatie door
verzekeringsartsen. Voor het werken met taakdelegatie heeft UWV en 'juridisch kader taakdelegatie' opgesteld.
Daarnaast zijn er richtlijnen voor een collegiale toetsing ('vier-ogen-principe') bij de toekenning van een IVA
uitkering (IVA toests).
Vanwege de grote mate van overeenkomsten in kenmerken van de klanten, de lange periode van
arbeidsongeschiktheid en grootte van de groep hebben de verzekeringsarts, betrokken artsen en SMV-en uit OTN
een gestructureerde werkwijze ontwikkeld en toegepast. Elke beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de
geldende beoordelingseisen. Daarnaast heeft de IVA controletoets (een controle door een andere
verzekeringsarts) plaatsgevonden op basis van steekproef. Verder werden er maandelijks kwaliteitssteekproeven
uitgevoerd op de uitgevoerde beoordelingen. Beide hebben geen bevindingen over het IVA oordeel opgeleverd.
Onderzoek Accountantsdienst
Naar aanleiding van berichtgeving in de media heeft de Raad van Bestuur de Accountantsdienst gevraagd
onderzoek te doen naar de werkwijze bij de afhandeling van een specifieke groep herbeoordelingen door kantoor
Groningen.
De interne accountantsdienst concludeert het volgende:
1. De ruim 2.600 herbeoordelingen, de zogenoemde WB3000 dossiers, zijn grotendeels niet afgehandeld
conform het vigerend juridisch en professioneel kader taakdelegatie. Het stellen van een medische
diagnose, de oordeelsvorming en het opstellen van het medisch onderzoeksverslag vond in de meeste
gevallen plaats door een sociaal-medisch verpleegkundige terwijl dit volgens het juridisch en
professioneel kader taakdelegatie is voorbehouden aan een verzekeringsarts.
2. Daarnaast zijn bij de afhandeling van deze herbeoordelingen onvoldoende kwaliteitsborgingsmaatregelen
getroffen en hebben de getroffen maatregelen onvoldoende gefunctioneerd. Het voorgeschreven vierogen-principe, waarbij een adviseur verzekeringsarts de toekenning van een IVA-uitkering toetst, is niet
integraal toegepast.
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De plausibiliteit van de uitkomsten heeft de Accountantsdienst nadrukkelijk buiten de scope van haar onderzoek
gelaten.
1e deelwaarneming
In de week van 18 maart is via een steekproef vastgesteld of de genomen IVA-beoordelingen plausibel zijn en er
- ondanks de gehanteerde werkwijze - toch juiste beslissingen over het bestaan van een recht op IVA-uitkering
zijn genomen. De afdeling BC&K van de divisie SMZ heeft een aselecte steekproef verricht van 100 IVA-dossiers
die zijn afgehandeld via de WB3000 systematiek. De betrokken artsen van het OTN hebben eerst elk dossier
toegelicht. Vervolgens is per dossier door een onafhankelijke verzekeringsarts bepaald of sprake is van een
plausibele uitkomst. Uitkomst: van de 100 bekeken VA-dossiers uit de steekproef is in 6 gevallen vastgesteld dat
sprake is van een professioneel meningsverschil.
Het onderzoeksresultaat (in 94% van de afgegeven beoordelingen is de onderbouwing plausibel) ligt in
verhouding met andere kwaliteitsonderzoeken. We gaan de steekproef getalsmatig nog uitbreiden om een
statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de gehele groep.
Aanvullende representatieve steekproef
De aanvullende representatieve steekproef op de IVA-toekenningen binnen de WB3000 populatie, in tegenstelling
tot de hierboven genoemde deelwaarneming van 100 dossier, laat zien dat in 73% (220 van de 300 dossiers)
niet met zekerheid kan worden vastgesteld of de juiste beslissing is genomen. Zie bijgevoegd rapport
'Onderzoek IVA-toekenningen in de WB 3000 populatie'. Dit betekent dus niet per se dat de IVA-toekenningen
voor deze klanten onterecht zijn geweest, maar de onderbouwing in de dossiers blijkt onvoldoende om definitieve
conclusies te kunnen trekken. Daarom is besloten opnieuw inhoudelijk te kijken naar de beslissingen voor deze
ongeveer 2000 klanten die binnen dit project een IVA-toekenning hebben gekregen. Indien nodig worden
mensen opgeroepen voor een herbeoordeling.
Vervolg
Alle klanten waar het om gaat hebben woensdag 12 juni een persoonlijke brief ontvangen over de hierboven
beschreven werkwijze. Dit zal voor velen van hen vervelend zijn en tot onzekerheid leiden. Alle betrokkene
worden vóór 1 juli a.s. door een medewerker van het betreffende kantoor gebeld om samen met de klant de
vervolgstappen te bespreken. Het streven is vóór 15 september a.s. duidelijk te geven over de nieuwe beslissing
over hun IVA-uitkering. Mocht de uitkeringssituatie voor deze klanten veranderen, dan geldt de wijziging vanaf
het moment van de nieuwe beslissing van UWV. Klanten hoeven niet bang te zijn dat ze uitkeringen die ze
hebben ontvangen moeten terugbetalen, ook niet als er door de nieuwe beoordeling iets verandert in hun
situatie. In bijgevoegd plan is de aanpak van de herstelactie inclusief de wijze van afhandeling opgenomen.
Borging kwaliteit herstelactie
1. De medisch adviseur heeft dinsdag 11 juni jl. een persoonlijke inhoudelijke briefing verzorgd voor de
Landelijk Adviseur VA'n. De inhoudelijke briefing voor de Landelijk Adviseur AD'n volgt dinsdag 18 juni a.s.
2. Screening dossiers: alle dossiers die nog niet zijn gescreend door middel van een plausibiliteits toets moeten
worden gescreend. Dat gebeurt op gelijke wijze als de screening in de representatieve steekproef maar in de
districten onder leiding van de Landelijk Adviseur VA.
3. De Landelijk Adviseur stelt in overleg met de Districtsmanager een team (selectieve groep) van (adviseurs)VA'n (waar mogelijk met taakdelegatie) samen die de screening zullen doen in koppels van twee die de toets
verrichten op basis van het 4 ogen principe. Indien geen unaniem oordeel door de onderzoekers wordt
gegeven, wordt de auditor verzekeringsarts geconsulteerd. Mocht het verschil blijven bestaan, dan is de
Medisch Adviseur UWV verantwoordelijk voor het eindoordeel.
4. De plausibiliteitstoets zal resulteren in een aantal dossiers waarvan het oordeel plausibel is en een aantal
dossiers waarvan de plausibiliteit niet is vast te stellen. De dossiers met het oordeel plausibel worden
beschikt conform de reguliere procedure danwel de klant wordt geïnformeerd over de uitkomst van de
screening en het behoud van IVA. De dossiers waarvan de plausibiliteit niet is vast te stellen worden voor
gelegd aan een VA voor een beoordeling op reguliere wijze. De VA bepaalt zelf welke stappen daarvoor nodig
zijn (oproep, info opvragen, telefonisch spreekuur). Indien het oordeel na de beoordeling IVA is, dan wordt
het 4-ogen principe door de adviseur-VA uitgevoerd en de checklist IVA wordt in ingevuld en opgeslagen in
EAED en simplex aangevinkt. Dan wel op een andere wijze zoals op kantoor gebruikelijk is.
5. De uitkomsten van de beoordelingen worden per district strak gemonitord en daarbij wordt ook gekeken naar
de bandbreedte van de districten. In het DMO/LAO SMZ wordt wekelijks de voortgang besproken en stuurt de
directie SMZ waar nodig bij. Eind september levert de directie SMZ het eindrapport van de herstelactie op.
Raakvlakken B&B en WERKbedrijf
•
Met het oog op juridische houdbaarheid van de beoordeling zullen wij bij klanten waarbij de IVA-uitkering
wijzigt B&B laten meelezen op de plausibiliteit van de rapportages.
art. 11 lid 1 Wob
Klanten die geen IVA behouden en niet medisch 80-100 zijn dragen we mondeling over aan het WERKbedrijf.
•
WERKbedrijf wordt gevraagd deze klanten met prioriteit op te pakken.
Overig
Op relevante onderdelen uit het plan van aanpak is afstemming gezocht met K&S, Gegevensdiensten, DIV,
•
Woordvoering, SBK, WERKbedrijf en B&B. SBK heeft gezorgd voor een snelle afstemming met ambtelijk
SZW.
Voor de goede orde in de eerste tertaalrapportage 2019 is al rekening gehouden met de herstelactie.
•
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•

Diverse stakeholders zoals NOVAG, NVVG, NVvA, OC SMZ en Cliëntenraad zijn woensdag 12 juni
geattendeerd op de herstelactie.

Vervolgtraject besluitvorming

Het definitieve rapport 'Onderzoek IVA-toekenningen in de WB 3000 populatie' en plan van aanpak delen met
SZW.
Financiële consequenties

n.v.t.
Personele consequenties

n.v.t.
Duurzaamheidsconsequenties

n.v.t.
Communicatie (intern/extern)

N.v.t., heeft nl. al plaatsgevonden.
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Plan van Aanpak IVA-toekenningen WB3000
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Historie
In de Kamerbrief van 20 juli 2017 meldt UWV dat in het verleden circa 3.200 zogenoemde medisch 80-100% klanten abusievelijk waren overgedragen
voor arbeidsbemiddeling naar het WERKbedrijf van UWV. Omdat voor deze klanten ook geen herbeoordeling was ingepland meldde UWV in de
Kamerbrief verder dat, gegeven de beperkte capaciteit op dat moment, is besloten deze klanten op te roepen voor een herbeoordeling.
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Er is sprake van een specifieke groep klanten die tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt zijn geraakt (medisch 80/100). UWV heeft, vanwege de
bijzondere eigenschappen van deze klanten, voor een specifieke werkwijze gekozen: in 2018 is de medische informatie geactualiseerd op basis van
vragenlijsten (zonodig aangevuld met telefonisch contact). Vervolgens heeft een verzekeringsarts van UWV met een aantal artsen en sociaal medisch
verpleegkundigen de eerste verzekeringsgeneeskundige beoordeling uitgevoerd op basis van de informatie in het dossier. Het gaat hier om een groep
van 15 medewerkers die werken op basis van taakdelegatie. Taakdelegatie is een normale werkwijze binnen UWV waarbij een verzekeringsarts
eindverantwoordelijkheid draagt.
Daarbij werd bepaald of er sprake is van IVA of dat een herbeoordeling via spreekuur moet plaatsvinden. Deze laatste groep hebben voor de
herkenbaarheid een gelijke oproepdatum gekregen. En zullen op basis hiervan in 2018, 2019 en 2020 gepland worden.
Vanwege de grote mate van overeenkomsten in kenmerken van de klanten, de lange periode van arbeidsongeschiktheid en grootte van de groep hebben
de verzekeringsarts, betrokken artsen en SMV-en een gestructureerde werkwijze ontwikkeld en toegepast. Elke beoordeling heeft plaatsgevonden op
basis van de geldende beoordelingseisen. Daarnaast heeft de IVA controletoets (een controle door een andere verzekeringsarts) plaatsgevonden op basis
van steekproef. Verder werden er maandelijks kwaliteitssteekproeven uitgevoerd op de uitgevoerde beoordelingen. Beide hebben geen bevindingen over
het IVA oordeel opgeleverd.
Aanleiding
Naar aanleiding van de aandacht in de media en de politiek over de afwikkeling van de zogenoemde WB3000 gevallen, heeft de Accountantsdienst UWV
in maart 2019 een audit verricht op de 'Werkwijze ondersteuningsteam (OTN) kantoor Groningen'.
De Accountantsdienst heeft geconcludeerd dat de WB3000 gevallen niet zijn afgehandeld conform het vigerend professioneel en juridisch kader
taakdelegatie. Tevens is vastgesteld dat niet in alle gevallen sprake was van het toepassen van het vier ogen principe bij het toekennen van IVA (IVAtoets).
De plausibiliteit van de uitkomsten van de beoordelingen heeft de Accountantsdienst nadrukkelijk buiten de scope van haar onderzoek gelaten.
Om inzicht te verkrijgen in de plausibiliteit van de uitkomsten van de IVA-beschikkingen bij de afhandeling van de WB3000 gevallen heeft UWV in haar
bestuurlijke reactie aan SZW toegezegd een statistisch verantwoorde uitspraak te doen over het materieel effect voor de gehele groep.
Het directieteam (DT) Sociaal Medische Zaken (SMZ) heeft opdracht gegeven om de plausibiliteit van de in Groningen afgehandelde dossiers te
onderzoeken door middel van een steekproef.
Samenvatting bevindingen
Op basis van het rapport van de accountantsdienst is geconcludeerd dat de op kantoor Groningen toegepast werkwijze van taakdelegatie niet past binnen
de geldende interne professionele en juridische kaders. Via een aselecte steekproef (eerste waarneming) van 100 dossiers is gekeken of de genomen
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IVA-beoordelingen plausibel zijn. Het onderzoeksresultaat (in 94% van de afgegeven beoordelingen is de onderbouwing plausibel) ligt in verhouding met
andere kwaliteitsonderzoeken. De eerste waarneming is getalsmatig uitgebreid om een statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de gehele
groep.
De aanvullende representatieve steekproef op de IVA-toekenningen binnen de WB3000 populatie laat zien dat van 73% (220 van de 300 dossiers) de
plausibiliteit van de IVA-toekenning nog niet is vastgesteld. De reden is dat de bestaande onderbouwing in het medische dossier ontoereikend is om een
conclusie omtrent de plausibiliteit te kunnen trekken. Om de plausibiliteit vast te kunnen stellen moeten deze dossiers aan een verzekeringsarts in de
primaire gevalsbehandeling worden voorgelegd voor een beoordeling op een reguliere wijze. De verzekeringsarts bepaalt de actie die nodig is, dat kan
variëren van informatie inwinnen, telefonisch overleg tot een oproep.
Daarnaast verwachten wij op basis van de inschatting van de onderzoekers dat na het oproepen van de betreffende cliënten bij een deel van de populatie
de conclusie zal zijn dat de IVA-toekenning niet plausibel zal zijn. Hoe groot dit deel van de populatie is kan nog niet bepaald worden, maar wij
verwachten dat dit hoger zal zijn dan gebruikelijke tolerantie (< 5%).
Conclusie
De uitkomst van de representatieve steekproef is aanleiding om direct te starten met een herstelactie, waarbij de gehele IVA populatie binnen de
WB3000 gevallen op dezelfde wijze wordt getoetst als in de statistische steekproef en waar noodzakelijk herbeoordeeld. We weten dat deze operatie
weerstand zal oproepen bij de betreffende klanten van UWV omdat je opnieuw recht, hoogte en duur vaststelt. Dit maakt dat voor 1 juli alle klanten
binnen de doelgroep gebeld worden door een medewerker van het betreffende kantoor om met de klant de vervolgstappen te bespreken. Het streven is
voor 15 september a.s. iedereen de gewenste duidelijkheid te geven. Hierbij is rekening gehouden met de juli/augustus vakantie.
Draaiboek
1. Landelijk adviseurs (LA) en Distritsmanagers (DM) zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van de dossiers in het district. Afhandeling van de
dossiers gebeurt in 3 stappen:
a. Een medewerker van het betreffende kantoor belt met de klant om de vervolgstappen te bespreken;
b. Screening van de dossiers op plausibiliteit;
c. Dossiers die niet plausibel zijn bevonden of waar de plausibiliteit niet van kon worden vastgesteld zullen beoordeeld worden door
verzekeringsartsen.
2. Een medewerker van het betreffende kantoor belt met de klant om de situatie te bespreken 1. Excuses 2. Proces 3. Niet terugvorderen. Met
betrekking tot niet terugvorderen: klanten die mogelijk straks geen IVA-recht meer hebben, niet zullen worden geconfronteerd met terugvorderingen
van teveel betaalde IVA-uitkeringen. Indien vereist zal het WIA-recht worden aangepast zonder dat UWV zal overgaan tot terugvordering van teveel
betaalde uitkering.
3. Screening dossiers: alle dossiers die nog niet zijn gescreend d.m.v. een plausibiliteits toets moeten worden gescreend. Dat gebeurt op gelijke wijze
als de screening in de representatieve steekproef maar in de districten o.l.v. de LA-VA. De vastlegging van het resultaat van de screening gebeurt
ook op dezelfde wijze.
4. De LA stelt in overleg met de DM een team (selectieve groep) van (adviseurs)-VA'n (waar mogelijk met taakdelegatie) samen die de screening zullen
doen in koppels van twee die de toetst verrichten o.b.v. het 4 ogen principe. Indien geen unaniem oordeel door de onderzoekers wordt gegeven,
wordt de auditor verzekeringsarts geconsulteerd. Mocht het verschil blijven bestaan, dan is de Medisch Adviseur UWV verantwoordelijk voor het
eindoordeel. De dossiers zijn getoetst aan de hand van het beslisdocument IVA-toekenning.
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De bevindingen van het onderzoek — in termen van de uitkomst plausibel of plausibiliteit niet vast te stellen - worden vastgelegd in het Kwaliteits
Registratie Systeem (KRS). Dat gebeurt door de adviseur-VA. Tevens wordt de checklist IVA toets ingevoerd in EAED (noodzakelijk i.v.m. zorgvuldige
dossiervorming). Voor de goede orde: alle dossiers die worden gescreend worden op deze wijze vastgelegd.
5. De plausibiliteitstoets zal resulteren in een aantal dossiers waarvan het oordeel plausibel is en een aantal dossiers waarvan de plausibiliteit niet is
vast te stellen. De dossiers met het oordeel plausibel worden beschikt conform de reguliere procedure danwel de cliënt wordt geïnformeerd over de
uitkomst van de screening en het behoud van IVA. De dossiers waarvan de plausibiliteit niet is vast te stellen worden voor gelegd aan een VA voor
een beoordeling op reguliere wijze. De VA bepaalt zelf welke stappen daarvoor nodig zijn (oproep, info opvragen, telefonisch spreekuur). Indien het
oordeel na de beoordeling IVA is, dan wordt het 4-ogen principe door de adviseur-VA uitgevoerd en de checklist IVA wordt in ingevuld en opgeslagen
in EAED en simplex aangevinkt. Dan wel op een andere wijze zoals op kantoor gebruikelijk is.
6. Vanuit de aard van deze screening en herbeoordelingsacties verdient aanbeveling om zowel de screening als de beoordelingen te beleggen bij een
selectie van VA'n binnen het district onder coordinatie van de LA-VA. Regelmatig overleg is nodig tussen lava en de VA'n.
Planning Activiteiten
Brief verzending klant 11-06
DT SMZ
12-06
SZW informeert Kamer 12-06
Persbericht
12-06
Nummer
1

Thema
Voorbereiding

Onderdeel
Doelgroep

Actie
a. Doelgroep check
WB3000 is groep van 3174 klanten
-/- 280 klanten (herbeoordeling reeds in
werkvoorraad of niet meer noodzakelijk)
-/-259 klanten (zijn inmiddels overleden of
AOW gerechtigd of staan al in voorraad voor
een spreekuur)

Actiehouder

Planning
07-06

Afgehandeld
Gedaan

art. 10 lid 2 sub e Wob

Restant 2635 klanten, bestaande uit:
2071 IVA
489 ongewijzigd
75 verbeterd
Aselecte steekproef vond plaats over de
2071 IVA waarvan 80 plausibel, besloten is
de 80 klanten geen brief te sturen
In het eerste onderzoek zijn er 94 klanten
plausibel bevonden, besloten is deze 94
klanten geen brief te sturen
489 klanten die ongewijzigd zijn worden
gescreend (heeft een technische peildatum
en we weten niet of deze klanten al zijn
opgeroepen, vandaar geen brief)
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b. Gegevens klanten (n.a.w. + bsn + m/v)
verzamelen.

07-06

Gedaan

11-06
07-06
07-06

Gedaan
Gedaan
Gedaan

b. aanpassen brief op basis van aanvullingen

10-06

Gedaan

art. 10 lid 2 sub e Wob
Afstemming
C.
DIV informeren over merge brieven en
verzending brieven dinsdag naar klant

07-06
07-06

Gedaan
Gedaan

Gegevens verzameling aanleveren bij DIV
d. Aanleveren brief in Word, elektronische
handtekening
bsn nummers en n.a.w.
gegevens (geen m/v beschikbaar)

11-06 vóór
10.00 uur

Gedaan

Check op verzending brieven
e. Steekproef

11-06
einde dag

Retourbrieven
f. Proces afspraken maken
Afstemmen
art. 10 lid 2 sub e Wob
a. Informeren over de WB3000 actie
b. Belscript voor KCC
c. Zorgen dat brief in EA wordt opgenomen

12-06

art. 10 lid 2 sub e Web

c.

2

Voorbereiding

Brief klant

94 gevallen uit het bestand halen + bsn
nummers nog opvragen
Opstellen brief klant
a. review:
art. 10 lid 2 sub e Wob
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Voorbereiding

Communicatie

K&S

Intern
stakeholders

Belscript opstellen
d. Aan de hand van de vragen van Concern
Communicatie + aanvullen
Informeren interne stakeholders
a. Kantoor Groningen: persoonlijk informeren
OTN-G over resultaten onderzoek en verdere
aanpak + instructie medewerkers voor omgang
met pers
b. Bijeenkomst Utrecht MA + LAVA's + auditoren
VA BC&K +
agenda

art. 10 lid 2 sub e Wob

Gedaan

07-06

Gedaan

11-06

Gedaan

11-06
middag

Gedaan

11-06
middag

Gedaan

art. 10 lid 2 sub e Wob

art. 10 lid 2 sub e Wob

art. 10 lid 2 sub e Wob
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5
6

7
8
9
10

Communicatie
Communicatie

Communicatie
Communicatie
Inhoudelijk
Inhoudelijk

Externe
stakeholders
Contactpersoon
district

Persbericht
SZW
Verdeling
klanten
Context
schetsen

Agenda
1. Aanleiding en context
2. Resultaten en Ervaringen steekproef
n=300:
art. 10 lid
3. Bespreking Draaiboek va (bijlage) 2 sub e
Wob
4. Rol van kantoor Groningen bij deze
operatie
5. Wie voeren de screening uit en hoe wordt
dit vastgelegd?
6. Welke va'n voeren de beoordelingen uit?
7. Borgen uniformiteit van oordeelsvorming
8. Planning volgende besprekingen
9. Beoordeling van een aantal dossiers
c. Top 40 + directie B&B en WB vooraankondiging
d. Digitale Werkplek (komt een bericht)
e. UWV Site (persbericht)
f. Top 40 + directie B&B en WB persbericht +
brief naar Kamer + alle gesprekken met klant
vastlegggen in K3CR
g. Managementupdate
art. 10 lid 2 sub e Wob
h. Vlog
Informeren OC SMZ, NVVG, NVvA, NOVAG en
Cliëntenraad, Vakbonden (m.n. FNV)
Iedere DM levert een contactpersoon aan voor
KCC. Het is de bedoeling dat het KCC de vragen
van de klant doorzet naar het betreffende district
en niet zelf gaat beantwoorden. Overigens is het
ook niet de bedoeling dat de terugbelverzoeken
worden doorgezet naar het OTN team.
In afstemming met SZW, directie SMZ, SBK en
Raad van Bestuur
Afstemming over concept rapport, planning en plan
van aanpak voor input Kamerbrief
Inzichtelijk maken van de gevallen per district
•
Groningen afhandelen in Leeuwarden
Equiperen van LA's, VA/AD, Staf PB (uniform)
a. Voorgeschiedenis kan worden gehaald uit plan
van aanpak
b. Juridische beleidslijn - wat betekent dat in het
kader van de WIA wetgeving b.v. VA/AD
uitlooptermijn
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12.00 uur
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Doorlopend
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11-06
ochtend
5

11

Inhoudelijk

Brief

12

Monitoring

Coalitie

13

Monitoring

Rapportage

Opstellen uniforme brief wanneer een klant IVAuitkering blijft ontvangen na screening
Overdracht naar WB
a. Lijst van de klant die wordt overgedragen
b. Check na drie maanden of ze daadwerkelijk
zijn opgepakt door WB
B&B
c. Procesbeschrijving: met het oog op juridische
houdbaarheid van de beoordeling zal B&B bij
klanten waarbij de IVA-uitkering wijzigt
meelezen op de plausibiliteit van de
rapportages.
d. Hoeveel bezwaren zijn er voortgekomen uit
deze doelgroep
a. lx in de week voortgangsrapportage op wo
b. DMO/LAO bespreken
c. Format opstellen voor monitoring (proces ten
aanzien van de registratie van de betreffende
beoordelingen inclusief de monitoring hierop)
d. Format opmaken in SharePoint
e. SZW tussentijds informeren
f. K&S: hoeveel klanten hebben gebeld naar
aanleiding van deze operatie
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BIJLAGE 2
Onderwerp
Aan

Resultaat deelwaarneming plausibiliteit output WB3000 gevallen
DT SMZ en Interne Accountantsdienst (IAD) UWV

Opsteller

BC&K SMZ

Datum

21 maart 2019

Samenvatting uitkomsten IVA dossiers
Van de 100 bekeken IVA dossiers uit de deelwaarneming hebben wij in 6 gevallen vastgesteld dat
sprake is van een professioneel meningsverschil, waarin de onafhankelijke toetsende VA aangeeft in
deze gevallen de klant opgeroepen te hebben of gebeld te hebben om te kunnen komen tot een
definitief oordeel. Het staat niet vast dat het oproepen of bellen van de klant leidt tot een andere
uitkomst dan IVA. Om deze reden worden deze 6 gevallen betiteld als een onzekerheid rondom de
plausibiliteit van deze dossiers.
In 94 gevallen is door de toetsende VA aangegeven een vergelijkbaar oordeel te kunnen vormen op
basis van de in het medische dossier aanwezige documentatie. Om deze reden worden de
uitkomsten van deze dossiers betiteld als plausibel.
Aangezien een deelwaarneming is verricht geven bovenstaande conclusies/bevindingen inzicht in de
wijze van afwikkeling van de klanten waaraan een IVA is toegekend. Dit onderzoek geeft geen
absolute zekerheid over de gehele populatie, aangezien geen sprake is van een statistisch
onderbouwde steekproef. Welke consequenties deze bevindingen hebben voor deze populatie dient
te worden bepaald in overleg met SZW. Het is derhalve een serieuze optie deze deelwaarneming uit
te breiden tot een statistische steekproef om voldoende zekerheid te kunnen geven over de
populatie.
Samenvatting uitkomsten overige dossiers
De 489 dossiers welke een nieuwe plandatum in 2020 hebben gekregen zijn ten onrechte opgevoerd
als productie. Het advies is deze te corrigeren op de productiecijfers van januari 2019.
Wij hebben geen bevindingen over de 75 klanten uit de WB3000 populatie welke zijn opgeroepen
voor een spreekuur.
Aanbevelingen voor het vervolgtraject
Het beeld van deze deelwaarneming geeft weer dat voor de geselecteerde klanten voor 94% sprake
is van een plausibel besluit als gevolg van de beoordeling. In 6% van de gevallen bestaat aanleiding
aanvullende informatie in te winnen via een (telefonisch) spreekuur.
Naast het opvolgen van de bevindingen van de IAD rondom compliance aan vigerend juridisch kader
Taakdelegatie is het noodzakelijk voor het Ondersteuningsteam Noord een aangepaste
standaardrapportage op te stellen en deze te laten valideren binnen het Centraal Expertise Centrum
SMZ. Dit zal impact hebben op de omloop snelheid van dossiers in het Ondersteuningsteam Noord,
maar gezien het feit dat kwaliteit voorop staat wordt dit noodzakelijk geacht. Benadrukt wordt dat
het principe van de methode toegepast door het Ondersteuningsteam Noord in opzet geschikt is
voor het juist en rechtmatig afhandelen van dossiers.
Verder adviseren wij zekerheidshalve overeenstemming te vinden met het Juridisch Kenniscentrum
op welke wijze uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kunnen worden geïnterpreteerd in de
uitvoering van herbeoordelingen.

Gezien de geconstateerde tekortkomingen in de rapportering valt het aan te bevelen 2 vervolg
onderzoeken van 100 dossiers te verrichten op de output in het 2e en 3e kwartaal 2019 van het
Ondersteuningsteam Noord. Deze vervolgonderzoeken kunnen plaatsvinden via de reguliere lijn van
de auditoren in samenwerking met Landelijk Adviseur VA. Op basis van de uitkomsten van deze
onderzoeken kan worden bepaald of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen.
Bevindingen
De behandelende VA's en de adviseur VA staan achter de verstrekte beoordelingen, ongeacht of hun
betrokkenheid voldoende zichtbaar blijkt uit het klantdossier. Zij erkennen de bevindingen van het
onderzoek van de IAD in relatie tot het opvolgen van het vigerend juridisch kader.
In 6 van de 100 onderzochte IVA gevallen is in de ogen van de toetsende VA sprake van een
noodzaak tot het inplannen van een (telefonisch) spreekuur om te kunnen komen tot een oordeel.
Hierover bestaat een professioneel meningsverschil tussen de toetsende VA en behandelend VA.
Verder is vastgesteld dat de huidige vastlegging van de professionele afwegingen van de VA in de
dossiers op onderdelen te summier is. Voor deze deelwaarneming was voor de toetsende VA het in
veel gevallen noodzakelijk om de beoordeling te reconstrueren vanaf de primaire beoordeling van de
VA in de periode 2006 t/m 2010 tot heden.
Het Ondersteuningsteam Noord hanteert het uitgangspunt dat wordt gesteund op de kwaliteit van
de oorspronkelijke beoordeling van de VA in de periode 2006 t/m 2010. Er wordt in grote mate
vertrouwd op de input van cliënten op de toegestuurde vragenlijsten. Vervolgens is aan de hand van
de vragenlijst en het bestaande medische dossiers van de cliënt getoetst in hoeverre de geschetste
ontwikkeling in lijn is met de professionele verwachting van de VA ten opzichte van de primaire
beoordeling in de periode 2006 t/m 2010.
Het Ondersteuningsteam Noord geeft aan een uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:4680) van de Centrale
Raad van Beroep als norm te stellen. Deze wordt in hoofdlijnen geïnterpreteerd als: de VA moet
vaststellen of de medische beperking van de klant duurzaam is en niet leidt tot enige mate van
arbeidsgeschiktheid. Een klant heeft recht op IVA, tenzij de VA kan aangeven welke verbetering
verwacht wordt en met welke behandeling. De 2.071 IVA dossiers betreffen klanten welke in veel
gevallen over een periode van 8 tot 12 jaar niet zijn gezien of behandeld door een VA. Deze klanten
hebben zelf geen aanleiding gezien om contact op te nemen met het UWV voor aanpassing van een
uitkering situatie. Om na die periode waarin klanten ook regulier worden behandeld in het medische
circuit vast te stellen is van een verwachte verbetering en met welke behandeling is op voorhand in
veel gevallen niet waarschijnlijk. Het feit dat relatief veel klanten uit deze populatie een IVA
ontvangen laat zich volgens het Ondersteuningsteam Noord op deze wijze verklaren. Tevens wordt
erkend dat hierover veel discussie bestaat binnen de beroepsgroep van VA's en tevens in welke mate
deze klanten dienen te worden opgeroepen. Aangetekend wordt dat dit juridische uitgangspunt niet
is gevalideerd door het Juridisch Kenniscentrum van het UWV.
Overige bevindingen
Bij de 489 dossiers welke een nieuwe plandatum hebben gekregen in 2020 heeft geen betrokkenheid
van een VA plaatsgevonden en is louter sprake geweest van het verzamelen van informatie. Om deze
reden kunnen deze niet worden opgevoerd als productie.
Wij hebben geen bevindingen over de 75 klanten uit de WB3000 populatie welke zijn opgeroepen
voor een spreekuur.

Overige relevante punten
De selectie van de a-selecte deelwaarneming heeft plaatsgevonden door BC&K Groningen. Het Hoofd
BC&K heeft vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van een a-selecte deelwaarneming.
Door afwezigheid was het niet mogelijk om naast de onafhankelijke toetsende VA (VA uit OGN) een
auditor VA van BC&K in te zetten.
Gezien de vertrouwelijkheid van de medische gegevens is geen bijlage opgenomen met de
uitkomsten per dossier.

Bijlage 1: aanpak deelwaarneming plausibiliteit output WB3000 gevallen

Context
De Accountantsdienst UWV heeft in maart 2019 een internal audit verricht op de 'Werkwijze
ondersteuningsteam kantoor Groningen'. Aanleiding is de ophef die in de media en de politiek is
ontstaan over de afwikkeling van de zogenoemde WB3000 gevallen.
Op basis van de audit verricht door de IAD heeft zij geconcludeerd dat de WB3000 gevallen niet zijn
afgehandeld conform het vigerend juridisch kader taakdelegatie. Het stellen van een medisch
diagnose, de oordeelsvorming en het opstellen van het medisch onderzoeksverslag vond in de
meeste gevallen plaats door een sociaal medisch verpleegkundige terwijl dit volgens het juridisch
kader taakdelegatie is voorbehouden aan een verzekeringsarts.
Aanleiding onderzoek
De IAD heeft de plausibiliteit van de uitkomsten nadrukkelijk buiten de scope van haar onderzoek
gelaten. Om een volledig beeld over de afhandeling van de WB3000 gevallen te schetsen in door het
DT SMZ opdracht gegeven de plausibiliteit van de uitkomsten te onderzoeken.
Onderzoekscope
De WB3000 betreffen 3.174 dossiers van klanten die in het verleden abusievelijk waren
overgedragen aan het WERKbedrijf (in de Kamerbrief van 20 juli 2017 afgerond naar 3.200). Het
betrof klanten aan wie in de periode 2006 t/m 2010 een WIA uitkering was toegekend en die als
WGA medisch 80-100% waren beoordeeld. Deze klanten hadden door SMZ worden herbeoordeeld.
Vervolgens werden in februari 2018 2.894 van de 3.174 dossiers voor afhandeling overgedragen aan
het OTN. Van de overige 280 dossiers bleek de herbeoordeling reeds in de werkvoorraad te zijn
opgenomen of was geen herbeoordeling meer noodzakelijk (i.v.m. overlijden, pensionering,
herbeoordeling ten oprechte opgevoerd).
RTL Nieuws meldde op 20 februari dat in een paar maanden tijd 2.555 dossiers zijn weg gewerkt,
1.900 daarvan zouden een levenslange uitkering krijgen. Per peildatum 22 februari 2019 waren de
hierboven genoemde 2.894 dossiers 2.635 herbeoordelingen uitgevoerd en als volgt beschikt.
Beschikt

Percentage

Aantal

IVA
Ongewijzigd
Verbeterd
Totaal

2.071

78,6

489

18,6

75

2,8

2.635

100,0

De resterende 259 dossiers (2.894 minus 2.635) betreft klanten die inmiddels overleden of AOW
gerechtigd zijn of nog in voorraad staan voor een spreekuur.

Onderzoek aanpak
IVA dossiers
Wij verrichten een a-selecte deelwaarneming van 100 IVA dossiers afgehandeld via de WB3000
systematiek. Van deze beschikkingen wordt het gehele dossier van de cliënt opgeleverd. Deze
dossiers worden doorgenomen door een onafhankelijke VA (lees: ander districten, te weten OGN) en
het Hoofd BC&K. Het Hoofd BC&K wordt door de arts-adviseur gemachtigd deze dossiers in te zien.
De betrokken artsen van het Ondersteuningsteam Noord lichten ieder dossier separaat inhoudelijk
toe. Per dossier wordt door de onafhankelijke VA bepaald of sprake is van een plausibele uitkomst.
Het Hoofd BC&K waarborgt adequate vastlegging en vertaald de uitkomsten van het onderzoek in
een rapportage welke uiterlijk 21 maart 2019 wordt aangeleverd aan het DT SMZ.
Ongewijzigd
BC&K SMZ heeft eerder vastgesteld dat deze dossiers zijn opgenomen in de werkvoorraad van 2020.
Aangezien ook bij deze dossiers is vastgesteld dat sprake is van onvoldoende zichtbare
betrokkenheid van een VA behoeven ook deze dossiers aandacht. Aangezien gewaarborgd is dat
deze dossiers onderdeel zijn de van de lange termijn werkvoorraad van SMZ kiezen wij voor een
systematische aanpak. Wanneer uit de IVA dossiers blijkt of sprake van voldoende plausibiliteit zal
geen separate deelwaarneming op de ongewijzigde dossiers worden verricht. Wanneer sprake is van
onzekerheden over de plausibiliteit zal in een later stadium ook op deze dossiers deelwaarneming
plaatsvinden.
Verbeterd
Deze klanten zijn conform het reguliere proces opgeroepen voor een herbeoordeling en behoeven
geen extra aandacht vanuit dit onderzoek
Beoogd resultaat aanpak
Hoewel geen sprake is van een representatieve steekproef kunnen wij op basis van deze aanpak een
realistisch beeld schetsen over de plausibiliteit van de uitkomsten van de WB3000 aanpak. Op basis
van de bevindingen van het onderzoeken zullen waar relevant aanbevelingen worden geformuleerd
voor de werkwijze van het ondersteuningsteam en het versterken van het kwaliteitsbewaking binnen
SMZ
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Directeur
Indiener
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Stafhoofd
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Akkoord van:

Type

Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

Aan DT wordt gevraagd om opdracht te geven aan Hoofd BC&K
om onderzoek te doen naar IVA toekenningen in de WB 3000
populatie, zoals beschreven in de opdrachtverstrekking. Binnen
deze opdracht wordt gevraagd om:
1.
2.
3.

Akkoord op de aanpak van het onderzoek
Akkoord op de planning van het onderzoek
Akkoord op de wijze van het betrekken van de
stakeholders

Meerjarenplan &
Jaarplan SMZ

Niet van toepassing

Aantal bijlagen

1: opdrachtverstrekking onderzoek IVA toekenningen in de WB
3000 populatie

Toelichting

De Accountantsdienst UWV heeft in maart 2019 een internal audit
verricht op de 'Werkwijze ondersteuningsteam kantoor
Groningen'. Aanleiding is de ophef die in de media en de politiek
is ontstaan over de afwikkeling van de zogenoemde WB3000
gevallen.
Op basis van de audit heeft de Accountantsdienst geconcludeerd
dat de WB3000 gevallen niet zijn afgehandeld conform het
vigerend juridisch kader taakdelegatie.
De Accountantsdienst heeft de plausibiliteit van de uitkomsten
nadrukkelijk buiten de scope van haar onderzoek gelaten. Om
inzicht te verkrijgen in de plausibiliteit van de uitkomsten van de
IVA beschikkingen bij de afhandeling van de WB3000 gevallen
heeft UWV in haar bestuurlijke reactie aan SZW toegezegd een
statistisch verantwoorde uitspraak te doen over het materieel
effect voor de gehele groep. Dit onderzoek leidt tot resultaten
waar een statistisch verantwoorde uitspraak over het materieel
effect voor de gehele groep op kan worden gebaseerd.

Het onderzoek wordt zo opgezet dat een voldoende betrouwbare
en valide uitspraak kan worden gedaan over het percentage
plausibele IVA beschikkingen en beperkt zich tot de volgende
onderzoeksvraag:
1. Is volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid
aannemelijk c.q. plausibel of is de plausibiliteit niet vast
te stellen op basis van de huidige onderzoeksgegevens?
Getoetst wordt aan de hand van het beslisdocument IVAtoekenning.

Financiële consequenties

Niet van toepassing

Personele consequenties

Niet van toepassing

IV consequenties

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg - proces

Na besluitvorming in DT worden de volgende stakeholders
geïnformeerd:
•
•
•
•
•

RvB UWV
Accountantsdienst UWV
Ministerie van SZW
Beroepsgroep
OC SMZ UWV

De onderzoeksresultaten worden aangeboden in DT 29 mei.

BIJLAGE 3B
Titel:
Beschrijving:

Onderzoek IVA toekenningen in de WB 3000 populatie
Context
De Accountantsdienst UWV heeft in maart 2019 een internal audit
verricht op de 'Werkwijze ondersteuningsteam kantoor Groningen'.
Aanleiding is de ophef die in de media en de politiek is ontstaan
over de afwikkeling van de zogenoemde WB3000 gevallen.
Op basis van de audit heeft de Accountantsdienst geconcludeerd
dat de WB3000 gevallen niet zijn afgehandeld conform het
vigerend juridisch kader taakdelegatie. Het stellen van een
medisch diagnose, de oordeelsvorming en het opstellen van het
medisch onderzoeksverslag vond in de meeste gevallen plaats
door een sociaal medisch verpleegkundige terwijl dit volgens het
professioneel juridisch kader taakdelegatie is voorbehouden aan
een verzekeringsarts.
Aanleiding onderzoek
De Accountantsdienst heeft de plausibiliteit van de uitkomsten
nadrukkelijk buiten de scope van haar onderzoek gelaten. Om
inzicht te verkrijgen in de plausibiliteit van de uitkomsten van de
IVA beschikkingen bij de afhandeling van de WB3000 gevallen
heeft UWV in haar bestuurlijke reactie aan SZW toegezegd een
statistisch verantwoorde uitspraak te doen over het materieel
effect voor de gehele groep.
Onderzoekscope
De WB3000 betreffen 3.174 dossiers van klanten die in het
verleden abusievelijk waren overgedragen aan het WERKbedrijf (in
de Kamerbrief van 20 juli 2017 afgerond naar 3.200). Het betrof
klanten aan wie in de periode 2006 t/m 2010 een WIA uitkering
was toegekend en die als WGA medisch 80-100% waren
beoordeeld. Deze klanten hadden door SMZ nog moeten worden
herbeoordeeld.
Vervolgens werden in februari 2018 2.894 van de 3.174 dossiers
voor afhandeling overgedragen aan het OTN. Van de overige 280
dossiers bleek de herbeoordeling reeds in de werkvoorraad te zijn
opgenomen of was geen herbeoordeling meer noodzakelijk (i.v.m.
overlijden, pensionering, herbeoordeling ten oprechte opgevoerd).
RTL Nieuws meldde op 20 februari dat in een paar maanden tijd
2.555 dossiers zijn weg gewerkt, 1.900 daarvan zouden een
levenslange uitkering krijgen. Per peildatum 22 februari 2019
waren van de hierboven genoemde 2.894 dossiers 2.635
herbeoordelingen uitgevoerd en als volgt beschikt.

IVA
Ongewijzigd
Verbeterd
Totaal

2.071
489
75
2.635

78,6
18,6
2,8
100.0

De resterende 259 dossiers (2.894 minus 2.635) betreft klanten
die inmiddels overleden of AOW gerechtigd zijn of nog in voorraad
staan voor een spreekuur.
Onderzoek aanpak
Bepalen steekproef
Het onderzoek wordt zo opgezet dat een voldoende betrouwbare
en valide uitspraak kan worden gedaan over het percentage
plausibele IVA beschikkingen.
Door BC&K divisie SMZ wordt een a-selecte steekproef getrokken
van 300 dossiers uit het beschikte IVA bestand van 2.071
beoordelingen. Statistisch valt af te leiden dat een steekproef met

een omvang van 300 of groter, aan de eisen van betrouwbaarheid
en validiteit voldoet om uitspraak te kunnen doen over de gehele
beschikte populatie.
De opzet van het onderzoek wordt ter validering voorgelegd aan
de Accountantsdienst van UWV.
Wijze van onderzoek
Opdrachtnemer van het onderzoek is Hoofd BC&K SMZ,
. Het onderzoek wordt aangestuurd door
Medisch Adviseur UWV en
(Businessmanager Kwaliteit BC&K SMZ).
Voor het onderzoek zijn 3 teams van 2 verzekeringsartsen
aangewezen. Elk team toetst 100 dossiers. Ieder dossier wordt
door 2 verzekeringsartsen onderzocht waardoor sprake is van het
4-ogen principe. Indien de beoordeling binnen het team leidt tot
een verschillende uitkomst kan de auditor va worden
geconsulteerd. Mocht het verschil blijven bestaan dan is
verantwoordelijk voor het eindoordeel.
Het onderzoeksteam bestaat uit volgende personen:
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Het onderzoek beperkt zich tot de volgende onderzoeksvraag:
1. Is volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid
aannemelijk c.q. plausibel of is de plausibiliteit niet vast te
stellen op basis van de huidige onderzoeksgegevens?
Getoetst wordt aan de hand van het beslisdocument IVAtoekenning.
Resultaat
Het onderzoek levert een statistisch verantwoorde uitspraak op
over de plausibiliteit van de uitkomsten van de IVA beschikkingen
bij de WB3000 gevallen. Daarnaast zal een advies worden gegeven
op wijze dient te worden omgegaan met de resultaten van het
onderzoek in het kader van het materieel effect.
Betrekken stakeholders
Na vaststelling door het DT wordt de aanpak ter kennisname
gedeeld aan de volgende stakeholders:
•
RvB UWV
•
Accountantsdienst UWV
•
Ministerie van SZW
•
Beroepsgroep
•
OC SMZ UWV
Planning van het onderzoek
Geplande startdatum is 6 mei 2019. Afronding van het onderzoek
dient 17 mei 2019 plaats te vinden.
Rapportering van het onderzoek
De onderzoeksresultaten worden aangeboden aan het DT in haar
vergadering van 29 mei 2019.
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Product:

Onderzoeksresultaten van het onderzoek WB 3000 populatie

Opdrachtgever:
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•
•
•
•
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RvB
Accountantsdienst UWV
Ministerie van SZW
Beroepsgroep
OC SMZ
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Bestuurlijke samenvatting
Achtergrond
In de Kamerbrief van 20 juli 2017 meldt UWV dat in het verleden circa 3.200 zogenoemde medisch
80-100% klanten abusievelijk waren overgedragen voor arbeidsbemiddeling naar het WERKbedrijf
van UWV. Omdat voor deze WGA-gerechtigden ook geen herbeoordeling was ingepland meldde
UWV in de Kamerbrief verder dat, gegeven de beperkte capaciteit op dat moment, is besloten deze
WGA-gerechtigden via een inhaalactie op te roepen voor een herbeoordeling.
In 2018 zijn circa 3.000 van de 3.200 dossiers voor afhandeling overgedragen aan een al langer
bestaand zogenoemd 'Ondersteuningsteam' van kantoor Groningen, het Ondersteuningsteam
Noord (OTN). Van circa 200 klanten was de uitkering in de tussentijd beëindigd door pensionering
of overlijden. Van de overige circa 3.000 dossiers heeft het OTN er inmiddels ruim 2.600
afgehandeld.
Er is sprake van een specifieke groep klanten die tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt zijn
geraakt (medisch 80/100). UWV heeft, vanwege de bijzondere eigenschappen van deze klanten,
voor een specifieke werkwijze gekozen: in 2018 is de medische informatie geactualiseerd op basis
van vragenlijsten (zonodig aangevuld met telefonisch contact). Vervolgens heeft een
verzekeringsarts van UWV met een aantal artsen en sociaal medisch verpleegkundigen de eerste
verzekeringsgeneeskundige beoordeling uitgevoerd op basis van de informatie in het dossier. Het
gaat hier om een groep van 15 medewerkers die werken op basis van taakdelegatie. Taakdelegatie
is een normale werkwijze binnen UWV waarbij een verzekeringsarts eindverantwoordelijkheid
draagt.
Naar aanleiding van berichtgeving in de media heeft de Raad van Bestuur de Accountantsdienst
gevraagd onderzoek te doen naar de werkwijze bij de afhandeling van een specifieke groep
herbeoordelingen door kantoor Groningen.
De interne accountantsdienst concludeert het volgende:
1. De ruim 2.600 herbeoordelingen, de zogenoemde WB3000 dossiers, zijn grotendeels niet
afgehandeld conform het vigerend juridisch en professioneel kader taakdelegatie. Het
stellen van een medische diagnose, de oordeelsvorming en het opstellen van het medisch
onderzoeksverslag vond in de meeste gevallen plaats door een sociaal-medisch
verpleegkundige terwijl dit volgens het juridisch en professioneel kader taakdelegatie is
voorbehouden aan een verzekeringsarts.
2. Daarnaast zijn bij de afhandeling van deze herbeoordelingen onvoldoende
kwaliteitsborgingsmaatregelen getroffen en hebben de getroffen maatregelen onvoldoende
gefunctioneerd. Het voorgeschreven vier-ogen-principe, waarbij een adviseur
verzekeringsarts de toekenning van een IVA-uitkering toetst, is niet integraal toegepast.
In de week van 18 maart is via een eerste waarneming vastgesteld of de genomen IVAbeoordelingen plausibel zijn en er - ondanks de gehanteerde werkwijze - toch juiste beslissingen
over het bestaan van een recht op IVA-uitkering zijn genomen. De afdeling BC&K van de divisie
SMZ heeft een aselecte steekproef verricht van 100 IVA-dossiers die zijn afgehandeld via de
WB3000 systematiek. De betrokken artsen van het OTN hebben eerst elk dossier toegelicht.
Vervolgens is per dossier door een onafhankelijke verzekeringsarts bepaald of sprake is van een
plausibele uitkomst. Uitkomst: van de 100 bekeken VA-dossiers uit de steekproef is in 6 gevallen
vastgesteld dat sprake is van een professioneel meningsverschil.
Het onderzoeksresultaat (in 94% van de afgegeven beoordelingen is de onderbouwing plausibel)
ligt in verhouding met andere kwaliteitsonderzoeken. We gaan de eerste waarneming getalsmatig
nog uitbreiden om een statistisch verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de gehele groep.
Samenvatting bevindingen
De aanvullende representatieve steekproef op de IVA-toekenningen binnen de WB3000 populatie
laat zien dat van 73% (220 van de 300 dossiers) de plausibiliteit van de IVA-toekenning nog niet is
vastgesteld. De reden is dat de bestaande onderbouwing in het medische dossier ontoereikend is
om een conclusie omtrent de plausibiliteit te kunnen trekken. Er is o.a. niet zichtbaar vast te
stellen dat van toepassing zijnde richtlijnen en beoordelingskader zijn toegepast. Om de
plausibiliteit vast te kunnen stellen moeten deze dossiers aan een verzekeringsarts in de primaire
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gevalsbehandeling worden voorgelegd voor een beoordeling op een reguliere wijze. Bij de
uitvoering van deze aanvullende steekproef heeft in tegenstelling tot het eerste onderzoek geen
toelichting op dossierniveau plaatsgevonden door de betrokken artsen. Er kan dus niet gesteld
worden dat sprake is van een professioneel meningsverschil. De verzekeringsarts bepaalt de actie
die nodig is, dat kan variëren van informatie inwinnen, telefonisch overleg of een oproep.
art. 11 lid 1 Wob

Conclusies materieel effect
Aangezien over 73% van de steekproef nog geen definitieve conclusie over de juistheid van het
IVA-oordeel getrokken kan worden is het tevens niet mogelijk op dit moment een sluitende
uitspraak te kunnen doen over het materieel effect van de geconstateerde onrechtmatigheden via
de uitvoering van deze steekproef op de IVA uitkeringen in de WB3000 populatie.
Om het materieel effect van de steekproef vast te stellen is het noodzakelijk de cliënten, waarvan
de IVA-uitkomst nog niet plausibel is bevonden verder te laten beoordelen door een
verzekeringsarts.
Conclusie voor het vervolgproces
art. 11 lid 1 Wob

Afzien van verder onderzoek binnen de steekproef.

.Om
deze reden is het advies direct te starten met een herstelactie. Bij deze herstel actie wordt de
gehele IVA populatie binnen de WB3000 gevallen op dezelfde wijze wordt getoetst als in de
statistische steekproef. Waar noodzakelijk zal een herbeoordeling moeten plaatsvinden.
Onderstaande stappen zijn in gang gezet in nauwe samenwerking met SZW. Bij het bepalen van
deze stappen zijn de portefeuillehouder SMZ, DT SMZ, SBK, BC&K SMZ, CEC en
Concerncommunicatie nauw betrokken geweest.
1. Voorbereiden brief naar betrokken klanten. Dit zijn de 220 klanten die nog niet plausibel
zijn bevonden in het onderzoek en de 1.671 klanten die niet hebben uitgemaakt van de
statistische steekproef. De 94 in onderzoek 1 en 80 in onderzoek 2 plausibel bevonden
klanten worden niet aangeschreven. De bovengenoemde brief is op 11 juni 2019 worden
verzonden, na goedkeuring van de portefeuillehouder.
2. Persbericht met uitkomsten van dit onderzoek is opgesteld. Dit persbericht is verzonden op
12 juni 2019, na goedkeuring van de portefeuillehouder. Deze opdracht was belegd bij
Concerncommunicatie in overleg met SBK en SMZ.
3. Input geleverd aan SZW voor een Kamerbrief op basis van dit onderzoek, welke op 12 juni
2019 voorafgaand aan het persbericht van UWV verstuurd id. Voorkomen diende te worden
dat Kamerleden via de pers worden ingelicht. Deze opdracht was belegd bij SBK en BC&K
SMZ. Concept is op 7 juni 2019 gedeeld na afstemming met Directeur Professionalisering &
Innovatie en op 11 juni 2019 definitief gemaakt in overleg met de portefeuillehouder
4. Opstellen protocol en planning door CEC, voor het vervolgonderzoek van de 220 klanten
welke nog niet plausibel zijn bevonden in de steekproef. Doel is deze klanten zo spoedig
mogelijk na het verzenden van de onder punt 1 genoemde brief duidelijkheid te bieden
over het vervolgproces
5. Opstellen protocol en planning door CEC, voor de screening van de overige 1.671 dossiers.
Doel is dat iedere klant voor 15 september 2019 duidelijkheid heeft over het besluit over
zijn of haar IVA-uitkering
6. Aangetekend dient te worden dat ook bij Bezwaar en Beroep capaciteit gereserveerd moet
worden om dit scenario uit te voeren, aangezien het de verwachting is dat bij gewijzigde
beschikkingen een aanmerkelijk deel van de klanten een bezwaar zal indienen.
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Gevraagd besluit:
Gezien de noodzaak tot snelle communicatie naar de doelgroep en de politiek was sprake van
onvoldoende tijd om deze rapportage tijdig formeel vast te stellen in het DT SMZ en de RvB.
Tussentijds is sprake geweest van uitgebreide informele afstemming met het DT en
portefeuillehouder van de RvB. Om deze reden vragen wij de volgende besluiten:
1. Inhoud van deze rapportage formeel vast te stellen
2. CEC opdracht te geven voor het opstellen van een planning & protocol voor een herstelactie
IVA-toekenningen WB3000 gevallen.
3. Dechargeren van het onderzoeksteam plausibiliteit IVA-gevallen WB3000 gevallen
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1.

Achtergrond

Naar aanleiding van de ophef in de media en de politiek over de afwikkeling van de zogenoemde
WB3000 gevallen, heeft de Accountantsdienst UWV in maart 2019 een audit verricht op de
'Werkwijze ondersteuningsteam (OTN) kantoor Groningen'.
De Accountantsdienst heeft geconcludeerd dat de WB3000 gevallen niet zijn afgehandeld conform
het vigerend juridisch kader taakdelegatie. Tevens is vastgesteld dat niet in alle gevallen sprake
was van het toepassen van het vier ogen principe bij het toekennen van IVA (IVA-toets).

2.

Aanleiding huidig onderzoek

De plausibiliteit van de uitkomsten heeft de Accountantsdienst nadrukkelijk buiten de scope van
haar onderzoek gelaten.
Om inzicht te verkrijgen in de plausibiliteit van de uitkomsten van de IVA-beschikkingen bij de
afhandeling van de WB3000 gevallen heeft UWV in haar bestuurlijke reactie aan SZW toegezegd
een statistisch verantwoorde uitspraak te doen over het materieel effect voor de gehele groep.
Het directieteam (DT) Sociaal Medische Zaken (SMZ) heeft opdracht gegeven om de plausibiliteit
van de in Groningen afgehandelde dossiers te onderzoeken door middel van een steekproef.
Opdrachtnemer van het onderzoek is BC&K SMZ, ondersteund door het Centraal Expertise Centrum
(CEC).

3.

Vraagstelling

Het onderzoek beperkt zich tot de volgende onderzoeksvraag:
Is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid aannemelijk c.q. plausibel of is de
plausibiliteit niet vast te stellen op basis van de huidige onderzoeksgegevens?

4.

Methodiek

De WB3000 is een groep van 3.174 klanten die in het verleden abusievelijk waren overgedragen
aan het WERKbedrijf.
Aan deze klanten is in de periode 2006 tot en met 2010 een WIA-uitkering toegekend op basis van
een volledige arbeidsongeschikt op medische gronden (WGA 80-100%).
De herbeoordeling voor deze klanten is door Sociaal Medische Zaken (SMZ) in het verleden niet
uitgevoerd.
In februari 2018 zijn 2.894 van de 3.174 klanten voor afhandeling van de herbeoordeling
overgedragen aan het Ondersteuningsteam Noord (OTN).
Van 280 dossiers blijkt de herbeoordeling reeds in de werkvoorraad te zijn opgenomen of is geen
herbeoordeling meer noodzakelijk (i.v.m. overlijden, pensionering, herbeoordeling ten oprechte
opgevoerd).
Per peildatum 22 februari 2019 zijn van de hierboven genoemde 2.894 dossiers 2.635
beschikkingen verstuurd.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de 2635 beschikkingen.
IVA
Ongewijzigd
Verbeterd
Totaal

2.071
489
75
2.635

78,6
18,6
2,8
100.0

Het verschil van 259 dossiers (2.894 minus 2.635) betreft klanten die inmiddels zijn overleden
of AOW gerechtigd zijn of al in voorraad staan voor een spreekuur.
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Bepalen steekproef:
Door BC&K divisie SMZ is een aselecte steekproef getrokken van 300 dossiers uit het beschikte
IVA-bestand (2071).
Statistisch valt af te leiden dat een steekproef met een omvang van 300 of groter, aan de eisen
van betrouwbaarheid en validiteit voldoet om uitspraak te kunnen doen over de gehele beschikte
populatie.
De opzet van het onderzoek is ter validering voorgelegd aan de Accountantsdienst van UWV.
Wijze van onderzoek:
Het onderzoek is verricht door 2 Landelijk Adviseurs Verzekeringsarts, 3 Adviseurs
Verzekeringsarts en 1 Verzekeringsarts. Hieruit zijn 3 teams geformeerd die elk 100 dossiers
hebben getoetst op basis van het 4-ogen principe.
Indien geen unaniem oordeel door de onderzoekers gegevens werd gegeven, is de auditor
verzekeringsarts geconsulteerd. Mocht het verschil blijven bestaan, dan is de Medisch Adviseur
UWV verantwoordelijk voor het eindoordeel. Dit is gedurende het onderzoek slechts enkele keren
voorgekomen.
Wijze van toetsing:
De dossiers zijn getoetst aan de hand van het beslisdocument IVA-toekenning (zie bijlage).
Borging van de resultaten:
De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in het Kwaliteits Registratie Systeem (KRS).

5.

Bevindingen

In 27% van de dossiers is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid op
verzekeringsgeneeskundige gronden aannemelijk c.q. plausibel.
In 73% van de dossiers blijkt dat de plausibiliteit niet is vast te stellen op basis van de huidige
onderzoeksgegevens.
Plausibel
80

27%

Niet vast te stellen

220

73%

N-waarde

300

Ja

Conclusies

6.

Is volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid aannemelijk c.q. plausibel of is de plausibiliteit niet
vast te stellen op basis van de huidige onderzoeksgegevens?
-

In 73% van de dossiers blijkt dat de plausibiliteit niet is vast te stellen op basis van de
huidige onderzoeksgegevens beschikbaar in de geselecteerde klantdossiers

Materieel effect
Het onderzoek heeft zich beperkt tot de plausibiliteit. Om het materieel effect te kunnen bepalen is
nader onderzoek nodig.
Bepaling materieel effect:
De 220 dossiers met de conclusie "plausibiliteit niet vast te stellen" dienen nader te worden
onderzocht om het materiaal effect definitief te kunnen vaststellen. Er is o.a. niet zichtbaar vast te
stellen dat van toepassing zijnde richtlijnen en beoordelingskader zijn toegepast. Dat betekent dat
deze dossiers aan een verzekeringsarts in de primaire gevalsbehandeling moeten worden
voorgelegd voor een beoordeling op een reguliere wijze. Bij de uitvoering van deze aanvullende
steekproef heeft in tegenstelling tot het eerste onderzoek geen toelichting op dossierniveau
plaatsgevonden door de betrokken artsen. Er kan dus niet gesteld worden dat sprake is van een
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professioneel meningsverschil. De verzekeringsarts bepaalt de actie die nodig is, dat kan variëren
van informatie inwinnen, telefonisch overleg of een oproep. Begrippenlijst:
Volledige arbeidsongeschiktheid:
een cliënt die naar WIA normen geen benutbare mogelijkheden heeft. Dit geldt zowel voor volledige
arbeidsongeschiktheid op verzekeringsgeneeskundige als op arbeidsdeskundige gronden.

Duurzaamheid:
- arbeidsbeperkingen worden duurzaam genoemd als verbetering van de belastbaarheid is
uitgesloten of als verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks is te verwachten. De
duurzaamheid van de beperkingen wordt wordt beoordeeld volgens het kader duurzaamheid van
arbeidsbeperkingen (UWV, 2005)
Plausibiliteit van de uitkomst:
- de conclusie van een beoordeling wordt als plausibel aangemerkt als het uiteindelijke resultaat
van de beoordeling naar de mening van de onderzoeker correct of aannemelijk is. Daarbij baseert
de onderzoeker zich niet alleen op de betreffende rapportage, maar ook op de rest van het dossier
en op zijn eigen deskundigheid en ervaring.
IVA:
- Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
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Bijlage 1:

Voorlegger en beslisdocument IVA-toekenning

uwv

Waarom dit formulier?
Ort formuleer dient ais veeneggen en els beste :document bij de
toetsing van voOrgenomen IVA•tockerirangon.

De teamondersteuner legt het fOrrnulaer samen met het Claundoasier
voor aan de Perverzekeringsarts.

Wat te dam met het formulier?,
Oc vertekrtinotarts vue rubriek 3 h. De stafverrekeringurts, en
inden aan de orde do staterteadsdeskundige, vult rubriek 4 in.

Heer Informatie
kr vindt meer Informatie over dit groen op de kennispoort
R1V tt ede.

Geti cruere; klant

1.1

Gebruikt de klant de achternaam van de partner. vW den edk de Oetoortensarn

Werksters en achternaam

❑ Man

❑ Vrouw

1.2 burgerservicenummer
Go • evOns UWV

2.1

Noem verrekeringsarts

2.2

Naam arberdideskundge

2.3 Naam stafverreireringsarts
2.4 Naam atafarbeidodeskundlge
2.5 94.2 vestiging
door

3.1 Op welke gronden Is de klant voteOlg
arbexlsorgewhikt?

3

Arbenilion•eschiktheidaverklatin n betaalbaarheid

❑ Op varreketingneneehu.heige gronden. a Zie

re«

motVoring rap,00rtatio verrekenhesartt.

❑ Op arteidsdeekiffidge wonden. $ Zie voor motivering rapportages vertekenngsarts en

_#004~. OOM.
3.2 h er sprak* van “h Pf09*Olkif or
~PM nektebeeld ronder
behandeimogelijktieden?

Dia ip lemming
'Ga vetdar

mee 4.1.

3.3 Motiveei waarom verbetering van de
belastbaarheid Net of nauwelijks Is to
~gen.
,

Akkoord rnothiesin. arbeidsongeschiktheid

Onderstaande waag wordt ingevidd door de stalverrekeringsarts en, incOen aan de orde. door de
scarartgedsdes&kmage.
4.1

Bent u akkoord met de motivering
vonedge en ekiurzarne
retegdoongeschlktheld?

fri
ri ilee $ kros hieronder aan wat de reden teervoor is en geelde ~Wolf> op
❑

Volledige arbetilongescinktheid op verzekeringspeneeskundige gronden Is onvoldoende
gernotrveerd.

C] Volledige wbeidongescisktheid op aitvwdsdessundige gronden Ys onvoldoende gemokiveeed,
❑

wet vXgesiciten zien van de verbetenrg van de telaSttmarheid Is onvoldoende gensMrreerd.
Evenmin gekit dat verbetering van de betastbaarneid niet ot nauwelijks Is te verwachten.

Cl met reet or natmenjks te verwachten rijn van de verbetering van de batastOaarneid is
"Meende gemotiveerd.

O

eo veto«, yvi<httild: Verbetering van de belastbaarheid is niet uitgesloten.
Motivering

Overhandig het dossier en het la-maker na innsWng abri de tearneraderstesner.

51140 18194 06-12 W
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Onderwerp

Rapportage 'Herbeoordelingen IVA-toekenningen in de WB3000 populatie'
Bijgaand treft u het rapport 'Herbeoordelingen IVA-toekenningen in de WB3000 populatie' (3
oktober 2019) aan. In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering herbeoordelingen voor
de klantgroep IVA-gerechtigden door het ondersteuningsteam van het kantoor Groningen
(WB3000). Hierover heeft u de Kamer geïnformeerd bij brief van 12 juni jl.
Het streven was om al deze mensen vóór 15 september 2019 duidelijkheid te geven over de
nieuwe beslissing over hun IVA-uitkering. Om zoveel mogelijk mensen binnen relatief korte tijd
zoveel mogelijk zekerheid te geven heeft de divisie voorrang gegeven aan het herbeoordelen van
deze klanten. Op dit moment zijn 1.584 (84%) klanten herbeoordeeld. Van de resterende klanten
is de herbeoordeling nog niet afgerond, met name omdat extra medische informatie nodig is. Een
klein aantal klanten maakt gebruik van de wettelijke ruimte om in het buitenland te verblijven of is
opgenomen in het ziekenhuis.
De resultaten tot nu toe zijn als volgt. Voor 70% van de klanten verandert er niets; ze behouden
hun IVA-uitkering. Voor de overige 30% vindt wel een wijziging plaats. Vooral in die situaties
waarbij de klant geen recht meer heeft op een uitkering kunnen de consequenties groot zijn. Deze
klanten worden mogelijk geconfronteerd met een flink inkomensverlies en de afstand tot de
arbeidsmarkt zal veelal groot zijn. UWV voelt zich extra verantwoordelijk om hen zo goed mogelijk
te helpen op weg naar werk. Daarom bieden wij de klanten die minder dan 35% arbeidsongeschikt
zijn vijf jaar dienstverlening van UWV Werkbedrijf aan. Voor deze werkwijze maken we gebruik van
de mogelijkheid die artikel 3:4 Awb biedt om buitenwettelijk begunstigend beleid te treffen.
Na afloop van de wettelijke uitlooptermijn van twee maanden stopt de betaling van de uitkering
voor deze groep. Het is voor hen moeilijk om op korte termijn een dienstbetrekking te vinden.
Vandaar dat we in overleg met uw medewerkers nagaan of en zo ja op welke wijze we deze
specifieke groep een financiële compensatie gedurende een bepaalde periode kunnen aanbieden.
Tot slot vragen we uw aandacht voor het volgende. Het WB3000 project is aanleiding geweest om
alle beoordelingen die zijn uitgevoerd door het ondersteuningsteam Groningen opnieuw tegen het
licht te houden. Naast de herbeoordelingen in de WB3000-populatie heeft het ondersteuningsteam
Groningen ook voor een andere groep klanten herbeoordelingen verricht, grotendeels in januari en
februari 2019. De procesafhandeling en besluitvorming is stopgezet, tegelijk met het project
WB3000. Op dat moment waren reeds circa 400 dossiers afgerond en hebben de klanten een
beschikking ontvangen. Inmiddels is besloten ook deze groep opnieuw te gaan herbeoordelen.
Over de uitkomsten hiervan wordt u nader geïnformeerd.
Hoogachtend,

Fred Paling!
Voorzitter Raad van Bestuur
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1. Samenvatting
Aan een specifieke groep uitkeringsgerechtigden is in 2018 door het Ondersteuningsteam Noord
(OTN) een IVA uitkering toegekend waarbij gebleken is dat bij de afhandeling een vorm van
taakdelegatie is toegepast die niet conform de Handreiking Taakdelegatie: Professioneel en
Juridisch Kader is. Het betreft hier een groep klanten die tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt
zijn geraakt (medisch 80-100). UWV heeft, vanwege de bijzondere eigenschappen van deze
klanten, voor een specifieke werkwijze gekozen: in 2018 is de medische informatie geactualiseerd
op basis van vragenlijsten (zo nodig aangevuld met telefonisch contact). Vervolgens heeft een
verzekeringsarts van UWV met een aantal artsen en sociaal medisch verpleegkundigen de eerste
verzekeringsgeneeskundige beoordeling uitgevoerd op basis van de informatie in het dossier.
Uiteraard is hier geen sprake geweest van innovatie.
Bij de afhandeling van deze herbeoordelingen zijn onvoldoende kwaliteitsborgingsmaatregelen
getroffen en hebben de wel getroffen maatregelen onvoldoende gefunctioneerd. Het
voorgeschreven vier-ogen-principe, waarbij een adviseur verzekeringsarts de toekenning van een
IVA-uitkering toetst, is niet integraal toegepast. Op basis van een representatieve steekproef is
gebleken dat voor een deel van de dossiers niet kan worden gesteld dat de beslissingen om een
IVA-uitkering toe te kennen plausibel zijn.
Het is cruciaal dat het toekennen of afwijzen van uitkeringen op een zorgvuldige en rechtmatige
manier gebeurt en UWV heeft daarom besloten alle klanten die een IVA uitkering hebben
toegekend gekregen in de WB3000-populatie opnieuw te beoordelen (ca. 1.900).
Alle mensen waar het om gaat hebben op 12 juni 2019 een persoonlijke brief van UWV ontvangen
en zijn voor 1 juli 2019 gebeld over de uit te voeren werkwijze.
Op dit moment zijn 1.584 herbeoordelingen (84%) afgerond en is meer dan 90% van de klanten
gezien door een verzekeringsarts. Voor 470 klanten (30%) heeft de herbeoordeling geleid tot een
andere indeling dan IVA. Waarvan voor 172 klanten (11%) de uitkering is beëindigd als gevolg van
de indeling minder dan 35% WIA. Bij 103 klanten (7%) is de uitkering herzien naar 35-80%.
Waarbij de uitkering is beëindigd of 35-80 is 1/3 van het mannelijk, 2/3 van het vrouwelijk
geslacht. De leeftijd varieerde van 31 tot 65 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd 50 jaar was.
Bij einde wachttijd was circa 40% van de klanten bekend met vooral fysieke, 60% met psychische
problemen. Bij de huidige herbeoordeling bleek bij de helft van de klanten sprake van
(overwegend) fysieke klachten, bij de andere helft van psychische problematiek.
20% van de klanten ervoeren ten opzichte van de beoordeling bij einde wachttijd een verbetering
van hun gezondheidssituatie. 45% meldde een gelijke situatie als voorheen. 35% gaf aan dat er
sprake was van een verslechtering. Opvallend was dat enkele klanten tijdens de herbeoordeling al
aan de slag waren, dan wel na de beoordeling actief op zoek zijn gegaan naar werk. Geconstateerd
is dat er geen klanten zijn die bij een eerdere IVA-toekenning hadden kunnen weten dat deze
toekenning onterecht is geweest.
Van bijna 300 klanten (16%) is de herbeoordeling nog niet afgerond, met name omdat extra
medische informatie nodig is. Een klein aantal klanten maakt gebruik van de wettelijke ruimte om
in het buitenland te verblijven of is opgenomen in het ziekenhuis.
104 van de beschikte klanten (22% van de groep die niet langer aanspraak heeft op een IVAuitkering) heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing. Hun casus is momenteel onder behandeling
bij de afdeling Bezwaar en Beroep. De bezwaartermijn bedraagt zes weken waardoor mogelijk
vooral bij de groep <35 en 35-80 nog nieuwe bezwaren zullen worden ingediend.
De klanten die na de herbeoordeling zijn ingedeeld in de categorieën arbeidskundig 80-100%,
35-80% en <35% zijn persoonlijk overgedragen aan het WERKbedrijf voor dienstverlening. Door
de warme overdracht is er persoonlijk contact met de ontvangende collega bij het WERKbedrijf
zodat er een goed beeld ontstaat welke behoefte de klant heeft. Een deel van de klanten hebben al
een eerste gesprek gehad met het WERKbedrijf. Vooral in die situaties waarbij de klant geen recht
meer heeft op een uitkering kunnen de consequenties groot zijn. Daarom bieden wij de klanten die
minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn vijf jaar dienstverlening van UWV Werkbedrijf aan. Voor
deze werkwijze maken we gebruik van de mogelijkheid die artikel 3:4 Awb biedt om buitenwettelijk
begunstigend beleid te treffen.
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2. Aanleiding
In de Kamerbrief van 20 juli 2017 meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in het verleden circa 3.200
zogenoemde medisch 80-100% klanten heeft overgedragen voor arbeidsbemiddeling naar het
WERKbedrijf van UWV. Omdat voor deze WGA-gerechtigden ook geen herbeoordeling was
ingepland meldde het ministerie van SZW in de Kamerbrief verder dat, gegeven de beperkte
capaciteit op dat moment, is besloten deze WGA-gerechtigden via een inhaalactie op te roepen
voor een herbeoordeling.
In 2018 zijn circa 3.000 van de 3.200 dossiers voor afhandeling overgedragen aan een al langer
bestaand zogenoemd 'Ondersteuningsteam Noord' (WB3000 populatie). Van circa 200 klanten was
de uitkering in de tussentijd beëindigd door pensionering of overlijden. Van de overige circa 3.000
dossiers heeft het Ondersteuningsteam Noord (OTN) er inmiddels ruim 2.600 afgehandeld.
Er is sprake van een specifieke groep klanten die tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt zijn
geraakt (medisch 80-100). UWV heeft, vanwege de bijzondere eigenschappen van deze klanten,
voor een specifieke werkwijze gekozen: in 2018 is de medische informatie geactualiseerd op basis
van vragenlijsten (zo nodig aangevuld met telefonisch contact). Vervolgens heeft een
verzekeringsarts van UWV met een aantal artsen en sociaal medisch verpleegkundigen de eerste
verzekeringsgeneeskundige beoordeling uitgevoerd op basis van de informatie in het dossier.
Hoewel niet specifiek gericht op de WB3000-populatie dossiers, heeft de centrale afdeling
Businesscontrole & Kwaliteit (BC&K) van de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) in februari 2019
een onderzoek (quick scan) uitgevoerd naar de kwaliteit van de beoordelingen bij het OTN.
Aanleiding hiervoor was de opvallend hoge productie in de eerste vijf weken van 2019. De omvang
van het aantal in de quick scan gecontroleerde dossiers was te beperkt om hieraan een conclusie te
verbinden. Naar aanleiding van de uitkomsten van de quick scan zou een vervolgonderzoek
plaatsvinden door de afdeling BC&K van SMZ.
Naar aanleiding van berichtgeving in de media heeft de Raad van Bestuur de Accountantsdienst
gevraagd onderzoek te doen naar de werkwijze bij de afhandeling van deze specifieke groep
herbeoordelingen door het OTN. Om deze reden heeft het vervolgonderzoek door BC&K niet
plaatsgevonden. De Accountantsdienst concludeerde dat bij de afhandeling een vorm van
taakdelegatie is toegepast die niet conform de professionele en juridische kaders van taakdelegatie
was.
Hoewel uit een eerste deelwaarneming (aselecte steekproef van 100 IVA-dossiers) het beeld naar
voren kwam dat de uitkomsten grotendeels juist waren, blijkt uit een uitgebreidere,
representatieve steekproef (aselecte steekproef van 300 IVA-dossiers) dat voor een deel van de
dossiers niet kan worden gesteld dat de beslissingen om een IVA-uitkering toe te kennen plausibel
zijn. Bij de uitvoering van deze aanvullende steekproef heeft in tegenstelling tot het eerste
onderzoek geen toelichting op dossierniveau plaatsgevonden door de betrokken artsen. Er kan dus
niet gesteld worden dat sprake is van een professioneel meningsverschil. UWV vindt het cruciaal
dat het toekennen van uitkeringen op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt en heeft
daarom besloten alle dossiers opnieuw te beoordelen.
Zoals in de bestuurlijke reactie bij de Audit 'Werkwijze ondersteuningsteam kantoor Groningen'
d.d. 26 maart 2019 is opgenomen heeft UWV de gehanteerde werkwijze in lijn gebracht met het
bestaande juridisch en professioneel kader taakdelegatie en het bestaande vier-ogen-principe bij
nieuwe IVA-toekenningen. Daarnaast is de aanbeveling van de Accountantsdienst opgevolgd om
opdracht te geven aan het districtsmanagement en de landelijke adviseurs om besluitvorming in de
districten over nieuwe werkwijzen altijd vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten
plaatsvinden. UWV heeft een helder systeem van besluitvorming als het gaat om nieuwe
werkwijzen. Hierbij stemt een verzekeringsarts in het land af met de adviseur verzekeringsarts in
de regio. Deze adviseur stemt daarbij weer af met de landelijk adviseur verzekeringsarts. Bij
(mogelijke) overschrijding van interne protocollen en professionele kaders dient het
districtsmanagement de voorgenomen nieuwe werkwijzen eerst voor te leggen aan de directie
Sociaal Medische Zaken, die hierover een besluit kan nemen.
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3. Uitvoering van de herbeoordeling
De populatie
Aan de uitkeringsgerechtigden welke behoren tot de populatie WB3000 is in de periode 2006 tot en
met 2010 een WIA-uitkering toegekend op basis van een volledige arbeidsongeschikt op medische
gronden (WGA 80-100%). De herbeoordeling voor deze klanten is door Sociaal Medische Zaken
(SMZ) in het verleden niet uitgevoerd. Destijds zijn de klanten abusievelijk overgedragen voor
arbeidsbemiddeling binnen UWV.
De populatie is naar geslacht en leeftijd als volgt in te delen:
Vrouw

Man

29

32

1.081

819

25 — 34
35 — 44
45 — 54
55 — 64
65 — AOW

Informatie uitkeringsgerechtigden
Alle klanten waar het om gaat hebben op 12 juni 2019 een persoonlijke brief van UWV ontvangen
en zijn voor 1 juli 2019 gebeld over de uit te voeren werkwijze.
Omgeving
Het KCC heeft bijna 900 vragen ontvangen waarvan 70% van de vragen in de juni 2019 plaatsvond
(klanten kunnen meerdere keren contact hebben opgenomen). De meeste vragen (42%) zijn
gesteld over het thema "Hoe verloopt het opnieuw beoordelen van de IVA-uitkering?".
De overige vragen die zijn gesteld waren veelal algemene vragen welke door het KCC zijn
afgehandeld en hebben grotendeels betrekking op:
■

Waarom gaat UWV alle beoordelingen opnieuw bekijken?

•

Wanneer krijg ik de uitslag van de nieuwe beoordeling?

•

Wat is er precies fout gegaan bij de herbeoordeling van de IVA-uitkering?

Indien daartoe aanleiding bestond is de klant door het behandelend team teruggebeld.

Uitkomst van de herbeoordeling (naar geslacht en leeftijdscategorie)
Op dit moment zijn 1.584 herbeoordelingen (84%) afgerond. Ten aanzien van de 294
herbeoordelingen die nog niet zijn afgerond (16%) is iets meer dan de helft al gezien door een arts
(totaal circa 1.750 klanten). Voor 470 klanten (30%) heeft de herbeoordeling geleid tot een andere
indeling dan IVA. Voor 172 (11%) klanten is de uitkering beëindigd als gevolg van de indeling
minder dan 35% WIA. Bij 103 (7%) klanten is de uitkering herzien naar 35-80%.
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Tabel: uitkomst herbeoordelingen
Kenmerken groep 35-80% en <35%

Van deze 275 klanten (103 ingedeeld 35-80% en 172 <35%) is 1/3 van het mannelijk, 2/3 van het
vrouwelijk geslacht. De leeftijd varieert van 31 tot 65 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd 50 jaar
is.
Bij einde wachttijd was circa 40% van de klanten bekend met vooral fysieke, 60% met psychische
problemen. Bij de huidige herbeoordeling blijkt bij de helft van de klanten sprake van
(overwegend) fysieke klachten, bij de andere helft van psychische problematiek.
20% Van de klanten ervoeren ten opzichte van de beoordeling bij einde wachttijd een verbetering
van hun gezondheidssituatie. 45% meldde een gelijke situatie als voorheen. 35% gaf aan dat er
sprake was van een verslechtering. Opvallend was dat enkele klanten tijdens de herbeoordeling al
aan de slag waren, dan wel na de beoordeling actief op zoek zijn gegaan naar werk. Geconstateerd
is dat er geen klanten zijn die bij een eerdere IVA-toekenning hadden kunnen weten dat deze
toekenning onterecht is geweest.
Zoals in de stand van de uitvoering sociale zekerheid van 28 juni 2019 is opgenomen zal UWV op
korte termijn in pilotvorm starten met de continue monitoring van uitkeringsgerechtigden in de
categorie 'WGA 80-100 medisch': mensen die op medische gronden volledig arbeidsongeschikt zijn,
zonder dat de duurzaamheid daarvan is vastgesteld. Teams van verzekeringsartsen, medisch
secretaressen en sociaal-medisch verpleegkundigen krijgen in deze pilots, binnen de bestaande
juridische kaders voor taakdelegatie, de verantwoordelijkheid en de ruimte om op de juiste manier
contact te houden met uitkeringsgerechtigden. Op die manier zijn zij mogelijk beter in staat om te
bepalen op welke momenten sociaal-medische beoordelingen plaats moeten vinden.
Nog niet afgeronde herbeoordelingen

De oorzaak dat wij 294 klanten nog geen duidelijkheid hebben kunnen geven over hun indeling,
overigens is iets meer al gezien door de verzekeringsarts, heeft te maken met de volgende
omstandigheden:
•

De klant maakt gebruik van wettelijke ruimte om in buitenland te verblijven (11);

•

De klant is opgenomen in het ziekenhuis (4);

•

We hebben een expertise/medische informatie aangevraagd (100);
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•

De klant is niet verschenen op de uitnodiging voor het spreekuur van de verzekeringsarts
en de uitkering is geschorst (9). Zodra de klant contact opneemt en verschijnt op het
spreekuur van de verzekeringsarts wordt de uitkering met terugwerkende kracht weer
betaalbaar gesteld.

De beoordeling door de verzekeringsarts (104) en/of arbeidsdeskundige (66) is nog niet afgerond
omdat o.a. de klant onlangs is teruggekeerd vanuit het buitenland, we recent de medische
informatie hebben ontvangen en een nieuw spreekuur door de verzekeringsarts (en
arbeidsdeskundige) dient plaats te vinden of de klant zich arbeidsongeschikt heeft gemeld voor het
spreekuur.

Bezwaar tegen de indeling
104 van de beschikte klanten (22% van de groep die niet langer aanspraak heeft op een IVAuitkering) heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing. Hun casus is momenteel onder behandeling
bij de afdeling Bezwaar en Beroep. De bezwaartermijn bedraagt zes weken waardoor mogelijk
vooral bij de groep <35 en 35-80 nog nieuwe bezwaren zullen worden ingediend.

Ondersteuning door het WERKbedriff
De klanten die na de herbeoordeling zijn ingedeeld in de categorieën arbeidskundig 80-100%,
35-80% en <35% zijn warm overgedragen aan het WERKbedrijf voor dienstverlening. Door de
warme overdracht is er persoonlijk contact met de ontvanger bij het WERKbedrijf, zodat gezorgd
wordt dat er een goed beeld ontstaat welke behoefte de klant heeft. Vooral in die situaties waarbij
de klant geen recht meer heeft op een uitkering kunnen de consequenties groot zijn. Deze klanten
worden mogelijk geconfronteerd met een flink inkomensverlies en de afstand tot de arbeidsmarkt
zal veelal groot zijn. UWV voelt zich extra verantwoordelijk om hen zo goed mogelijk te helpen op
weg naar werk. Daarom bieden wij de klanten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn vijf jaar
dienstverlening van UWV Werkbedrijf aan. Voor deze werkwijze maken we gebruik van de
mogelijkheid die artikel 3:4 Awb biedt om buitenwettelijk begunstigend beleid te treffen.
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Bijlage I: het bestand WB3000
De WB3000 is een groep van 3.174 klanten die in het verleden abusievelijk waren overgedragen
aan het WERKbedrijf. In februari 2018 zijn 2.894 van de 3.174 klanten voor afhandeling van de
herbeoordeling overgedragen aan het Ondersteuningsteam Noord (OTN). Van 280 dossiers blijkt de
herbeoordeling reeds in de werkvoorraad te zijn opgenomen of is geen herbeoordeling meer
noodzakelijk (i.v.m. overlijden, pensionering, herbeoordeling ten oprechte opgevoerd). Per
peildatum 22 februari 2019 zijn van de hierboven genoemde 2.894 dossiers 2.635 beschikkingen
verstuurd.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de 2.635 beschikkingen.
Beschikt
IVA
Ongewijzigd
Verbeterd
Totaal

Aantal
2.071
489
75
2.635

Percentage
78,6
18,6
2,8
100.0

Het verschil van 259 dossiers (2.894 minus 2.635) betreft klanten die inmiddels zijn overleden of
AOW gerechtigd zijn of al in voorraad staan voor een spreekuur.
In de groep van WB3000 bevinden zich 489 klanten welke een beslissing ongewijzigd WGA 80100% op medische gronden hebben ontvangen. Een nieuwe professionele herbeoordeling is
ingepland (merendeel rond december 2020). Overigens is circa 15% al beëindigd om diverse
redenen. Gegeven het feit dat we deze cliënten spreken in het kader van een ongewijzigde situatie
na een schriftelijke beoordeling is het risico op onregelmatigheden lager dan bij de IVA populatie.
Om deze reden is de opvolging van een lagere prioriteit. Deze groep wordt door de districten
opnieuw beoordeeld met als deadline 1 juli 2020.

Te screenen / beoordelen dossiers
In de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 12 juni 2019 wordt gesproken over
220 en 1.771 mensen. In deze aantallen is geen rekening gehouden met de uitkomst van het 1ste
onderzoek. In het 2de onderzoek waren 6 dossiers opgenomen welke al eerder waren beoordeeld.

Beschikt IVA
1ste deelwaarneming
2de representatieve steekproef

Plausibel

Niet
plausibel

94
80

6
220

Te screenen / beoordelen

Naar
screenen
2.071

Naar
beoordelen
6
220

1.677

226

Mutaties
Te screenen / beoordelen
Overleden
Detentie'
AOW
Beslissing IVA al eerder herzien
Te beslissen

1.903
15
2
1
7
1.878

' Vastgesteld is dat deze klanten geen lopende uitkering hebben. In het dossier van de klant is aangetekend dat
als na beëindiging van de detentie de uitkering opnieuw wordt aangevraagd het recht op IVA opnieuw moet
worden herbeoordeeld.
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BIJLAGE
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Verslag DT SMZ
Onderwerp

Status:

Verslag DT SMZ d.d. 26 juni 2019

Definitief

Aanwezig

Notulist:

Art 10 lid 2 sub e Wob
Gasten

Ter bespreking en besluitvorming
Ontwikkelingen in Groningen
De stand van zaken rondom de herstelactie IVA wordt besproken, het volgende komt
hierbij aan de orde:
• Vorige week heeft de Medisch Adviseur het signaal ontvangen dat dossiers uit de
WB3000 populatie zijn aangevuld met samenvattingen die de beschikking IVA
steunen.
• De Medisch Adviseur heeft de Districtsmanager en de Landelijk Adviseur hierover
geïnformeerd.
• Deze samenvattingen zijn aan de dossiers toegevoegd ná datum van de
beschikking.
• De samenvattingen zijn vervaardigd door het Ondersteuningsteam Noord,
concreter door co-assistentes om de arts te ondersteunen voor de beoordeling
IVA.
• Indien deze samenvattingen behoren tot zogeheten 'op de zaak betrekking
hebbende stukken', kunnen die ook betrokken worden in een eventuele
bezwaarprocedure bij B&B.
• De Algemeen Directeur heeft de Portefeuillehouder RvB en Bureau Integriteit
geïnformeerd.
De Directeur Uitvoering, de Medisch Adviseur, de Landelijk Adviseur VA
en de Districtsmanager Noord hebben deze kwestie met elkaar
besproken. Naar aanleiding hiervan doet de Medisch Adviseur het
volgende voorstel aan DT:
• Verwijder de genoemde samenvattingen uit het klantdossier (te weten:
verwijderen uit EA/ED).
• Sla deze samenvattingen vervolgens op in een apart bestand dat in beheer
wordt genomen door de Medisch Adviseur ten behoeve van nader onderzoek
naar de gang van zaken.
• Overweeg een onderzoek door Bureau Integriteit aangaande de samenvattingen.
• Vernietig deze samenvattingen na eventueel onderzoek door Bureau Integriteit
of, wanneer geen onderzoek plaatsvindt, onmiddellijk.
Naar aanleiding van dit voorstel komt het volgende aan de orde:
• Indien samenvattingen uit EA/ED worden verwijderd, is het van belang dit
centraal te laten plaatsvinden en vooraf te controleren of dit juist is vanuit
juridisch-, archiverings- en integriteitsperspectief.
• Daarnaast dient te worden vastgesteld of de samenvattingen in een apart
bestand kunnen worden opgeslagen, waar toegang en opslag worden
georganiseerd en hoe lang dit bestand moet blijven bestaan. Dit zal onder
andere afhangen van de voortgang van de herstelactie en een eventueel
onderzoek van Bureau Integriteit.

Bezoekadres

1

La GuardIaWeg 94
1043 DL Amsterdam
www.uwv.nl

BIJLAGE 5B
Voorlegger SMZ
Alleen compleet ingevulde en ter accoord afgestemde
voorleggers worden in behandeling genomen. De indieners
zijn eindverantwoordelijk voor de voorlegger.
Deze voorlegger ook gebruiken als oplegger voor het
aanbieden van RvB voorleggers. In deze oplegger kunnen de
SMZ procesgang en specifieke SMZ bespreekpunten worden
opgenomen
Onderwerp

WB 3000 dossiers herstelactie Ondersteuningsteam Noord

Datum

10-7-2019
art. 10 lid 2 sub e Wob

Directeur

art. 10 lid 2 sub e Wob

Indiener
Stafhoofd

art. 10 lid 2 sub e Wob

Opsteller
art. 10 lid 2 sub e Wob

Akkoord van:

art. 10 lid 2 sub e Wob

Type

Besluitvormend

Gevraagd besluit

Deel A
1. Akkoord met de legitimering voor het verwijderen van
de interne notities (eerder genoemd samenvattingen
van gegevens die geleid hebben tot het oordeel IVA)
uit het cliëntendossier (eaed)?
2. Akkoord om bij een eventueel WOB deze interne
notities niet te overleggen op grond van de
aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond?
3. Akkoord met het niet beschikbaar stellen van deze
interne notities voor inzage door cliënt of diens
gemachtigde?

Aantal bijlagen

1 Advies inzake interne notities in gevalsdossiers. Memo
t.b.v. intern beraad.

Toelichting

Deel A: Situatieschets en legitimering verwijdering en
vernietiging interne notities in gevalsdossiers
De situatie is dat in (veel van de ca 2.000) de Groningse
dossiers na afronding van de gevalsbehandeling (naar valt
aan te nemen met de beste bedoelingen) interne notities zijn
toegevoegd bestaande uit een samenvatting van gegevens
die bijdragen aan het oordeel 'IVA'.
Deze interne notities bevatten geen enkel nieuw gegeven,
alles zit al in het dossier. Probleem is vooral dat eventuele
aanwijzingen voor het oordeel 'niet IVA' zijn weggelaten.
Omdat die samenvatting dus de objectieve zorgvuldige
herbeoordeling zoals die nu gaat plaatsvinden in deze dossier
zou kunnen beïnvloeden, is de vraag of deze interne notities
uit de dossiers verwijderd mogen worden.
We zijn van oordeel dat dat inderdaad mag, sterker nog
moet.
'Uitgangspunt is dat in een dossier de op de zaak
betrekkelijke stukken zijn opgenomen. Dat zijn (artikel
7:4/6:17 Awb) ook de stukken die in een eventuele
bezwaarzaak verstrekt/ter inzage gelegd moeten worden. De
bepaling van wat valt onder op de zaak betrekkelijke stukken
is niet heel eenduidig gedefinieerd, het gaat om al die
stukken waarmee bij het nemen van het besluit rekening is
gehouden. Het LISV heeft in een brief van 5 mei 1998 aan de
rechterlijke macht met betrekking tot de medische gegevens
aangegeven dat het dan gaat om 'alle relevante gegevens,
waaronder begrepen de voorgeschiedenis of dossiergegevens,
het beoordelingsgesprek alsook eventuele informatie van de
behandelend sector en overige derden, moet vermelden om
de beschouwing en de uiteindelijke conclusie inzichtelijk en
plausibel te maken'.
Ons kort samengevatte standpunt is dat het dossier alle
stukken dient te bevatten die relevant geweest in het kader
van de gevalsbehandeling. Hier betreft het, naar we hebben
begrepen, een na de beslissing en niet in het kader van de
gevalsbehandeling opgestelde interne notitie bestaande uit
een samenvatting van in het dossier aanwezige gegevens ter
onderbouwing van het oordeel dat sprake is van volledige en
duurzame arbeidsongeschiktheid.
Nu dit document geen rol gespeeld heeft bij de
totstandkoming van de beslissing en ook geen nieuwe, voor
eventuele (vervolg)behandeling relevante informatie aan het
dossier toevoegt, zijn we van oordeel dat dit stuk niet tot de
op de zaak betrekkelijke stukken en derhalve ook niet tot het
dossier behoort. Er is dus geen juridisch bezwaar om dat stuk
uit het dossier te verwijderen, integendeel dat is
aangewezen. Dit geldt als het een papieren dossier zou
betreffen, maar uiteraard evenzeer bij een digitaal dossier.
Naar ons oordeel ligt het derhalve in de rede dit stuk, via de
daarvoor beschikbare procedure, uit EA te verwijderen.
Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen is het wellicht verstandig
dat verwijderen centraal te realiseren. Via de EA-Jogging zal
die verwijdering zonodig overigens ook traceerbaar zijn.
Vervolgvraag is dan wat er verder met de uit EA verwijderde
stukken dient te gebeuren nu er een onderzoek is gestart
naar de toedracht van tot standkoming van deze interne
notities

SMZ heeft besloten om deze interne notities z.s.m. uit de
dossier laten verwijderen. Aangezien er een
valideringsonderzoek is gestart door B&I naar de gang van
zaken dienen vooralsnog worden die stukken ergens centraal
te worden bewaard. Na afloop van de herbeoordelingsactie
zal worden bezien of ze eventueel definitief kunnen worden
vernietigd.
Wat te doen als er een WOB-verzoek wordt gedaan?
Aangezien bij openbaarmaking van deze interne notities, die
vol staan met (medische) persoonsgegevens, er sprake is van
een overduidelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Daarmee is sprake van een absolute weigeringsgrond waarbij
geen belangenafweging behoeft te worden gemaakt.
Wat te doen bij een verzoek om inzage in de interne notities
van cliënt of zijn gemachtigde?
Inzage weigeren omdat het interne notities betreft. In de
rechtspraak is namelijk uitgemaakt dat interne notities, met
daarin persoonlijke gedachten, niet verstrekt hoeven te
worden. Deze stukken zijn immers bedoeld voor intern
overleg en beraad.

Financiële consequenties
Personele consequenties
IV consequenties
Communicatie

Informeren DMO & LAO

Vervolg - proces

Besluit tot vernietiging nemen afronding onderzoek B&I en
herstelactie.

BIJLAGE 5C

uwv

Datum:

12 juli 2019
Verslag DT SMZ
Onderwerp

Status:

Verslag DT SMZ d.d. 10 juli 2019

Definitief

Aanwezig

Notulist:
art. 10 lid 2 sub e Wob

Gasten

Actualiteiten
In DT 26 juni is besloten om later toegevoegde samenvattingen uit de
dossiers van de WB3000 populatie te verwijderen. Toen is ook gesproken
over de legitimiteit van dat besluit: de desbetreffende samenvattingen
dienen te worden beschouwd als zogeheten persoonlijke
werkaantekeningen die worden ingezet voor intern beraad. Naast het feit
dat het gebruikelijk is dat dergelijke documenten niet worden opgeslagen,
hebben deze persoonlijke werknotities ook geen status in het kader van
de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook is het correctie- en inzagerecht
niet van toepassing.
Het DT:
- Is akkoord met de constatering dat deze samenvattingen aan
te merken zijn als persoonlijke werknotities. Om deze reden zijnde
samenvattingen niet op te vragen door middel van een verzoek in
het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur en is het inzageen correctierecht niet van toepassing. Ook dienen om diezelfde
redenen de samenvattingen te worden vernietigd. Het besluit tot
dergelijke vernietiging wordt in DT 18 september2019
herbevestigd.

Bezoekadres

1

La GuardIaWeg 94
1043 DL Amsterdam
www.uwv.n1

BIJLAGE 5D
Voorlegger SMZ

Onderwerp

Herbeoordeling IVA-toekenningen in de WB3000 populatie

Datum

18 september 2019

Directeur

art. 10 lid 2 sub e Wob

Indiener

art. 10 lid 2 sub e Wob
art. 10 lid 2 sub e Wob

Opsteller
Akkoord van:

Type

Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

1. Kennisname van de uitkomsten van de herbeoordeling IVAtoekenningen in de WB3000 populatie en vaststelling van de
rapportage.

3. Definitief overgaan tot vernietiging van de persoonlijke
werknotities.

Aantal bijlagen

1

Toelichting

Context
Aan een specifieke groep uitkeringsgerechtigden in de WB3000
populatie is in 2018 een IVA uitkering toegekend waarbij
gebleken is dat bij de afhandeling een vorm van taakdelegatie is
toegepast die niet conform de Handreiking Taakdelegatie:
Professioneel en Juridisch Kader is.
UWV vindt het cruciaal dat het toekennen of afwijzen van
uitkeringen op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt en
heeft daarom besloten alle klanten opnieuw te beoordelen (ca.
1.900).
Alle mensen waar het om gaat hebben op 12 juni 2019 een
persoonlijke brief van UWV ontvangen en zijn voor 1 juli 2019
gebeld over de uit te voeren werkwijze. De klanten zijn
geïnformeerd dat bij een wijziging zij niet zullen worden
geconfronteerd met terugvorderingen van teveel betaalde IVAuitkeringen.

Uitkomsten
Op dit moment (stand 17-09 voor 9.00 uur) zijn 1.448
herbeoordelingen (76%) afgerond. Voor 403 klanten (28%) heeft
de herbeoordeling geleid tot een andere indeling dan IVA. Voor
149 klanten is de uitkering beëindigd als gevolg van de indeling
minder dan 35% WIA. Bij 88 klanten is de uitkering herzien naar
35-80%.
De oorzaak dat wij bijna een kwart van de klanten nog geen
duidelijkheid hebben kunnen geven over hun indeling heeft te
maken met de volgende omstandigheden:
•
De klant verblijft in het buitenland en komt pas later terug;
•
De klant is opgenomen in het ziekenhuis;
•
We hebben een expertise aangevraagd;
•
We wachten op medische informatie;
•
De klant is niet verschenen op de uitnodiging voor het
spreekuur van de verzekeringsarts en de uitkering is
geschorst;
•
De beoordeling door de verzekeringsarts en/of
arbeidsdeskundige is nog niet afgerond omdat de klant
onlangs is teruggekeerd vanuit het buitenland, we de
medische informatie hebben ontvangen en een nieuw
spreekuur door de verzekeringsarts (en arbeidsdeskundige)
dient plaats te vinden.
Bezwaar tegen de indeling
38 klanten hebben bezwaar gemaakt tegen de beslissing. Hun
casus is momenteel onder behandeling bij de afdeling Bezwaar en
Beroep. De bezwaartermijn bedraagt zes weken waardoor de
verwachting is dat het aantal bezwaarzaken nog zal toenemen.
Overdracht WERKbedrijf
De klanten welke na de herbeoordeling zijn ingedeeld in de
categorieën arbeidskundig 80-100%, 35-80% en <35% zijn
overgedragen aan het WERKbedrijf voor dienstverlening. Een deel
van de klanten hebben al een eerste gesprek gehad met het
WERKbedrijf. Voor de categorie <35% geldt dat in afstemming
met het ministerie de afspraak is gemaakt dat deze
uitkeringsgerechtigden gedurende maximaal vijf jaar aanspraak
kunnen maken op basale dienstverlening door het WERKbedrijf
De verdieping op deze uitkomsten zijn opgenomen in bijgaand
rapport.
Samenhangende thema's

C. Legitimering verwijdering en vernietiging interne notities
in gevalsdossiers
In DT SMZ van 26 juni is besloten om later toegevoegde
samenvattingen uit de dossiers van de WB3000 populatie te
verwijderen. Toen is ook gesproken over de legitimiteit van dat
besluit: de desbetreffende samenvattingen dienen te worden
beschouwd als zogeheten persoonlijke werkaantekeningen die
worden ingezet voor intern beraad. Naast het feit dat het
gebruikelijk is dat dergelijke documenten niet worden
opgeslagen, hebben deze persoonlijke werknotities ook geen
status in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook is
het correctie- en inzagerecht niet van toepassing.
Het DT SMZ is toen akkoord gegaan met de constatering dat deze
samenvattingen aan te merken zijn als persoonlijke werknotities.
Om deze reden zijn de samenvattingen niet op te vragen door
middel van een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid
van Bestuur en is het inzage- en correctierecht niet van
toepassing. Ook dienen om diezelfde redenen de samenvattingen
te worden vernietigd. Het besluit tot dergelijke vernietiging wordt
in DT 18 september 2019 herbevestigd.

Financiële consequenties

Personele consequenties
IV consequenties

Geen

Communicatie

1. DM'n en LA's informeren over de genomen besluiten.

Vervolg - proces

Eindrapportage aanleveren bij Raad van Bestuur d.d.
20 september voor het overleg van 24 september a.s..

BIJLAGE
5E
Datum:

uwv

12 september 2019
Verslag DT SMZ
Onderwerp

Status:

Verslag DT SMZ d.d. 18 september 2019

Definitief

Aanwezig

Notulist:

Gasten

art. 10 lid 2 sub e Wob

Ter bespreking en besluitvorming
In DT 26 juni is besloten later toegevoegde samenvattingen uit de dossiers
van de WB3000 populatie te verwijderen. Toen is ook gesproken over de
legitimiteit van dat besluit: de desbetreffende samenvattingen dienen te
worden beschouwd als zogeheten persoonlijke werkaantekeningen die
worden ingezet ten behoeve van intern beraad. Naast het feit dat het
gebruikelijk is dat dergelijke documenten niet worden opgeslagen, hebben
deze persoonlijke werkaantekeningen ook geen status in het kader van de
Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook is het inzage- en correctierecht niet van
toepassing.
Het DT SMZ is op 26 juni akkoord gegaan met de constatering dat deze
samenvattingen zijn aan te merken als persoonlijke werknotities. Om deze
reden zijn de samenvattingen niet op te vragen door middel van een verzoek
in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur en is het inzage- en
correctierecht niet van toepassing. Ook zouden, om diezelfde reden, de
samenvattingen vernietigd dienen te worden. In DT 26 juni is besloten dat
dit besluit opnieuw aan DT zou worden voorgelegd, het eerstvolgende DT ná
15 september. Daarom ligt dit besluit nu opnieuw voor.
Het DT:
- Besluit de samenvattingen die dienen te worden beschouwd als
persoonlijke werkaantekeningen ten behoeve van intern beraad
voorlopig nog niet te vernietigen, omdat nog niet alle herbeoordelingen
uit de IVA-toekenningen WB3000 populatie zijn beschikt.

Bezoekadres

1

La GuardlaWeg 94
1043 DL Amsterdam
www.uwv.nl

BIJLAGE 5F
Voorlegger SMZ

Onderwerp

Herbeoordeling IVA-toekenningen in de WB3000 populatie

Datum

11 december 2019

Directeur
art. 10 lid 2 sub e Wob
art. 10 lid 2 sub e Wob

Indiener

art. 10 lid 2 sub e Wob

Opsteller
Akkoord van:

Type

Ter besluitvorming

Gevraagd besluit
1. Definitief overgaan tot vernietiging van de persoonlijke
werknotities.

Aantal bijlagen

Toelichting

Context
Aan een specifieke groep uitkeringsgerechtigden in de WB3000
populatie is in 2018 een IVA uitkering toegekend waarbij
gebleken is dat bij de afhandeling een vorm van taakdelegatie is
toegepast die niet conform de Handreiking Taakdelegatie:
Professioneel en Juridisch Kader is.
UWV vindt het cruciaal dat het toekennen of afwijzen van
uitkeringen op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt en
heeft daarom besloten alle klanten opnieuw te beoordelen (ca.
1.900).
Alle mensen waar het om gaat hebben op 12 juni 2019 een
persoonlijke brief van UWV ontvangen en zijn voor 1 juli 2019
gebeld over de uit te voeren werkwijze. De klanten zijn
geïnformeerd dat bij een wijziging zij niet zullen worden
geconfronteerd met terugvorderingen van teveel betaalde IVAuitkeringen.
Legitimering verwijdering en vernietiging interne notities
in gevaisdossiers
In DT SMZ van 26 juni is besloten om later toegevoegde
samenvattingen uit de dossiers van de WB3000 populatie te
verwijderen.
Toen is ook gesproken over de legitimiteit van dat besluit: de
desbetreffende samenvattingen dienen te worden beschouwd als

zogeheten persoonlijke werkaantekeningen die worden ingezet
voor intern beraad.
Naast het feit dat het gebruikelijk is dat dergelijke documenten
niet worden opgeslagen, hebben deze persoonlijke werknotities
ook geen status in het kader van de Wet Openbaarheid van
Bestuur. Ook is het correctie- en inzagerecht niet van toepassing.
Het DT SMZ is toen akkoord gegaan met de constatering dat deze
samenvattingen aan te merken zijn als persoonlijke werknotities.
Om deze reden zijn de samenvattingen niet op te vragen door
middel van een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid
van Bestuur en is het inzage- en correctierecht niet van
toepassing. Ook dienen om diezelfde redenen de samenvattingen
te worden vernietigd. Het besluit tot dergelijke vernietiging zou in
DT 18 september 2019 worden herbevestigd.

In het DT van 18 september 2019 is besloten de samenvattingen
die dienen te worden beschouwd als persoonlijke
werkaantekeningen ten behoeve van intern beraad voorlopig nog
niet te vernietigen, omdat nog niet alle herbeoordelingen uit de
IVA-toekenningen WB3000 populatie zijn beschikt. En het besluit
hierover wordt opnieuw geagendeerd in het DT van 11 december
2019. Daarom ligt dit besluit nu opnieuw voor.

Financiële consequenties

Personele consequenties
IV consequenties

Geen

Communicatie

DM'n en LA's informeren over de genomen besluiten.

Vervolg - proces

e„ ,

BIJLAGE 5G
Datum:

13 december 2019
Verslag DT SMZ

Onderwerp

Status:

Verslag DT SMZ d.d. 11 december 2019

Definitief

Aanwezig

Notulist:

Gasten

art. 10 lid 2 sub e Wob

Besluitvorming inzake vernietiging van persoonlijke
werkaantekeningen in het kader van de herstelactie
WB3000
Het DT:
- Houdt besluitvorming inzake vernietiging van persoonlijke
werkaantekeningen in het kader van de herstelactie WB3000 aan tot
medio 2020, omdat er op dit moment nog beroepszaken lopen.

DT: 6/2020

Bezoekadres

1

La GuardlaWeg 94
1043 DL Amsterdam
www.uwv.n1

BIJLAGE 6
uwv

Plan van Aanpak
Ondersteuning wegwerken
achterstanden herbeoordelingen
2018
SMZ Noord

Opdrachtnemer:
Verantwoordelijk Manager SMZ:
Uitvoerend teammanager:

Versie
0.1
28-1-2020

art. 10 lid 2 sub e Wob

art. 10 lid 2 sub e Wob

Aanleiding
In het kader van de ontwikkeling in de voorraad herbeoordelingen SMZ is vanuit het DT SMZ een
opdracht verstrekt die uit drie onderdelen bestaat:
1. Ontwikkel in de districten via de professionele lijn (VA — adviseur - landelijk adviseur medisch adviseur) de professionele prognose van een herbeoordeling zodat in de toekomst het
wijzigingspercentage van arbeidsongeschiktheid omhoog gaat. Welke verhoging reëel is, is
onderdeel van de opdracht. Maak hierbij gebruik van het toekomstbeeld 'de goede beoordeling'
en de gewenste verantwoordelijkheid van teams. Hier ligt een belangrijke initiërende rol voor
de DM, (landelijk, medisch) adviseurs en mSMZ per kantoor.
2. Zorg voor een balans in de input en uitstroom en reduceer de achterstand in 2017 met
minimaal 200 per district door 'slimme' professionele werkwijzen toe te passen. Bijvoorbeeld
door screening, herijking prognose, vragenlijsten, etc. Hier ligt een belangrijke initiërende rol
voor de DM.
3. Daar waar districten geen mogelijkheden zien om zelf de achterstanden te reduceren, kunnen
andere districten helpen. OGN en GA hebben dit al in een eerder stadium gevraagd en
gekregen. UFL, NHN en GMZ hebben al eerder aangegeven ondersteuning te wensen. Noord en
DHL kunnen, onder voorwaarden, ondersteunen. Aan deze twee DM-en wordt gevraagd om
met de districten afspraken te maken over werk en benodigde ondersteuning.
Rolverdeling
1. Opdrachtgever vanuit DT: directeur Uitvoering
2. Opdrachtnemer:

art. 10 lid 2 sub e Wob

Gewenste vervolgactie
1. Probleemanalyse en plan van aanpak voor oplossing 1 voor 1-10-2017 door MA en LA
2. Korte aanpak per district voor oplossing 2 voor 1-10-2017 door DM
3. Korte aanpak voor oplossing 3 voor 1-10-2017 door twee ondersteunende districten
Dit plan van aanpak voorziet in een aanpak op basis waarvan SMZ Noord invulling kan geven aan
oplossing 3.
Plan van aanpak
Conclusie
De huidige voorraad bij het herbo/screenteam van EZWb en vraaggestuurde herbo WIA wordt in
2017 afgewerkt met een overloop voor AD en/of PB naar 2018.
In 2018 kunnen we op basis van de huidige capaciteit arts 4200 spreekuren daadwerkelijk
uitvoeren.
Dit levert een totaal de screenen aantal dossiers van ca. 5000 op.
Dit alles met in achtneming van de hieronder genoemde uitgangspunten.
Algemeen
Dit plan van aanpak beperkt zich hoofdzakelijk tot aantallen en bedragen.
Belangrijkste uitgangspunt is dat het proces dat sedert 1-4-2016 is neergezet, beproefd en
doorontwikkeld ten behoeve van het wegwerken van (oorspronkelijk 5000) prof herbo medisch 80100 WIA dossiers de basis vormt voor de voortzetting van het project in 2018.
Vanaf 1-4-2017 hebben we i.p.v. herbo WIA vooral EZWb gedaan als screenteam en ook voor die
wetsoort is het bestaande proces herbo WIA als uitgangspunt gebruikt.
Belangrijk verschil hierbij was de inzet van SMV bij de screening van de dossiers, terwijl dit bij de
herbo WIA werd gedaan door Anios. Door de inzet van SMV was het voor de Anios mogelijk om
meer spreekuren op locatie te doen
Uitgangspunten
•
In de berekeningen is uitgegaan van het aantal spreekuren zoals dat op dit moment is
(EZWb voor GA, NHN en UFL en vraaggestuurde herbo WIA OGN).
•
Voorwaarde bij deze aantallen is de continuering van de huidige inzet externe inhuur (VA
en AD) alsmede voldoende eigen Anios.
•
SMV normtijd gebaseerd op 20 dossiers per week.
•
AD krijgt 70% input vanuit SU arts.
•
Vanuit SU capaciteit (4200 op jaarbasis) aantal te screenen dossiers berekend op basis van
20% "op de stukken"
•
0,40 fte ervaren VA capaciteit voor begeleiding/contrasignering wordt door de districten
geleverd
•
Naast herbo WIA wordt ook herbo WAO gedaan

2

Op basis van de huidige inschatting, bij het onverminderd voortzetten van de artseninzet komt het
neer op zo'n 5000 dossiers met de aanname dat zo'n 20% kan worden afgedaan zonder spreekuur
en dat van het aantal spreekuren VA 70% naar de AD gaat.
Normering
De ervaring met voorgaande projecten heeft geleerd dat het door de werkwijze met steeds weer
nieuwe Anios aannemen en opleiden t.b.v. het project er meer capaciteit nodig is dan op basis van
de normering lijkt.
Omgerekend vanuit de aanname dat we 4200 spreekuren kunnen realiseren in 2018 komt dit neer
op de volgende fte berekening:
Herbo normering op basis van begroting
Aantal
Aantal minuten in de functiemix
Productiviteit op jaarbasis
Resultaat: benodigde fte capaciteit
van 1-1-2018 tot 1-1-2019

VA SU
4.200
151,84
1.900

AD
2.940
181,76
1.900

TO
5.040
72,61
1.600

PB
5.040
112,09
1.600

SMV
5040
113,85
1600

5,59

4,69

3,81

5,88

5,98

Tabel 1
MS
5040

1,75

Aangezien de MS de werkzaamheden vooral verricht t.b.v. de artsen van het regiekantoor is hiervoor geen
specifieke norm voorhanden. De huidige vaste bezetting MS (1,75 fte) is voldoende, de contracten met de
tijdelijke MS behoeven dan ook geen verlenging na 1-1-2018).
Behalve voor de VA (ca. 1,50 fte) en AD (ca. 1 fte) discipline waar de fte berekening alleen is gebaseerd op
het aantal spreekuren is de norm voor de overige disciplines "all-in".
De VA en AD capaciteit op het regiekantoor zit dus niet in deze berekening.
Op dit moment zijn er 9,85 fte Anios nodig om 1720 spreekuren te realiseren.
De overige 2500 worden gerealiseerd door externe artsen.
Personeel
Anios
De keuze om nieuwe artsen te blijven werven is dus van invloed op de productie, maar op die manier dient
het project tevens als opleidingsplek; een deel van de Anios stroomt n.l. vroeger of later door naar de
reguliere uitvoering en komt daar in ieder geval gedeeltelijk opgeleid en met ruime werkervaring.
Daardoor is wel meer artsencapaciteit nodig dan uit de productnormering blijkt (tabel 1).
Ervaren VA
De districten hebben van de directeur Uitvoering de opdracht gekregen om 0,40 fte ervaren VA te leveren
voor begeleiding en contrasignering.
Niet op iedere locatie is de bezetting Anios op sterkte en het moment waarop de ervaren begeleiding
(helemaal) nodig is kan afhankelijk van het aannemen van Anios voor het project verschillen.
Dit wordt tijdig aangegeven vanuit het regiekantoor Groningen.
Naast de beschikbaarheid van eigen ervaren artsen zijn er op dit moment 2 externe Verzekeringsartsen
werkzaam als begeleiders te weten in Zwolle, Utrecht en Amsterdam.
AD
Alleen op het regiekantoor is eigen AD capaciteit beschikbaar, op de locaties wordt gewerkt met ervaren
inhuur AD-en.
De huidige capaciteit is hierbij voldoende en moet ook in 2018 worden voortgezet.
Risico personeel
Formeel eindigt voor 3 TO (2fte), voor 4 PB (3,8 fte) op 1-4-2018 het tijdelijke dienstverband na de
maximale 2 jaar.
Een vaste aanstelling zit er voor deze mensen niet in omdat de functies van TO en PB naar verwachting in
de komende jaren krimp laten zien, terwijl MS een functie is die ook door interne medewerkers (TO) kan
worden ingevuld bij vacatures. Het niet op deze wijze "verlengen" van de contracten gaat leiden tot een
forse productievermindering:
•
Bij vervanging per 1-4 moet de kleinere groep die wel blijft (vast en gedetacheerden) de nieuwe
mensen opleiden en begeleiden
•
Bij eerdere vervanging is er weliswaar een grotere groep om de vervangers op te leiden, maar dat is
niet goed voor het moreel en zal ook leiden tot productieverlies.
Er bestaat een mogelijkheid om na het einde van het tijdelijke contract, vanuit een uitzendbureau te worden
gedetacheerd bij UWV waardoor de mogelijkheid bestaat ze nog maximaal 2,5 jaar langer voor UWV te laten
werken. Gezien de grote uitdagingen waarvoor we als UWV ook in 2018 weer worden geplaatst is het niet
verantwoord om het menselijke kapitaal te laten verdwijnen en geniet het alternatief -detacheren vanuit
een uitzendbureau van 1-4-18 tot 1-1-19- de voorkeur.
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Huidige voorraad prof herbo WIA medisch 80-100
Op dit moment in Groningen nog in voorraad prof herbo:
Huidige voorraad prof herbo WIA
AG Dienstverlening
Almere

13

Amsterdam

6

Groningen
Haarlem

37

Utrecht

1

Zwolle
57
Overige dienstverlening
GRA

447

NRD

265

OGN

1080
1792

Gezien het aantal te verwachten spreekuren arts in 2018 levert dit per district de volgende berekening op:
rest totaal 2017

2018

UFL

14

640

626

0,20

0,20

0,00

GA

453

2480

2027

0,80

1,25

-0,45

NHN

37

160

123

OGN

1345

920

-425

1,00

1,25

-0,25

1849

4200

2351

2,00

2,70

-0,70

nieuw ervaren VA nu ervaren VA nodig verschil VA

Hiermee kunnen we dus op ieder moment beginnen omdat deze dossiers in onze voorraad staan (in
behandeling zijn genomen of in ons voorportaal staan).
OGN en NRD zijn samengevoegd in de berekening omdat dit door dezelfde Anios wordt gedaan.
Begroting
Kosten 1-1-2018/1-1-2019
Tarief (2)
Kosten (fte * tarief) anios
Kosten externe inhuur

VA
112.600
1.108.577
1.884.800
760

AD
150.000
940.800
320

TO
49.200
187.560

PB
65.200
383.696

MS
53.000
92.750
totaal

SMV
80.700
482.354
5.080.536

2017
Huidige voorraad EZWb
UFL
289
GA
280
NHN
30
Instroom UFL
240 volgens afspraak
Instroom GA
280 volgens afspraak gemiddeld 20 per week
Totaal
1119
alleen screenen
Rijnmond
250
Vraaggestuurde herbo WIA
OGN
300
Totaal EZWb + herbo WIA 1419
SU capaciteit uitgaande van nog 12 werkbare weken
UFL
102
GA (incl. NHN)
792
OGN
276
Totaal
1170
Hoewel er op papier meer dossiers gedaan moeten worden dan er spreekuurcapaciteit is
verwachten wij toch eind 2017 volledig door deze voorraad EZWb en vraaggestuurde herbo WIA te
zijn.
Een deel van de voorraad is al in behandeling geweest bij een VA en ligt inmiddels in een volgende
fase.

4

BIJLAGE 7
Vóór 1-1-2011 zijn er 3131 dossier ten onrechte overgedragen aan WERKbedrijf. Het betreffen
gevallen met 80-100% AO-heid uitkomst op medische gronden. Dossier behoren feitelijk tot de
caseload van SMZ en zijn na de laatste vaststelling niet meer beoordeeld.
art, 10 lid 2 sub e Wob
Op verzoek van
hebben ondergetekenden een steekproef 45 gevallen getrokken en
hierop een dossieronderzoek verricht.
Voor dit onderzoek hebben we 6 dossiers niet gebruikt omdat er geen medisch onderzoeksverslag
in EAED zat. Mogelijk is er nog een fysiek medisch dossier, echter dat hebben we niet
gecontroleerd.
De meest opvallende bevindingen:
Het betreft relatief jonge cliënten (verreweg de meesten jonger dan 50 jaar) met nog een
lange uitkeringsperiode voor de boeg. Slechts 2 gevallen waren ouder dan 62 jaar,
waarvan 1 inmiddels AOW geniet.
In meer dan driekwart van de gevallen betrof het een eerste EWT beoordeling. Bij de
overigen is er relatief kort na EWT een herbeoordeling geweest (in die gevallen vaak geen
schatting vanwege opname of zwangerschap)
De primaire beoordelingen zijn over het algemeen goed te volgen en er is terecht een
herbeoordeling gepland.
Er lijken geen IVA beoordelingen gemist
Veel psychische diagnosen
Het grootste deel (34 van de 39) hebben een laatste onderzoek van langer dan 7 jaar
geleden en bevatten ook geen recentere medische info.
Op 2 gevallen na hebben we de uitkomsten van destijds als kansrijk betiteld. Dit natuurlijk
op basis van de voorhanden zijnde informatie. Er is in ieder geval géén info van latere
datum beschikbaar die maakt dat de getoetste dossiers kansarm zouden zijn.
art. 11 lid 1
Wob
Geen enkel dossier bevat recente relevante medische informatie. Zodat enkel en alleen een
inhoudelijke screening op de nu aanwezige stukken niet zinvol is.
Ons advies is om de dossiers te actualiseren met behulp van vragenlijsten en/of evt. inzet van een
SMV.
art. 11 lid
1 Wob
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art. 10 lid 2 sub e Wob

