
 

Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid  
Kalvermarkt 53 
2511 CB Den Haag 

UWV 
De heer T. Hugens 
La Guardiaweg 94-114 
1043 DL Amsterdam 

Den Haag, 28 april 2021 

Betreft: urgente oplossing noodzakelijk voor wegwerken achterstanden (her)beoordelingen  

Geachte heer Hugens, 

Al enige tijd constateren wij als private uitvoerders, verenigd in het Platform Private Uitvoerders 
Sociale Zekerheid (PPUSZ), dat de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen ernstige 
druk legt op de beoordelingscapaciteit van UWV. De daaruit voortvloeiende achterstanden leiden 
inmiddels tot grote problemen voor eigenrisicodragers en private uitvoerders, maar bovenal voor 
zieke werknemers die aan onze zorg en begeleiding zijn toevertrouwd.  

Voor alleen al de private uitvoeders gaat het om duizenden dossiers waar serieuze achterstanden zijn 
opgelopen. Gevolg is dat zieke werknemers onnodig lang in de Ziektewet of WGA zitten, hun re-
integratiemogelijkheden ernstig worden beperkt en bovendien een aanzienlijke financiële schadelast 
is ontstaan voor eigenrisicodragers en private uitvoerders. De huidige situatie is schrijnend en vraagt 
om een urgente oplossing.   

Het PPUSZ heeft de urgentie van een oplossing voor de huidige situatie meermaals met SZW 
besproken, maar concludeert dat op korte termijn weinig tot geen zicht is op verbeteringen. Dat 
blijkt ook uit een recente Kamerbrief waarin de minister weliswaar stelt dat de problemen niet nieuw 
zijn en aanvullende oplossingen - ook voor de toekomst - noodzakelijk zijn, maar van werkende 
oplossingen voor de korte termijn geen sprake is.  

Het PPUSZ behartigt de belangen van zo’n 40% van de totale markt en beschikt over de kennis, 
kunde en capaciteit om samen met UWV de huidige situatie op korte termijn op te kunnen lossen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat UWV, eigenrisicodragers en private uitvoerders een gemeenschappelijk 
belang hebben om de huidige achterstanden weg te werken. 

Wij denken dat dit mogelijk is als UWV en de private uitvoerders de handen ineen slaan. Wij stellen 
onze kennis en kunde graag ter beschikking en zijn onder andere bereid capaciteit beschikbaar te 
stellen aan UWV om de huidige achterstanden weg te werken.  

Wij doen een klemmend beroep op u om hierover op zo kort mogelijke termijn met ons in gesprek te 
gaan. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Annabelle Hagoort 

Platform Private Uitvoerders Sociale zekerheid 

ahagoort@acture.nl, 06 53332830 
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