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Betreft: rol private uitvoerders sociale zekerheid in reactie op Kamerbrief van 9 april 2021 (Toekomst 

sociaal-medisch beoordelen) 

Geachte heer Koolmees, 

Zoals bij u bekend is het merendeel van de uitvoerders van de private sociale zekerheid in Nederland 

aangesloten bij het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ).  

Bij elkaar begeleiden zij ongeveer 50% van de totale uitvoering van de Ziektewet en de WGA. 

Werknemers, werkgevers, UWV en private uitvoerders hebben allen belang bij een optimaal 

functionerend hybride stelsel. Gezien de tekorten aan verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, 

arbeidsdeskundigen, casemanagers en procesbegeleiders ligt de oplossing voor betere uitvoering van 

de sociale zekerheid vooral in efficiëntere uitvoering en samenwerking. De sociale zekerheid kan in 

de toekomst alleen functioneren als we de handen ineen slaan om de ongelijkheid en de inefficiëntie 

uit het hybride stelsel te halen. Als PPUSZ vinden wij dat sociale zekerheid gaat over het bieden van 

een vangnet aan arbeidsongeschikten met de optimale mogelijkheden tot re-integratie.  Daarvoor 

hebben wij concrete voorstellen tot verbetering van de uitvoering en het hybride stelsel die 

gebaseerd zijn op jarenlange ervaring. 

Tegen deze achtergrond menen wij dat ten onrechte voorbij is gegaan aan de rol die de private 

uitvoeringsorganisaties willen en kunnen spelen in het oplossen van de gerezen 

capaciteitsproblemen. Wij gaan daarop in deze brief ander in, en verzoeken u daarover op korte 

termijn met u in overleg te treden.  

Private markt is onderdeel van de oplossing  

De afgelopen jaren hebben we als PPUSZ periodiek overleg gevoerd met het ministerie van SZW om 

input te leveren om het hybride stelsel te verbeteren. Als PPUSZ ervaren wij deze manier van werken 

als prettig en constructief. Tegelijkertijd constateren wij dat de private uitvoerders geen erkende rol 

hebben in het stelsel. Dat terwijl de private markt gezien onze omvang een belangrijk onderdeel van 

de oplossing vormt.  Bij een gelijkwaardig hybride stelsel is het van belang dat de re-integratie regels 

gelijk zijn ongeacht de verzekeringsvorm, dat publieke premievaststelling transparant is en dat 

overstapregels geen oneigenlijke financiële prikkels bevatten. De jarenlange ervaring van private 

uitvoerder helpt bij de optimalisatie van wetgeving en het oplossen van uitvoeringsproblematiek.    

Achterstanden sociaal-medisch beoordelen vragen om urgente  private oplossingen: onze 

voorstellen  

Specifiek vraagt PPUSZ uw aandacht om private partijen te betrekken bij  de problematiek rondom 

sociaal-medische beoordelingen. In de Kamerbrief van 9 april 2021 (Toekomst sociaal-medisch 

beoordelen) onderkent u de grote achterstanden bij de beoordelingen. Vooral werkgevers die als 

eigenrisicodrager de Ziektewet of WGA uitvoeren hebben veel last van de vertragingen bij de 



 

keuringen door UWV. De in uw brief voorgestelde oplossingen zijn voornamelijk geënt op de publiek 

verzekerde werkgevers. 

UWV geeft aan dat 81% van de beoordelingen tijdig plaatsvindt. In de private uitvoering herkennen 

wij ons niet in dit percentage. Wij zien enorme vertraging in de Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen 

(EZWB). Tevens merken wij op dat er achterstanden ontstaan bij initiële WIA-beoordelingen en 

herbeoordelingen tijdens de WGA. Wij concluderen dat het UWV momenteel niet in staat is om alle 

bij hen belegde wettelijke verplichtingen na te komen. Het gevolg hiervan is dat enerzijds 

uitkeringsgerechtigden langer in onzekerheid zitten over hun situatie en werkgevers die 

eigenrisicodrager zijn onterecht schade oplopen. Het PPUSZ stelt vast dat de huidige situatie niet 

werkbaar is en dat, indien er niet wordt ingegrepen, het hybride stelsel in gevaar komt. Private 

uitvoering kan op verschillende wijze bijdrage aan een oplossing van deze problematiek. Hieronder 

schetsen wij kort onze visie op de in de Kamerbrief genoemde oplossingen voor de achterstanden bij 

sociaal-medische beoordelingen. Private partijen hebben namelijk de begeleiding van 

arbeidsongeschikte werknemers anders ingericht. 

• De genoemde oplossingen ‘Omslag naar een regiemodel voor sociaal-medische 

dienstverlening’ en ‘Monitoring WGA 80-100 medisch’ zijn methoden die binnen de private 

uitvoering al op vergelijkbare wijze worden ingezet. Private partijen werken al met een 

begeleidingsteam en moeten nu werknemers nogmaals laten beoordelen door een 

verzekeringsarts van UWV. Het verleggen van een stuk primaire beoordeling naar de bedrijfs- 

of verzekeringsarts van de private uitvoerder aan de hand van een transparant kader is een 

mogelijkheid om de capaciteitsvraag te verminderen. Het UWV behoudt daarbij de escalatie-

controle functie om bij dispuut een onafhankelijk oordeel te vellen.  

• In uw brief beschrijft u tevens actie rond ’Taakdelegatie en taakondersteuning’ van 

verzekeringsartsen. Als PPUSZ zijn wij van mening dat ook de rolverdeling en samenwerking 

tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts moet worden veranderd en verbeterd. Om structureel 

het aantal keuringshandelingen te verminderen is (gedeeltelijke) verschuiving van taken naar 

de bedrijfsarts een belangrijke oplossing. De bedrijfsarts werkt immers al periodiek met de 

uitkeringsgerechtigde. Het oordeel van deze bedrijfsarts kan veel zwaarder meewegen in het 

keuringsproces.  

• Ook over de maatregelen die gericht zijn op de langere termijn komen wij graag met u en/of 

uw opvolger in gesprek. 

 Graag onderzoeken wij met u op welke wijze dit kan worden vormgegeven. 

Verbetering samenwerking: benut onze kennis, kunde en capaciteit  

In voornoemde Kamerbrief wordt, in de genoemde vervolgstappen voor het wegwerken van de 

achterstanden, nergens de rol van de private uitvoerders genoemd. 

Wij vragen u daarom de private uitvoering een stem te geven middels het PPUSZ.  Wij zijn ervan 

overtuigd met onze kennis en capaciteit bij te kunnen dragen aan werkende oplossingen in de sociale 

zekerheid. Een belangrijke stap daartoe is een geformaliseerd overleg tussen uw ministerie en het 

PPUSZ en naast de publieke beoordeling van wetgeving ook een reguliere private beoordeling. 

Een evenwichtig hybride stelsel met sterke private uitvoering in samenwerking met 

overheidsinstanties is dé oplossing voor het wegwerken en in de toekomst voorkomen van 

achterstanden rondom sociaal-medisch beoordelen en het verbeteren van de werking van de sociale 

zekerheid!    

Vanzelfsprekend gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek over de inhoud van deze brief. 



 

In afwachting van uw reactie, 

Hoogachtend, 

Jasper Coppes 
Voorzitter Platform Private Uitvoerders Sociale zekerheid 


