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Betreft: Onwenselijke opzet experiment met WGA-dienstverlening 
 
 
Geachte Kamerleden, 
 
In het algemeen overleg arbeidsongeschiktheid van afgelopen woensdag 27 maart 2019 
heeft u gesproken over een aangekondigd experiment met de WGA-dienstverlening vanuit 
het UWV. Aanstaande woensdag 3 april spreekt u daarover plenair verder in een verslag 
algemeen overleg. CNV, FNV en VCP maken zich grote zorgen om dit experiment en 
vragen u daarom zich uit te spreken tegen dit experiment in deze vorm.  
 
Bedoeling opzet experiment is onwenselijk 
De opzet van het experiment is dat de totale WGA-instroom in één jaar, circa 19.000 
mensen, wordt opgedeeld in drie gelijke groepen. Daarvan gaat eendere (circa 6000 
mensen) alleen begeleiding en ondersteuning vanuit het UVW krijgen ‘op verzoek’. Op 
basis van de brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid hierover en op 
basis van zijn antwoorden in het genoemde algemeen overleg, valt te concluderen dat het 
de bedoeling van de minister is dat van die 6000 uitkeringsgerechtigden er zoveel mogelijk 
geen ondersteuning krijgen. Om zo als controlegroep te kunnen fungeren voor de andere 
twee groepen die de reguliere ondersteuning, of extra ondersteuning krijgen. CNV, FNV en 
VCP vinden het onaanvaardbaar dat het de bedoeling van de minister is, dat gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten in een kwetsbare positie opzettelijk geen ondersteuning en begeleiding 
van het UWV krijgen bij hun re-integratie. 
 
Onethisch om opzettelijk re-integratiedienstverlening te onthouden 
Tot voor kort was het de lijn van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid om 
vanwege ethische redenen niet dergelijke experimenten te doen, waarbij bepaalde 
groepen opzettelijk ondersteuning en begeleiding werd onthouden. CNV, FNV en VCP zien 
ook niet in waarom er geen waardevolle informatie valt te verkrijgen uit een experiment 
waarbij er alleen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met een WGA-uitkering die 
de huidige dienstverlening van het UWV ontvangen en een groep die extra dienstverlening 
krijgt.  
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Spreek u uit tegen dit experiment in deze vorm 
CNV, FNV en VCP vragen u om u in het VAO van aanstaande woensdag uit te spreken 
tegen dit experiment in deze vorm. CNV, FNV en VCP begrijpen dat de minister de 
effectiviteit van re-integratiedienstverlening wil meten, maar op deze manier dreigen 
duizenden mensen die juist hulp nodig hebben jarenlang aan hun lot te worden 
overgelaten. Het gaat hier om de gezondheid, het perspectief op werk, het inkomen en de 
waardigheid van mensen. Daar zou de minister niet mee moeten willen experimenteren.  
 
Uiteraard zijn we van harte bereid bovenstaande nader aan u toe te lichten.  
 
Wij wensen u tot slot veel wijsheid toe bij uw beraadslagingen.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
         
Arend van Wijngaarden                  Kitty Jong                 Nic van Holstein 
Voorzitter CNV      Vicevoorzitter FNV    Voorzitter VCP 
 
 
 
 
 
 


