UW RECHTEN BIJ
CONTACTEN MET HET UWV












In de periode tussen de ontvangstbevestiging
en de oproep voor het gesprek met de
verzekeringsarts hebt u de gelegenheid een
spreekuur te bezoeken en u voor te bereiden.
U mag voor een gesprek bij het UWV een
vertrouwenspersoon (partner of iemand
anders) meenemen. De verzekeringsarts kan
bij hoge uitzondering de aanwezigheid van
een derde persoon in het belang van het
onderzoek ongewenst vinden. De arts zal de
reden hiervan toelichten.
Bij verschil van mening tussen de
verzekeringsarts en de behandelend arts kunt u
de huisarts verzoeken (met schriftelijke
machtiging) om de medische rapporten bij het
UWV op te vragen.
U heeft recht op het inzien van uw
dossier en het corrigeren van gegevens.
U wordt door het UWV geïnformeerd over de
procedure (zie ook www.uwv.nl)
De verzekeringsarts verstrekt u op uw
verzoek na afloop van het gesprek een
gespreksbevestiging. Hierin worden de
belangrijkste conclusies en (vervolg)
afspraken genoemd. Aan de gespreksbevestiging kunnen geen rechten
worden ontleend.
De verzekeringsarts geeft aan het begin van
het gesprek uitleg over de
beoordelingsprocedure. De arts zal
altijd vragen naar uw eigen visie. Aan
het eind van het gesprek geeft de arts

ADVIES EN STEUN










zijn/haar conclusie.
De verzekeringsarts kan informatie
opvragen bij behandelende artsen om
voor de oordeelsvorming voldoende en
actuele informatie te hebben. De
verzekeringsarts doet dat zeker als u er
om verzoekt.
U kunt om uitstel van een gesprek met
de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige verzoeken. Het moet dan
wel om zwaarwegende redenen gaan.
Als de arts of arbeidsdeskundige dit
weigert kunt u het management om een
oordeel vragen.
Indien uw psychische situatie daar
aanleiding toe geeft, kan een FSUspreekuurhouder contact opnemen met
de verzekeringsarts over uw
aankomende beoordeling. In overleg
kan besloten worden om bijvoorbeeld:
* u versneld op te roepen,
* uw oproep uit te stellen of
* u niet op te roepen als de situatie duidelijk is.
U wordt tijdig geïnformeerd als een
behandelingstermijn overschreden dreigt te
worden
U kunt meer informatie over uw rechten in de
sociale zekerheid vinden op
www.regelhulp.nl.

BIJ
UW BEOORDELING
VOOR DE WIA,WAO OF
WAJONG

KEETWALTJE 1
8921 EV LEEUWARDEN
TEL.: 058 – 213 99 92
E-MAIL fsu@fsufriesland.nl
www.fsufriesland.nl

ADVIES EN STEUN
U krijgt binnenkort een oproep voor een beoordeling
door het UWV.
Het Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden FSU biedt advies en steun. U
kunt vóór de beoordeling een spreekuur van het FSU
bezoeken. Hier kunt u terecht met uw persoonlijke
vragen en problemen. We raden u aan om direct nadat
u de ontvangstbevestiging van de uitkeringsaanvraag
gekregen hebt contact met ons op te nemen voor een
afspraak.
Met begrijpelijke informatie en praktische tips willen
we u zo goed mogelijk voorbereiden op uw contact
met het UWV. Ook tijdens en na de
beoordelingsprocedure kunt u rekenen op onze steun.
Het FSU is een onafhankelijk provinciaal
samenwerkingsverband, dat ruim twintig
belangenorganisaties uit Friesland bundelt.
De spreekuren worden verzorgd door vrijwilligers van
de belangenorganisaties. Deze spreekuurhouders
weten door eigen ondervinding hoe u zich voelt en wat
u te wachten staat. Ook zijn zij op de hoogte van alle
regelingen.
Aan de spreekuurhulp zijn geen kosten verbonden.

WELKE INFORMATIE?
Om u goed voor te bereiden op uw komende
beoordeling kunt u informatie en advies krijgen over:
* de gang van zaken bij de beoordeling voor
de WIA,WAO of WAJONG
* op welke manier beoordeeld wordt of
u wel, niet of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent
* uw toekomstige (uitkerings)situatie.
Wat zijn de gevolgen als u in de WW of
Bijstand terecht komt?
* uw kansen op terugkeer naar werk
* uw rechten en plichten
* de regelingen voor klachten, bezwaar en
beroep.
De spreekuren kunnen u overigens ook goed helpen bij
allerlei andere vragen en problemen!
Er zijn spreekuren in St. Annaparochie, Stiens,
Franeker, Harlingen, Terschelling, Leeuwarden,
Dokkum, Surhuisterveen, Drachten, Grou, Akkrum,
Gorredijk, Ureterp, Heerenveen, Joure, Sneek,
Wolvega, Haulerwijk, Makkinga en Oosterwolde.
Voor de adressen, openingstijden en telefoonnummers
van de spreekuren kunt u terecht bij het FSU: 0582139992 of via de website www.fsufriesland.nl.

VRAGEN EN KLACHTEN
Vragen worden snel beantwoord en bij voorgelegde
problemen worden de hulpvragers goed doorverwezen.
Daarbij kunnen ook de cliëntenraden ingeschakeld
worden. Op deze manier verbindt het FSU de
individuele hulpverlening met de collectieve
belangenbehartiging. Het beleid van de instanties en
politiek wordt daarmee ook steeds aan de kaak gesteld.
Klachten worden geregistreerd en aangekaart bij de
verantwoordelijke instanties en politiek.

