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Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen:
wat hebben we in 2020 gedaan?
https://www.ser.nl/aanstellingskeuringen

Een nieuwe baan?
Zomaar keuren
mag niet!
Jaarverslag CKA 2020

Wie solliciteert, kan vragen over de
gezondheid krijgen. En wie een vacature
vervuld wil hebben, wil weten of de
sollicitant geschikt is. Dat kan met een
aanstellingskeuring. Er zijn strenge
regels voor keuringen. Die staan in de
Wet op de medische keuringen.

De Commissie Klachtenbehandeling
Aanstellingskeuringen (CKA) geeft
informatie en behandelt klachten van
sollicitanten, werkgevers, bedrijfsartsen
en or’s.
https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
over-commissie

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008819/2020-01-01
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Klachten
n

In 2020 zijn oordelen over vijf
klachten uitgesproken. Vier hiervan
waren in 2019 ingediend, en één in
2020.

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
publicaties/trefwoorden

Adviezen
n

n

n

n

Keuren voor een baan?
Meestal mag het niet!
n

In deze animatie worden de regels
over aanstellingskeuringen in
anderhalve minuut uitgelegd.

Er is 34 keer om advies gevraagd,
22 keer schriftelijk en 12 keer
telefonisch.
Vragen kwamen vooral van
sollicitanten, werkgevers,
bedrijfsartsen en hr-medewerkers.
Vragen kwamen uit de publieke
sector (onder andere defensie en
zorg) en uit de private sector (onder
andere transport en industrie).
De meest gestelde vragen staan hier:

https://www.ser.nl/nl/thema/
aanstellingskeuringen/veelgestelde-vragen

Rechten van keurlingen
n

Aanstellingskeuringen mogen alleen
onder strenge voorwaarden worden
gedaan.

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/
regels-aanstellingskeuringen
n

https://youtu.be/o3-xh1O83LM
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De rechten van degene die gekeurd
wordt, staan in een handig overzicht.

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/cka/
docs/rechten-van-keurlingen.pdf
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Leidraad Aanstellingskeuringen
n

De geheel vernieuwde Leidraad
Aanstellingskeuringen is gepubliceerd,
zie deze link:

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/cka/
regels/leidraad-aanstellingskeuringen.pdf
n

De Leidraad is bestemd voor (organisaties van) werknemers en werkgevers,
bedrijfsartsen, psychologen en or’s.
De Leidraad beschrijft procedures
en wettelijke mogelijkheden van
aanstellingskeuringen.

Communicatie
n

Op de website wordt regelmatig
nieuwe informatie geplaatst

https://www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen
n

Onder andere via het LinkedIn account
van de CKA wordt regelmatig aandacht
gevraagd voor het werk van de CKA.

https://www.linkedin.com/company/10291220
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n

In het SER-magazine is een artikel over
gezondheid en sollicitaties verschenen:
Vijf vragen over sollicitaties en
gezondheid.

n

n
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/
gezondheid-en-sollicitaties

Op 25 november heeft het secretariaat
van de CKA een workshop op de landelijke
OR-dagen verzorgd met de titel: “OR: Pak
je rol in het aanstellingsbeleid”.
Gesprekken zijn gevoerd met het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en het College
voor de Rechten van de Mens (CRvM).
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