
 

 

 

 
Vooraankondiging NOVAG congres. 

 

De verzekeringsarts in juridisch en sociaal 
perspectief. 

 
 

Op 25 maart 2015 organiseert NOVAG naar aanleiding van de maand van de vakbond bij 

UWV een congres. 

 

Waarom een congres? 

 

Als beroepsvereniging van verzekeringsartsen bij UWV nemen we een toch wat 

bijzondere plaats in in het vakbondslandschap, in die zin dat onze focus heel sterk 

gericht is op onze maatschappelijk opdracht en het creëren van een professionele 

werkomgeving. In dat kader leek het ons passend om in de maand van de vakbond een 

congres te organiseren rondom de juridische aspecten van ons vak en het sociaal 

maatschappelijk perspectief.  

 

Met enige trots kunnen we onze sprekers aankondigen: Prof. Paul Schnabel en Prof. Sjef 

Gevers. 

 

Prof. dr. Paul Schnabel is socioloog en stond vijftien jaar lang aan het roer van het 

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Bovendien was hij hoogleraar Klinische Psychologie 

en hoofd onderzoek aan het Trimbos-instituut. Hij zal in zijn uiteenzetting ingaan op de 

overgang van WAO naar WIA, zijn de doelstellingen bereikt en wat zijn de sociale 

gevolgen.  

 

Prof. dr. Sjef Gevers is nationaal en internationaal een autoriteit in het gezondheidsrecht 

en was o.a. hoofdredacteur van de European Journal of Health Law. Binnen UWV is Prof. 

Gevers bekend van het zogenaamde rapport Gevers. Prof. Gevers zal ingaan op de 

juridische aspecten van de verzekeringsgeneeskunde zoals het beroepsgeheim.  

 

Inhoudelijk een mooie start voor een eerste NOVAG congres denken wij, en een must 

voor alle verzekeringsartsen.  

 

U kan zich aanmelden via congres@novag.biz, u hoeft alleen uw naam te melden, 

vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelding verplicht, deelname is gratis.  

 

Datum :  woensdag 25 maart 2015. 

Duur :  Van 13.00 tot 16.30 met aansluitend borrel. 

Locatie :   Zaalverhuur7 

 Boothstraat 7 

3512 BT Utrecht 

+31 (0) 33 76 30 882 

www.zaalverhuur7.nl 

 

Een gedetailleerde agenda volgt.  

 

P.S. Maart is de maand van de vakbond bij UWV. Nieuwe leden die zich aanmelden in die 

maand betalen het eerste jaar geen contributie. NOVAG declareert de contributie 

rechtstreeks bij de werkgever.  
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