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Novag
Novag is sinds 2008 de vakorganisatie 

van de verzekeringsartsen bij UWV. 

Novag vertegenwoordigt meer dan de 

helft van de verzekeringsartsenm en is 

sinds 2014 CAO-partij.

Novag heeft geregeld overleg met de 

Raad van Bestuur, de Directies van SMZ 

en B&B en HRM. Daarnaast stemt 

Novag af met stakeholders zoals de 

Minister, de Tweede kamer, 

werkgeversorganisaties.

Novag biedt haar leden individuele 

rechtsbijstand voor zaken rond de 

persoonlijke rechtspositie van de leden 

bij UWV via DAS-rechtsbijstand. 

Noodzaak
Verzekeringsgeneeskunde is een mooi 

vak en het is maatschappelijk van groot 

belang. Zonder verzekeringsartsen geen 

SMZ! Onze inzet is de moeite waard! 

Een goede beroepsbeoefening en 

innovatie vragen om voortdurende 

aandacht en inzet.

De noodzaak van actieve belangen-

behartiging wordt geïllustreerd door 

een volstrekt uit de hand gelopen 

artsentekort bij UWV en een te groot 

aantal verzekeringsartsen dat ons 

bedrijf vroegtijdig verlaat.

Goede juridische ondersteuning op 

maat bij een onverhoopt arbeids-

conflict met UWV wordt voor de leden 

gewaarborgd door DAS-rechtsbijstand.

Wat is er bereikt?
•  We zijn in enkele jaren gegroeid tot 

een partij waar rekening mee wordt 

gehouden. We vertegenwoordigen 

meer dan de helft van de 

verzekeringsartsen bij UWV!

•  Het beroepsgeheim staat op de 

agenda. 

•  De overmaat aan administratieve 

taken is sterk teruggebracht door 

taakondersteuning. Dit heeft ook 

geleid tot een verbetering van de 

beloning van 10% en functiegroep 12 

in plaats van 11.

•  De stafverzekeringsarts is bevorderd 

tot functiegroep 12.

•  Het artsentekort, dat tot voor kort 

werd miskend, staat op de kaart en 

ligt op de overlegtafel. Het zelfde 

geldt voor de niet uitgevoerde maar 

wel geïndiceerde herbeoordelingen, 

de problematiek rond het medisch 

beroepsgeheim, en de zorgplicht.

•  De regeling rond neven werkzaam

heden is sterk verbeterd.

•  De vertegenwoordiging van Novag in 

de OR en in de OC heeft aanmerke-

lijke invloed, bijvoorbeeld waar het 

gaat om de opleiding tot VA in eigen 

tijd en geluidopnames van het 

spreekuur.

Onze agenda
•  Bevorderen van het werkplezier door 

verbetering van het aanzien van het 

vak en verbetering van de werk-

omstandigheden. Bewaken van de 

ruimte die nodig is om recht te doen 

aan de doelgroep, de verzekerden. 

Bewaken van de ruimte en het 

klimaat die nodig zijn om te voldoen 

aan de zorgplicht rond onze doel-

groep. Bevorderen van een positief 

klimaat rond onze beroepsgroep.

•  Verbetering van de werkomstandig

heden door het realiseren van 

carrièreperspectief.

•  Verbetering van de regelingen rond 

de opleiding tot verzekeringsarts. 

•  Aansluiting van de beloningsstructuur 

bij die van de KNMG/Domus Medica; 

dit betekent correctie van de achter-

gebleven de beloning. De cao van 

UWV is voor onze beroeps ontwikke-

ling en beloning niet passend.

Inzet
Wij zetten ons vooral ook in voor 

nieuwe verzekeringsartsen bij UWV.

•  De druk om meer dan voorheen de 

opleiding in eigen tijd te moeten 

doen vinden wij ongerechtvaardigd. 

We verzetten ons actief tegen deze 

tendens.

•  Het zelfde geldt voor de met het 

vorige punt samenhangende tendens 

om de productienorm tijdens 

opleiding op te voeren.

•  We bewaken uw rechtspositie bij 

UWV, de identiteit van de beroeps-

beoefening, uw onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid in uw beroepsmatig 

functioneren, de omstandigheden 

rond ons beroepsgeheim, onze 

professionele autonomie en de 

gelegenheid om overeenkomstig de 

voor ons geldende standaarden te 

werken. Omvorming naar een 

medisch administratief werkproces 

bij SMZ is aangewezen.

•  Heel concreet streven we naar 

taakverbreding onder anderen door 

het bevorderen van dienstverlening 

aan gemeenten. Ook zetten we ons in 

voor verbetering van ons 

functioneren in de Ziektewet. We 

richten ons op de toekomst als wij 

anticiperen op decentralisatie en 

mogelijk privatisering.

Dus: wordt lid!
We vertegenwoordigen nu meer dan de 

helft van de verzekeringsartsen. Ons 

doel is om àlle verzekeringsartsen te 

vertegenwoordigen. Een verenigde 

beroepsgroep heeft invloed.

UWV ondersteunt deze doelstelling 

actief! UWV betaalt het eerste jaar uw 

contributie. Wie zich nu, tussen 1 maart 

en 1 april 2015 inschrijft als lid, krijgt 

de contributie voor het eerste jaar 

volledig vergoed van UWV.


