
CONGRES NOVAG
16 MEI 2023

De positieve positie 
van de verzekeringsarts

Programma

13.00 uur Inloop en lunch

13.30 uur Opening door de dagvoorzitter

13.45 uur Thijs Jansen

 De verzekeringsarts als spiegel voor nieuw ambtelijk vakmanschap 

14.45 uur Pauze

15.15 uur Katrien van Beurden

 The Power of Diversity

16.45 uur Afsluiting door de voorzitter Wim van Pelt

17.00 uur Borrel

Thijs Jansen

De verzekeringsarts als spiegel voor nieuw ambtelijk vakmanschap 

De Toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat ambtelijke uitvoeringsorganisaties niet 

slechts blind  elke politieke wil moeten uitvoeren. Ambtenaren en hun organisaties hebben 

zo hun eigen rechtsstatelijke verantwoordelijkheid ontdekt: ze dienen afhankelijke burgers 

rechtsstatelijk te behandelen, o.a.  volgens de beginselen van behoorlijk bestuur. Voor het 

bevechten van de noodzakelijke onafhankelijke, professionele positie kunnen ambtenaren 

nog leren van de   verzekeringsartsen. Zij hebben al jaren gestreden voor het behoud van hun 

onafhankelijke professionele oordeel in het belang van burgers. Die strijd heeft nu actuele 

betekenis.       

Thijs Jansen is directeur van de Stichting Beroepseer (www.beroepseer.nl) en verbonden 

aan het Centrum  Èthos (Vrije Universiteit, Amsterdam). Hij heeft de afgelopen jaren heel wat 

gepubliceerd over de noodzaak van een normatieve visie op ambtelijk vakmanschap. Onlangs 

publiceerde hij met anderen het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap (2022). Eerder 

publiceerde hij o.a. Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag (met Gabriël van den Brink, 2016) 

en Gezagsdragers. De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers (met Gabriël van den Brink en 

René Kneyber  (2012). 

Katrien van Beurden

The Power of Diversity

Katrien van Beurden is een oprichtster en Artistiek Directeur van Troupe Courage. Samen met 

haar gezelschap creëert ze voorstellingen en geeft trainingen en lezingen wereldwijd. Met 

haar gezelschap komt ze in hele uiteenlopende gebieden: van oorlogsgebieden, stammen en 

vluchtelingenkampen tot wereldsteden. Als actrice was ze o.a. te zien in de film ‘Tom Adelaar’ 

van Gonzalo Fernandez, in ‘Nora’ van dhr. H. Ibsen bij het Pacific Resident Theater in Los 

Angeles, in ‘Kerst met de Kuipers’ en in ‘Rampvlucht’ van de KRO-NCRV. Met Troupe Courage 

geeft ze ook lezingen en trainingen aan Universiteiten, professionals en bedrijven.

Tijdens haar reizen ontstond haar enorme fascinatie voor hoe iedereen op geheel eigen wijze 

probeert te overleven in de wereld van vandaag. En ontdekte zij een universeel patroon in 

communicatie: Dominant, Rationeel of Sociaal. Met deze inzichten ontwikkelde zij de training 

‘The Power of Diversity’. Met humor en op verrassende en interactieve wijze, zal zij ons, samen 

met een collega-acteur, deze rollen laten zien. Ook met weerbarstige bestuursculturen weet 

zij raad, en zal zij een met buitenlandse ervaringen doorvlochten doorkijk kunnen geven in 

haar inzichten. En uiteraard tips…Zelf werd ze in 2020 getroffen met borstkanker en kent ze het 

enorme belang van goede re-integratie door een arts en zal dit meenemen in haar verhaal.

NOVAG-CONGRES 16 mei 2023
De positieve positie van de verzekeringsarts

Congres voor de verzekeringsartsen bij UWV, toegankelijk voor alle 

artsen bij UWV, aangeboden door NOVAG.

Het congres is gratis toegankelijk.  

Het congres is geaccriditeerd door de RGS: 1,5 punten.

Opgeven via www.novag.biz is noodzakelijk, met vermelding van 

het BIG-nummer.

Aanvang: 13.00 uur

Locatie:  Zaalverhuur 7

  Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

  T 030 7516113

Opgeven: www.novag.biz


