Netwerkorganisatie

BEDRIJFSARTS2022
samen sterk werkt!

Word bedrijfsarts én ondernemer
Niet alle medisch specialisten werken in het ziekenhuis. Sommigen geven er de
voorkeur aan om in de ‘echte wereld’ van het bedrijfsleven te staan. Om betrokken
te worden bij actuele maatschappelijke vraagstukken en zich te specialiseren in
het werken met werknemers en werkgevers. Dit zijn de bedrijfsartsen.
Stel nu dat het vak van bedrijfsarts je aanspreekt, maar dat je niet in loondienst wilt
werken? Dat je de vrijheid van het ondernemerschap wilt proeven en al tijdens je
opleiding bij verschillende praktijken wilt werken? Stel dat je uitzicht wilt hebben op
een goed inkomen, zonder dat je studieschulden opbouwt? Wat dan?
Dan is het opleidingstraject Bedrijfsarts2022 / SPAP iets voor jou.

•
•
•
•
•
•

Wil je niet je leven lang werken in een ziekenhuis?
Wil je als arts iets betekenen voor de beroepsbevolking?
En betrokken worden bij actuele maatschappelijke vraagstukken?
Wil je naast je werk tijd hebben voor jezelf of je gezin, zonder
nachtdiensten?
Wil je graag je eigen baas zijn en niet jaren vastzitten aan één werkgever?
Ben je huisarts of medisch specialist en wil je de overstap naar
bedrijfsarts maken?

WORD DAN BEDRIJFSARTS EN KIJK OP:
WWW.BEDRIJFSARTS2022.NL

Waarom bedrijfsarts worden?
Het vak van bedrijfsarts is hartstikke interessant en afwisselend. Je werkt als
medisch specialist in de sociale geneeskunde, op het gebied van arbeid en
gezondheid. Je werkt niet in het ziekenhuis, maar bent de dokter voor een bedrijf.
Je houdt daar spreekuren, geeft gezondheidsadviezen en doet keuringen.
Je werkt aan preventie van beroepsziekten. Ook geef je, samen met andere
arbodisciplines, advies voor het inrichten van gezonde werkplekken en goede
arbeidsomstandigheden.
Wil jij meer weten over het vak van bedrijfsarts? Kijk dan eens op
www.bedrijfsartsworden.nl/prachtvak

Heb je interesse?
Met het opleidingstraject
Bedrijfsarts2022 / SPAP
heb je meteen een
opleidingsplek. En omdat
er een groeiend tekort is
aan bedrijfsartsen, kun je
na je opleiding direct aan
de slag. Kies je voor
Bedrijfsarts2022 / SPAP,
dan kies je voor een
prachtvak met een goed
inkomen en carrière
perspectief.

Waarom werken als zelfstandig
bedrijfsarts?
Je hebt zelfvertrouwen nodig om als ondernemer te werken.
Niet elke bedrijfsarts durft dat aan. Maar tijdens je opleiding
word je ondersteund door je praktijkopleider. En daarna door
collega’s uit het netwerk van de stichting Praktijkopleiding
Arbo Professionals (SPAP).
Bedrijven kiezen er vaak bewust voor om te werken met
zelfstandige bedrijfsartsen. Zij hebben een volwassen
personeelsbeleid en zoeken een goede arbeids- en
gezondheidsadviseur. Er wordt dus wel iets van je verwacht.
Maar daar willen bedrijven ook graag voor betalen, dus je
inkomen kan flink hoger worden dan het salaris van een
bedrijfsarts in loondienst.

De opleiding tot bedrijfsarts: leer het vak
bij zelfstandige bedrijfsartsen
Er zijn meerdere praktijkopleidingen tot bedrijfsarts.
Ze duren allemaal vier jaar en bestaan uit een combinatie
van werken en leren. In de meeste gevallen vinden zij plaats
bij een (grote) arbodienst.
En dat is waar Bedrijfsarts2022 / SPAP zich onderscheidt van
de overige medische vervolgopleidingen. Via het vierjarige
opleidingstraject van Bedrijfsarts2022 kom je in verschillende
kleinere praktijken die voor de praktijkscholing verbonden zijn
aan de stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP).
Je komt in dienst bij de SPAP of je gaat als zelfstandige
werken voor de SPAP. Deze detacheert je dan bij de
arbodiensten die bij de SPAP zijn aangesloten.
De vierjarige opleiding wordt verzorgd door de NSPOH in
Utrecht, een erkend opleidingsinstituut voor moderne
scholing op maat. Succesvolle afronding van de opleiding
leidt tot een registratie als bedrijfsarts. Dit is een wettelijk
erkende titel. Hiermee kun je je eigen praktijk beginnen.

Studeren zonder schulden op te bouwen:
in loondienst of als zzp-er
De kosten van je opleiding worden betaald uit het verschil
tussen jouw salaris en dat wat een bedrijf betaalt aan de SPAP
voor jouw activiteiten. Daardoor maak je tijdens je opleiding
geen schulden! Je kunt ervoor kiezen om via de SPAP als
ZZP-er te werken in de deelnemende praktijken.

Opleiden tot zelfstandig bedrijfsarts en
ondernemer
Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor zelfstandig
handelen. Vanaf dag één ben je tenslotte het aanspreekpunt
voor vragen over arbeid en gezondheid. Leren adviseren is
daarom een belangrijk onderdeel van je scholing. Ook kun je
de module ‘Zelfstandig ondernemerschap’ volgen. Daarin
komen bedrijfskundige modellen aan bod voor strategie,
financieel en logistiek beheer en marketing.

Praktijkscholing in meerdere praktijken
Tijdens de praktijkscholing van Bedrijfsarts2022 kun je
regelmatig van praktijk wisselen. Zo kom je in aanraking met
verschillende bedrijven en bedrijfstakken. Maar ook met
meerdere zelfstandige bedrijfsartsen, die elk op hun eigen
manier praktijk voeren. Je kunt op die manier goed ervaren
waar je het meest op je plek bent. En waar je toekomst ligt.

“Meteen aan de slag, normale werktijden
en een opleidingsplaats, een goed
inkomen en carrièreperspectief. En
natuurlijk betrokken zijn bij actuele
maatschappelijke vraagstukken. Dat is
wat Bedrijfsarts2022 / SPAP mij biedt.”
Toekomst perspectieven
Er is in veel praktijken behoefte aan jongere collega’s en vaak
ook aan iemand die de praktijk uiteindelijk wil overnemen.
Dit biedt mogelijkheden, want op die manier kun je, eerst nog
met steun van een ervaren collega, een goede start maken
met je eigen praktijk.

Praktische informatie over de
opleiding Bedrijfsarts2022
•	De opleiding start een paar keer per jaar.
Maak een afspraak voor een intakegesprek.
• 	 Aan de opleiding zijn voor jou geen kosten
verbonden: je werkt bij een maatschap of arbodienst
of als ZZP-er. Daaruit worden jouw opleidingskosten
betaald.
• 	 Als ZZP-er ligt je declarabele uurloon tussen de
€70 en €100. Het startsalaris is circa €4500
(bij loondienst).

Initiatief
Bedrijfsarts2022 is een initiatief van IKA Ned en NSPOH.
Wij hebben banden met diverse partners van verschillende
universiteiten en hogescholen, onder meer Universiteit
Tilburg, VUmc, Universiteit Twente, UMC Radboud, AMC en
Fontys Hogescholen. Onze expertise ligt op het gebied van
arbeid en gezondheid.

www.ika-ned.nl

www.nspoh.nl

MEER WETEN? MELD JE AAN OP: WWW.BEDRIJFSARTS2022.NL
Je krijgt dan meer informatie over Bedrijfsarts2022 / SPAP en kunt beslissen of je je bij ons wilt aansluiten.

