Netwerkorganisatie

BEDRIJFSARTS2022
samen sterk werkt!

Samen bedrijfsartsen werven en opleiden
Als zelfstandig gevestigde bedrijfsarts, kleine arbodienst of maatschap bent u
mogelijk op zoek naar een jonge bedrijfsarts. Maar de werving van nieuwe artsen
kost tijd. Bovendien moeten ze worden opgeleid en dat brengt extra werk en kosten
met zich mee. Denk maar aan de administratieve lasten waarmee u als opleidings
instelling te maken krijgt. Of aan de opleidingskosten om praktijkopleider te worden.
En wat als uw aios afhaakt, onvoldoende presteert of ziek wordt? Het werkgeverschap
voor een arts in opleiding is niet zonder risico’s.
De onafhankelijke Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP) wil daar
verandering in brengen door als gezamenlijke opleidingsinstelling de krachten te
bundelen. Het goede nieuws is dat deze unieke opleidingsmogelijkheid erkend is
door het RSG.

•
•
•
•
•

Wilt u een jonge bedrijfsarts aantrekken, zonder zelf te werven?
Wilt u hem of haar een goede opleiding bieden?
En ervaring laten opdoen met alle facetten van het vak, in verschillende
bedrijfstakken?
Ook als u zelf geen praktijkopleider of opleidingsinstelling bent?
En zonder de risico’s van het werkgeverschap van een arts in opleiding?

MELD U AAN OP:
WWW.BEDRIJFSARTS2022.NL/MEEDOEN
U krijgt dan meer informatie over Bedrijfsarts2022 en kunt beslissen of u zich bij
ons wilt aansluiten. Er is voldoende belangstelling.

Netwerkorganisatie Bedrijfsarts2022: samen sterk werkt!
We slaan de handen ineen om ons vak in stand te houden en nieuwe bedrijfsartsen
op te leiden. Met dat doel is de stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals
(SPAP) opgericht om hiermee de praktijkopleiding voor ‘Bedrijfsarts2022’ te
faciliteren. Zelfstandige bedrijfsartsen, maatschappen en arbodiensten kunnen
partner worden en diensten afnemen.

Doel
Bedrijfsarts2022 met haar onafhankelijke stichting SPAP fungeert als gezamenlijke
opleidingsinstelling met de aangesloten organisaties. Deze opleidingsinstelling
biedt praktijkscholing voor bedrijfsartsen in opleiding die bij de partnerorganisaties
als zelfstandige werken.

“Zo wordt het ook voor u
als zelfstandig gevestigde
bedrijfsarts, kleine
arbodienst of maatschap
haalbaar om een eigen
bedrijfsarts in opleiding
te nemen.”

Diensten

Tarieven

WERVING VAN ARTSEN
Wij werven actief onder basisartsen en bij universiteiten.
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in zijinstromers: medisch
specialisten, huisartsen en anderen met de nodige ervaring.
Zo hebben dit jaar artsen met als specialismen
huisartsgeneeskunde cardiologie, chirurgie en nucleaire
geneeskunde de overstap naar de bedrijfsgeneeskunde
gemaakt, via de SPAP.

Voor de actuele tarieven van onze diensten verwijzen we
u graag naar de website.

ADVIES EN ONDERSTEUNING BIJ UW OPLEIDINGSACTIVITEITEN
1.

Praktijkscholing
De Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP)
is, in samenwerking met arbodiensten erkend door de
RGS als opleidingsinstelling voor het specialisme
bedrijfsgeneeskunde. De praktijkopleiding vindt plaats bij
onze partners. Dat gebeurt onder supervisie van uw eigen
praktijkopleider of die van een collega via de SPAP. De aios
blijft tenminste een half jaar in één praktijk. Door te
rouleren langs verschillende praktijken, komt hij of zij met
alle facetten van het vak in aanraking en kan kennismaken
met verschillende bedrijfstakken.

2. Praktijkscholing door erkende praktijkopleiders
Heeft u geen praktijkopleider in dienst of bent u zelf geen
praktijkopleider? Dan wordt de praktijkscholing begeleid
door de ervaren praktijkopleiders van de Stichting
Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP).
3. Werkgeverschap voor bedrijfsartsen in opleiding
Als werkgever heeft u te maken met risico’s, daar weet u
als bedrijfsarts alles van. Wilt u een aios in uw praktijk,
zonder de zorgen van het werkgeverschap? De SPAP
neemt het werkgeverschap van u over.
4. Scholing en opleiding
Via IKA Academy biedt de SPAP een intensief introductie
programma bestaande uit een introductiedag en een
achtdaagse training
5. Advies en ondersteuning
Via een helpdesk staat Stichting Praktijkopleiding Arbo
Professionals (SPAP) u terzijde bij voorkomende vragen
en problemen.
Deze diensten zijn alleen beschikbaar voor partners van de
Bedrijfsarts2022 / SPAP. Voor een uitgebreide beschrijving
van de diensten zie www.bedrijfsarts2022.nl.

“Geen werving, geen opleidingsrompslomp en geen werkgeversrisico’s.
Maar wel een goed opgeleide bedrijfsarts.
Dat is wat Bedrijfsarts2022 u via de
stichting Praktijkopleiding Arbo
Professionals (SPAP) biedt.”

Opleiding
OPLEIDINGSINSTELLING BEDRIJFSARTS2022
Opleidingsinstelling Bedrijfsarts2022 heeft een overeenkomst
gesloten met opleidingsinstituut NSPOH. Dit instituut leidt alle
kandidaten op in een opleidingsgroep. De opleiding start drie
keer per jaar. De opleiding wordt ingericht conform de nieuwe
eisen van het Landelijke Opleidingsplan (LOP).
OPLEIDING BEDRIJFSARTS2022
De NSPOH biedt tientallen geaccrediteerde opleidingen
en nascholingen op het gebied van maatschappij, arbeid
en gezondheid. Het instituut ondersteunt Bedrijfsarts2022
met scholing op maat voor de (zelfstandige) bedrijfsarts.
Instituutsopleiders van de NSPOH houden daarbij volop
rekening met de bijzondere kenmerken van praktijkscholing
in een monodisciplinaire maatschap. Het onderwijs is
praktijkgericht en up-to-date en richt zich op de ontwikkeling
tot een zelfstandig functionerende bedrijfsarts, die flexibel
inzetbaar is in diverse praktijken. Tijdens de opleiding is er
veel persoonlijke aandacht voor adviesvaardigheden en
ondernemerschap. De SPAP voor Bedrijfsarts2022 is nauw
betrokken bij de vormgeving van de opleiding.

Uw voordelen:
•
•

•
•

•

•

U hoeft niet zelf te werven.
U hoeft niet zelf een erkenning als opleidings
instelling bij de RGS aan te vragen. Die heeft de
SPAP voor u.
U hoeft geen praktijkopleider in huis te hebben.
De aios wordt optimaal opgeleid, mede door de
roulatie langs verschillende praktijken. Dit maakt
uw maatschap of arbodienst ook aantrekkelijk
als werkgever.
U wilt geen zorgen van het werkgeverschap?
Dan kan de aios in dienst komen bij
Bedrijfsarts2022/ SPAP.
De SPAP biedt een handig introductieprogramma
voor beginnende anios bedrijfsgeneeskunde.

Initiatief
Bedrijfsarts2022 / SPAP is een initiatief van 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 U AAN OP: WWW.BEDRIJFSARTS2022.NL/MEEDOEN
U krijgt dan meer informatie over Bedrijfsarts2022 / SPAP en kunt beslissen of u zich bij ons wilt aansluiten.

