SAMENWERKING
GEZOCHT

Gecertificeerde bedrijfsartsen
die willen superviseren en/of als praktijkopleider opgeleid willen worden
BrinQer is een vooruitstrevende Arbodienst die

klanten liever het inzetbaarheidspercentage te

in haar dienstverlening de nadruk wil leggen

verhogen dan het verzuimpercentage te verlagen.

op de inzetbaarheid van medewerkers. Maar

Om deze reden wil BrinQer graag samenwerken met

ook bij het belang van gezondheid en vitaliteit

bedrijfsartsen die naast optimale medische aandacht

als voorwaarde voor inzetbaarheid. Binnen een

voor de ziekteverzuimbegeleiding ook belangstelling

modern inzetbaarheidsbeleid is eigenaarschap van

hebben voor preventie en de onderwerpen rondom

medewerkers van groot belang. Wij helpen onze

duurzame inzetbaarheid.

Jij als bedrijfarts...

Jij als supervisor...

 bent naast de individuele begeleiding van medewerkers

 bent bevlogen en hebt interesse in het opleiden en/of

graag betrokken bij het beleid dat werkgevers met ons
willen vaststellen.
 wil jouw kennis graag delen met nieuwe op te leiden
artsen (zoals zij-instromers) in de rol van supervisor of
praktijk-opleider.
 bevordert en begeleidt de groei van opgeleide

het superviseren van bedrijfsartsen (in opleiding).
 hebt inzicht en kennis in opleiden en duurzame
inzetbaarheid.
 bent bereid om zo nodig de opleiding tot praktijk
begeleider te volgen.
 bent minimaal 3 jaar geregistreerd als

bedrijfsartsen naar het (zelfstandig) leveren van adequate

sociaalgeneeskundige in het desbetreffende

en goede bedrijfsgezondheidszorg.

specialisme.

 wil de overgang van loondienst naar zelfstandig
ondernemerschap maken, zonder grote risiso’s te nemen
en wil daarbij geholpen worden, of je bent al zelfstandig
ondernemend arts.
 wil bijdragen aan de kwaliteit van zorg, verleend door

 bent werkzaam of werkzaam geweest binnen een
voor de anios relevant werkveld.
 kan tenminste 16 uur per week werkzaam zijn binnen
dit vakgebied.
 bent lid van de NVAB.

de a(n)ios bedrijfsgeneeskunde en bewaakt of de a(n)ios
voldoet aan de kwaliteitseisen die de NVAB aan goede
zorg stelt.

Wij van BrinQer bieden...
 de mogelijkheid om je kennis over te dragen aan A(N)IOS
bedrijfsgeneeskunde.
 de mogelijkheid om de opleiding praktijkopleiders AIOS
sociale geneeskunde te volgen.

 platform Johan, ontwikkeld door TNO en gelieerd aan
NPDI. Bij BrinQer in gebruik onder de productnaam
InzetbaarheidsGids.
 Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.

 supervisie en intervisiebijeenkomsten.

 tool Planningsagenda.

 samenwerking met interessante partners.

 BrinQer Academie via www.Brinqer.leert.nl

 aansluiting bij een groot netwerk.
 samenwerking met onze kerndeskundigen,
casemanagers, trajectbegeleiders, medisch secretariaat,

En natuurlijk de leukste collega’s.

planners en arbeidsdeskundigen.

Interesse gewekt? Bel!

Wim Davelaar, directeur

 06 - 53 90 55 05

Linda Horst, medisch secretariaat

 06 - 10 04 02 33

Ariane van Gelderen, bedrijfsarts

 06 - 51 40 38 69

