



  

Ook als basisarts of zij-instromer ben je van harte welkom!





•  met Rienks en kijk
eventueel een dagje mee in de praktijk.
Als er een wederzijdse klik is, volgt er een
arbeidsvoorwaardengesprek.

•  met alle afdelingen en werkwijze
van Rienks aan de hand van een inwerkprogramma.
•  over de diverse ICT systemen
•  die je tijdens de
eerste periode al jouw vragen kunt stellen.









  



• Meelopen en  met
diverse collega’s binnen Rienks.
• van een risico-inventarisatie
en -evaluatie.
• Uitleg van een keuring door een arts.



  



• Minimaal één uur per week 
  
• De adviezen worden voor dagelijkse verzending.








  

  

 

  

 

• Iedere week wordt er een
  
voor de opleiding bij een
minimale aanstelling van
0,8 FTE.

• Er is   
met jouw vaste
praktijkbegeleider.

• Bij een wordt
in onderling overleg de opleiding
tot bedrijfsarts gestart.
• De opleiding wordt 
  door Rienks.

•

• Eerste zelfstandige spreekuren draaien,
waarbij extra tijd wordt ingepland voor
de uit- en verwerking van het spreekuur.
• In de komende periode geleidelijke
uitbreiding naar een
     

 met de collega’s in de
regio’s waar je werkzaam bent.
 met
collega (bedrijfs)artsen.
•  op basis van de
gezamenlijk behoefte.

 



 
 
•- Basisopleiding bedrijfsgeneeskunde
voor basisartsen en zij-instromers.

•- Wordt verzorgt door SGBO en

Radboudumc Health Academy.

•- Succesvolle deelname leidt tot



 




 





 



  




vrijstelling in de opleiding bedrijfsgeneeskunde wanneer binnen een
jaar met de opleiding gestart
wordt bij de SGBO.

  
  


 
Duurzaam inzetbaarheidsbudget



 
 








 



 












  



 

  






• Tijdens de opleiding wordt er ook
stagegelopen binnen een  
  van Sociale Geneeskunde.

• 
Bij een succesvolle afronding van de
opleiding.   uitreiking door
het opleidingsinstituut.

• Binnen je klantenbestand wordt
er gewerkt met één of meerdere
taakgedelegeerde(n) onder 
  
• Doormiddel van 
blijft je kennis actueel.

•    in een
vakgebied naar keuze.

• Bij interesse in het 
 zijn er mogelijk- • Binnen Rienks zijn er meerdere
mogelijkheden om  
heden om de opleiding tot
  naar bijvoorbeeld
praktijkbegeleider gevolgd
Team Coördinator of Stafarts.
worden.

