
HANDREIKING 
‘INSPRAAK ALS JONGE DOKTER’

 

Wil jij meer inspraak hebben in je werk en organisatie? Wil jij meer autonomie, meer werkplezier
en misschien zelfs voor een cultuuromslag zorgen? Wil jij je competenties verder ontwikkelen en
je profileren op organisatorisch vlak? Neem als jonge dokter het voortouw! Zorg dat je stem wordt
gehoord! Met deze handreiking helpen we je daarbij.

 INLEIDING 

ALS JONGE DOKTER WILLEN WIJ MEER BETROKKEN ZIJN BIJ DE ORGANISATIE VAN ONS VAK!

Dit document is bedoeld als inspiratie en hulpmiddel bij het opzetten en/of versterken van een
overlegstructuur binnen de zorgorganisatie waar je werkt, met als doel om als jonge dokter meer
inspraak te hebben bij de organisatie van je werk. Als a(n)ios vertegenwoordigen wij een grote groep
medewerkers binnen het ziekenhuis en zijn we dus een serieuze gesprekspartner. We hebben een
belangrijke schakelrol in landelijke, regionale en lokale organisaties. Tevens zijn we betrokken bij
innovatie, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en weten we vaak goed wat er speelt op de
werkvloer. Door onze werkervaring in verschillende centra hebben wij de mogelijkheid deze te kunnen
vergelijken en zijn we in staat verbeterpunten aan te reiken. Dat is niet alleen leuk voor onszelf, maar
ook nuttig voor zorginstellingen, die gebruik kunnen maken van onze ervaringen en ideeën.

Voor meer inspraak is het belangrijk om draagvlak onder de beoogde gesprekspartners te creëren.
Voorbeelden van gesprekspartners zijn de raad van bestuur (RvB) van een ziekenhuis/andere
zorginstelling en/of het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Kruip in de rol van de
bestuurders: waarom is het voor hen nuttig om structureel te overleggen met a(n)ios? Benoem je
krachten: we zijn een grote groep jonge, ambitieuze en creatieve werknemers met een frisse blik en vol
innovatieve ideeën die 24 uur per dag op de werkvloer aanwezig zijn in alle vakgroepen. Laat je
meerwaarde zien door een concreet project op te pakken. Bijvoorbeeld een project in samenwerking met
ICT om tips en tricks te delen over het gebruik van het EPD.

Deze handreiking kun je gebruiken als handvat om je doelen te bereiken en inspiratie op te doen om je
eigen ideeën verder vorm te geven. Aan de slag!



STRUCTUUR

Bij wie klop ik aan?
In opleidingsziekenhuizen is structureel overleg met de Centrale Opleidingscommissie (COC) reeds
breed gedragen. Denk daarnaast aan de raad van bestuur en/of het MSB, of andere
overlegorganen/afdelingen, zoals Personeel en Organisatie (P&O), de verpleegkundig adviesraad (VAR)
en ICT. 

Met wie klop ik aan?
Maak gebruik van bestaande structuren zoals de arts-assistenten vereniging (AAV) van je ziekenhuis. Is
er in jouw ziekenhuis nog geen AAV? Initieer dan het samenstellen van een nieuwe groep
gelijkgestemden. Er zijn ziekenhuizen waar multidisciplinaire overlegstructuren zijn opgezet met andere
jonge collega’s, bijvoorbeeld werknemers onder de 40 jaar die korter dan vijf jaar in dienst zijn of
werknemers die in opleiding zijn (zoals verpleegkundigen, ICT’ers, onderzoekers en
radiologielaboranten). Bepaal ook van tevoren wie bij het gesprek aanwezig zijn. Een voorbeeld kan zijn:
één lid van de raad van bestuur, twee a(n)ios (uit de AAV) en één lid van de COC.
Gebruik het leerhuis of de COC om contacten te leggen en vraag of ze betrokken willen zijn bij het
overleg. Zij hebben veel ervaring met de structuur in de organisatie en kunnen je helpen je doel te
bereiken.

Hoe klop ik aan? 
Inventariseer bij het secretariaat van je gewenste gesprekspartner hoe je het beste de juiste mensen
kunt bereiken. Zij zijn vaak goed op de hoogte van verschillende projecten in het ziekenhuis. Vraag ook
na hoe je jezelf binnen jouw opleidingsziekenhuis het beste op de kaart kunt zetten als vaste
gesprekspartner.

Hoe vaak klop ik aan? 
Bepaal samen met de gesprekspartners hoe vaak overleg plaatsvindt en maak hier concrete afspraken
over. Bijvoorbeeld eens per kwartaal een overleg van 30-60 minuten waarin gestructureerd een aantal
vaste punten worden besproken. Plan vooruit en leg de data ruim van tevoren vast, bijvoorbeeld voor het
komende jaar. 



Wat zet ik op de agenda?
Maak een duidelijke agenda en stuur die minimaal een week voorafgaand aan het overleg op. Kies
maximaal drie onderwerpen om écht iets te bereiken. Geef de deelnemers de mogelijkheid om
voorafgaand aan de vergadering agendapunten toe te voegen. Voorbeelden van te bespreken
onderwerpen zijn:

✔A(n)ios betrekken bij werkgroepen in het ziekenhuis         ✔Naleving cao en Arbeidstijdenwet
✔Crisisoverleg                                                                       ✔Opleidingsklimaat
✔Discipline Overstijgend Onderwijs                                      ✔Persoonlijke ontwikkeling
✔Financiën a(n)ios                                                                ✔Plannen/visie arts-assistenten
✔Innovatie                                                                             ✔Veranderingen in de organisatie
✔Instelling visitatie                                                                 ✔Veranderingen in ziekenhuisbeleid
✔Introductieprogramma nieuwe werknemers                        ✔Visitatie en interne opleiding audits 
✔Leerhuis                                                                              ✔Werksfeer
✔Logistieke problemen                                                          ✔Werkstructuren
                                                                                               ✔Al het andere wat je aan het hart gaat!

Hoe verdeel ik de taken?
Stel vooraf vast wie het overleg voorzit en wie notuleert. Noteer tijdens de vergadering actiepunten en
stuur deze na de vergadering direct door, inclusief een deadline voor de deelnemers. De voorzitter
zorgt voor een goed timemanagement. 

TRANSPARANTIE

●Leg de vergaderagenda vast aan het begin van het jaar en publiceer deze.
●Zorg dat de notulen op aanvraag toegankelijk zijn voor andere deelnemers aan de vergadering en alle
werknemers binnen het ziekenhuis. Check voor het vrijgeven van de notulen of alle partijen hiermee
akkoord zijn.
●Bespreek de uitkomst(en) van het overleg met andere partijen zoals de COC.



Maak als jonge dokters een visiedocument: waar staan jullie voor? Wat zijn jullie doelen en
dromen? Wat willen jullie (op de lange termijn) bereiken? Hoe zijn jullie georganiseerd? Neem hier
ook de kerngegevens in op: hoeveel arts-assistenten vertegenwoordigen jullie? Hoe communiceren
jullie met de achterban: nieuwsbrief? Introductiedag? Social media? 
Neem als jonge dokters het voortouw, laat zien dat je jouw rol als jonge dokter serieus neemt!
Waarborg de veiligheid voor jezelf als a(n)ios. Zorg indien nodig voor medestanders bij je
meerderen en benoem je afhankelijke positie, zodat je gesprekspartners hier ook bewust van zijn. 
Zorg voor aansluiting bij de algehele strategie van het ziekenhuis. 
Gebruik voorbeelden van andere ziekenhuizen/andere zorginstellingen waar al een goed
functionerende overlegstructuur is opgezet. 
Verdiep je in de organisatie van de zorg. Loop ook een dag of een week mee met de raad van
bestuur of MSB. Sommige ziekenhuizen bieden hier speciaal ingerichte stages voor aan. Lees,
luister en leer van wat geschreven wordt in de media. Weet wat er op dit moment speelt in je
organisatie en blijf up-to-date.
Organiseer een meeloopdag van bestuurders met a(n)ios. Zo kun je meer draagvlak bereiken.
Tevens biedt dit voor ziekenhuizen de mogelijkheid om te laten zien dat ze betrokken omgaan met
a(n)ios, bijvoorbeeld door middel van promotie via intranet/nieuwsbrieven/social media en vacatures.
Dit project kan een rol spelen in de werving en een verschil maken voor de keuze van een a(n)ios
voor een bepaalde instelling. 
Zorg dat je een vaste gesprekspartner binnen de organisatie wordt, laat jezelf zien!
Volg ‘Zin in Zorg’ voor meer inspiratie (www.zininzorg.nl)!
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TIPS&TRICS

GA VOOR MEER INSPRAAK ALS JONGE DOKTER!


