‘Werken is belangrijk, maar het moet
wel leuk blijven’.
Een kwalitatieve studie onder 40 jonge artsen die bedrijfsarts of verzekeringsarts willen worden.
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Onderzoeksvraag: Wat zijn de motieven van jonge artsen om bedrijfsarts of verzekeringsarts te worden en de
afwegingen die zij maken bij het kiezen van een werkgever?
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De jonge artsen verwachten veel van zichzelf en van hun
werkgever. Ze willen veel, zo niet alles, tegelijkertijd: uitdagend
en gevarieerd werk, een goed salaris en voldoende tijd voor hun
privéleven. Ze zijn bereid hier hard voor te werken, maar
verwachten ook een zekere betrokkenheid vanuit de werkgever
bij hun werk en loopbaan. Wanneer een werkgever niet kan
bieden waar de jonge artsen op hopen, ervaren ze geen hoge
drempel om op zoek te gaan naar een werkgever die hen dit wel
kan bieden.

Kenmerkende citaten
“Je kijkt niet alleen medisch, maar ook naar de invloed van andere
factoren. Je kijkt op een heel andere manier naar een cliënt en dat
vind ik heel vernieuwend en leuk. […] Bovendien zie je hier het
effect van een ziekte, het hele proces, wat die ziekte voor het leven
van die persoon betekent. In dit vak zie je juist meer het menselijke
deel terug en dat spreekt me heel erg aan.” verzekeringsarts

"Een oké salaris en een beetje oké werktijden. Maar vooral dat je
werkgever een beetje meewerkt, meedenkt en flexibel is. Natuurlijk
ga je geen cursus in China volgen. Het moet wel reëel blijven. (...)
Maar ik zie het wel als een verplichting naar de werknemer toe om
te blijven motiveren en voeden. Dat vind ik echt het meest
belangrijkst.” bedrijfsarts

"Ik vind mijn werk heel leuk en belangrijk. Ik doe iets waarbij ik
iets kan betekenen voor de ander en waar uitdaging in zit. Ja, ik
vind mijn werkleven belangrijk. Maar ik vind mijn leven buiten
mijn werk misschien nog wel belangrijker. ” bedrijfsarts
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