
Introductie
Wil je graag kwaliteit en aandacht geven aan de mensen die je in de spreekkamer ontmoet? 
En natuurlijk ook aandacht voor de werkgevers, zodat benutbare mogelijkheden daad- 
werkelijk duurzaam kunnen worden ingezet? Zelf vrijheid en zeggenschap hebben over je 
agenda? Ruime spreekuren van bijvoorbeeld 1 uur kunnen inplannen? En meer doen dan 
alleen verzuimspreekuren? Samen werken met de werkgevers zodat verzuim beheersbaar 
wordt en blijft? Met fijne collega artsen, vaste praktijkondersteuners en Inzetbaarheids- 
adviseurs waar je mee kan lezen en schrijven?

Dan nodigen wij jou graag uit om als bedrijfsarts / arts bedrijfsgeneeskunde bij Arbo 
Concern te komen werken!

Wij zoeken:

- Bedrijfsartsen / Senior Bedrijfsartsen / mentor bedrijfsartsen
- Arbo artsen (arts bedrijfsgeneeskunde)
- Zij-instromers (medisch specialisten) voor Bedrijfsarts in opleiding (AIOS)

“Wat mij enthousiast maakt in het werken als bedrijfsarts bij Arbo Concern is dat je de tijd en 
ruimte krijgt om de spreekuren tot een goed einde te brengen. Daarnaast is er laagdrempelig 
contact mogelijk met collega’s die bij het proces betrokken zijn, proactief meedenken en is er bij 
Arbo Concern ruimte voor bijscholing en ontwikkeling. Dat maakt Arbo Concern uniek!” (drs. W.C. 
– Bedrijfsarts Arbo Concern).

Vacature
Bedrijfsarts / Arts Bedrijfsgeneeskunde



Als Bedrijfsarts / Arts Bedrijfsgeneeskunde geef je gestalte aan de re-integratie van 
verzuimende medewerkers. In dit proces werk je nauw samen met een vast team aan 
bedrijfsartsen, inzetbaarheidsadviseurs en arbeidsdeskundigen. Je stemt de mogelijkheden 
af met werkgevers en behandelaars. Dagelijks superviseer je onze artsen in opleiding.
Je denkt in kansen teneinde de verzuimende medewerkers niet langer dan noodzakelijk 
buiten het arbeidsproces te houden, en werkt als team samen om een ‘Poortwachterproof’ 
dossier op te bouwen. 

Daarnaast werk je aan duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie zodat de bij Arbo 
Concern aangesloten organisaties vitaler worden en het verzuim structureel afneemt.

Ben je zij-instromer of (basis)arts en wil je bij Arbo Concern ervaring opdoen om je daarna 
te specialiseren in de bedrijfsgeneeskunde? Dan zorgt Arbo Concern / Dokter Beter 
Academy voor een op en top gefaciliteerd opleidings- en ontwikkeltraject waarbij je 
intensief samenwerkt met je collega artsen en onder supervisie van een van onze 
bedrijfsartsen.

• In de basis voer je, op locatie van Arbo Concern of die van de klant, 
bedrijfsgeneeskundig spreekuren uit
• Je begeleidt, adviseert en motiveert/stimuleert zowel de zieke medewerkers, als de 
werkgever
• Je adviseert de werkgever op gebied van verzuimpreventie, je bezoekt de werkplekken 
en geeft advies waardoor verzuim reduceert
• Je houdt je bezig met complexe vraagstukken. Door intensieve samenwerking met de 
verschillende disciplines binnen Arbo Concern kom je tot adequate oplossingen gericht op 
re-integratie
• Je werkt intensief samen met werkgevers, inzetbaarheidsadviseurs, 
arbeidsdeskundigen, behandelaars en collega artsen. Daarbij vraag je – zo nodig – 
informatie en advies van de betrokken behandelaars
• Periodiek heb je intervisie met collega’s en ga je met de directie om tafel om 
verbetervoorstellen in (de kwaliteit) van je werk te bespreken
• Als mentor/senior bedrijfsarts ondersteun je – door middel van supervisie – de AIOS en 
z.g. ARBO artsen binnen Arbo Concern. Je traint deze artsen en zorgt ervoor dat ze hun vak 
goed uitvoeren
• Voor Arboartsen, Bedrijfsarts AIOS en zij-instromers: je start in de eerste maanden van 
de samenwerking met een basis cursus Bedrijfsgeneeskunde waarmee je de beginselen van 
de bedrijfsgeneeskunde machtig wordt. Na een succesvol periode van 6 maanden heb je de 
mogelijkheid om in opleiding te gaan tot Bedrijfsarts (je wordt dan Bedrijfsarts AIOS / in 
opleiding). Deze opleiding duurt 2 (zij-instromers) tot 4 jaar (basisarts/Arboarts).

Wat houdt je werk in?



• Je hebt mensenkennis, interesse in wat de mens beweegt en in staat om mensen in hun 
herstel te stimuleren
• Een afgeronde studie geneeskunde en ben je BIG-geregistreerd
• Het verbeteren van belastbaarheid en de inzetbaarheid van jouw cliënten is jouw 
belangrijkste doel zodat re-integratiekansen vroegtijdig benut kunnen worden. Hierbij 
verlies je een duurzame re-integratie niet uit het oog doordat jij alle facetten van het 
verzuim in ogenschouw neemt
• Je bent gedreven, communicatief sterk, empathisch en je laat je niet snel uit het veld 
slaan. Je bent een pragmatische adviseur c.q. ‘samenwerker’ die de regie niet verliest. 

Wie ben jij?

• Een boven marktconform salaris met goede ontwikkeling- en doorgroei mogelijkheden. 
Salaris indicatie (afhankelijk van ervaring):

Bedrijfsarts: 9.500 – 11.500 euro
Senior/mentor Bedrijfsarts max. salaris 12.750 euro
Bedrijfsarts in opleiding/zij instromer: 6.500 – 9.250 euro

Arboartsen (ervaring in vakgebied): 5.500 – 9.000 euro
Startende artsen (geen ervaring in vakgebied): vanaf 4.500 euro

• Mobiliteits-/leasebudget: 750 euro per maand (FT basis). Vrije auto keuze (bij voorkeur 
groen/elektrisch). 
• Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via de Arbo Concern - Dokter Beter 
Academy en andere aangesloten opleidingsinstituten. Supervisie door je collega artsen 
binnen Arbo Concern
• Financiering van opleidingskosten door Arbo Concern
• Alle benodigdheden om je werk goed te doen; moderne notebook, telefoon, medische 
hulpmiddelen/apparatuur, abonnementen e.d.
• Betrokkenheid en inspraak bij de ontwikkeling van onze organisatie; deelname aan 
artsenteam overleg, strategische overleggen met directie
• Een fijne werksfeer in een loyaal team waar collegialiteit en samenwerken belangrijke 
factoren zijn
• Mogelijkheid om deels hybride te werken; vanuit huis, onze locaties of bij de klant.

Ons aanbod:



Is werken als Bedrijfsarts bij Arbo Concern iets voor jou? Of ben je, je als zij-
instromer / Basis Arts / Arts Bedrijfsgeneeskunde aan het oriënteren en wil je meer
weten? Je kan altijd contact opnemen via telefoon, email, whatsapp. John
Franck, directeur van Arbo Concern, staat je graag te woord: 06-29100003 /
johnfranck@dokterbeter.nl. Natuurlijk is het mogelijk dat je een dagdeel meeloopt
met een van onze artsen.

Direct solliciteren? Bij Arbo Concern ben je welkom! Bel, email of Whatsapp mij persoonlijk,
John Franck, Directeur van Arbo Concern. Ik ben bereikbaar op 06-29100003.

Interesse? Wil je solliciteren?

Arbo Concern is een landelijke opererende gecertificeerde arbodienst, opgericht in 2001. 
De organisatie bestaat uit Bedrijfsartsen en Artsen Bedrijfsgeneeskunde (ANIOS, AIOS),
Arbeidsdeskundigen, Inzetbaarheidsadviseurs, Re-integratiecoaches, Psychologen/coaches,
Mediator en - naast de stafmedewerkers - natuurlijk ook de kerndeskundigen Arbeids- &
Organisatiedeskundige, Hoger Veiligheidskundige en de Arbeid Hygiënist. Wij zijn een
geregistreerd opleidingsinstituut voor bedrijfsartsen: de Dokter Beter Academy. Lees meer
over Arbo Concern op www.arboconcern.nl.

“Arbo Concern is een platte organisatie met een vertrouwd artsenteam waarin
teamdynamiek is gewaarborgd. Complexe casussen zijn hierdoor goed bespreekbaar met
collega artsen en arbeidsdeskundigen. De transparante houding van de zeer betrokken
directie maakt veel bespreekbaar. Zoals ruime spreekuren, opleidingen, mogelijkheden tot
ontplooiing en alles wat ik nodig heb om kwalitatief goed werk te kunnen leveren. En
natuurlijk al mijn fijne collega’s. Dat maakt Arbo Concern tot een werkgever waar je graag
voor werkt!” (drs. S.D. – Senior Bedrijfsarts bij Arbo Concern).

“Waar ik als arts bij Arbo Concern enthousiast van word, is het samenwerken in een team
van bevlogen collega’s vanuit verschillende disciplines, het delen van elkaars
vakspecifieke kennis en ervaring om zo tot het beste advies en de beste begeleiding in het
verzuim te komen” (drs. A.v.d.L. – Arts bedrijfsgeneeskunde).

“Arbo Concern is een open organisatie met een management dat goed benaderbaar is, en het vuur 
uit hun sloffen loopt om het je naar de zin te maken. Daarbij krijg je volop de tijd en ruimte, niet 
alleen om jezelf te ontplooien, maar ook om je dagelijkse beslommeringen tot een goed einde te 
brengen. Dat is Beter thuis komen!” (drs. P.S. – Bedrijfsarts AIOS)’. 

Ons aanbod:


