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KEES GILLIS, VOORZITTER NVDA:

‘We zijn ernstig bezorgd
over stageplekken’
DOOR DE CORONACRISIS IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN EEN GROOT TEKORT
ONTSTAAN AAN STAGEPLEKKEN. ZORGORGANISATIES WILLEN UIT VOORZORG GEEN
EXTRA MENSEN OP DE WERKVLOER, OF ZE HEBBEN HET TE DRUK OM MENSEN OP TE
LEIDEN. HOE LOSSEN WE DAT OP?
Bert Bukman. Foto Suzanne Muller
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’

oktersassistenten kunnen door het tekort aan
stageplaatsen een flinke studievertraging oplopen,’ aldus Kees Gillis. ‘Een slechte zaak, want
er zijn nu al te weinig doktersassistenten. Maar we zitten
niet stil.’
Samenwerken is voor de NVDA het credo. ‘We roepen
onze leden op om ondanks deze bijzondere tijd toch als
het even kan een stageplek ter beschikking te stellen. Dat
is ook een maatschappelijke opgave voor ons allemaal.’
De NVDA is lid van de SSFH, het arbeidsmarktfonds van
werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg. ‘We
hebben het ook daar op de agenda gezet om gezamenlijk
te werken aan een vermindering van het tekort aan stageplaatsen. Voor de ziekenhuizen inventariseren we hoe
groot het tekort is en hoe we samen met andere partijen
aan een oplossing kunnen werken.’
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MEER STUDENTEN
Ieder creatief idee moeten we omarmen, aldus Kees Gillis. ‘Uiteraard zonder dat we de kwaliteit van de stage
uit het oog verliezen. We kunnen docenten bijvoorbeeld
de rol van stagebegeleider laten overnemen. We kunnen ook een reguliere stageperiode van 100 uur splitsen.
Liep tot voor kort één student een stage, in deze coronatijd kunnen dat twee studenten worden van ieder 50 uur.
Daardoor krijgen meer studenten een stageplek.’
De NVDA heeft veel studentleden die via de site hun cv

kunnen uploaden. Leden kunnen daarnaast gratis een
advertentie ‘Stageplaats aangeboden’ plaatsen. Ook op
die manier kunnen we een bijdrage leveren aan het stagetekort.
‘Eenvoudige oplossingen zijn er helaas niet, omdat het
een complex probleem is. De 1,5 meterregel is soms lastig te handhaven. Maar zonder stageplekken stromen
doktersassistenten niet of veel later in. We hebben stagiairs keihard nodig om de zorg op peil te houden.’
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