Stimuleringsregeling stageplaatsen 2018

Innovatieve ideeën
verdienen een
financiële bijdrage
Doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn onmisbaar
voor een goed functionerende huisartsenpraktijk. Maar door een
krimpende arbeidsmarkt en een tekort aan stageplaatsen dreigt
er een tekort aan deze medewerkers. Hoe kunnen we met
elkaar het aantal stageplaatsen uitbreiden en de kwaliteit ervan
verbeteren?
SSFH biedt nu een financiële bijdrage voor de uitvoering van goede
en innovatieve ideeën. Stel met andere huisartsorganisaties een
plan op voor meer en goede stageplaatsen of voor bijvoorbeeld een
betere matching in vraag en aanbod. Dan ontvangt u een financiële
tegemoetkoming tot € 25.000,-.

Samen sterk voor meer stageplaatsen
voor ondersteunend personeel
U wilt vast graag kunnen blijven beschikken over voldoende
en goed opgeleide doktersassistenten en praktijkondersteuners.
Daarvoor is het essentieel dat er meer stageplaatsen komen.
Alleen met een stageplaats kunnen doktersassistenten en
praktijkondersteuners een opleiding volgen en afronden.
Meer stageplaatsen, een betere matching en betere samenwerking
tussen de mbo-/hbo-opleidingen en huisartsenorganisaties zijn
dus hard nodig. Wil uw huisartsenpraktijk, huisartsenpost of zorggroep hier graag mee aan de slag? Dan kunt u gebruikmaken van
de Stimuleringsregeling stageplaatsen doktersassistenten en
praktijkondersteuners 2018 van Stichting Sociaal Fonds
Huisartsenzorg (SSFH). Zet uw goede en vernieuwende ideeën
om in een projectplan en SSFH draagt de helft bij aan de kosten,
tot een maximum van € 25.000,-.
Van innovatieve stagebegeleiding tot bbl voor zij-instromers
De financiële bijdrage is bedoeld voor een vernieuwende aanpak of
een instrument dat voldoende goede stageplaatsen stimuleert voor
doktersassistenten en praktijkondersteuners. Kortom, een project dat:
•	de samenwerking tussen onderwijs en huisartsenorganisaties
in uw regio stimuleert of verbetert;

•	innovatieve stagebegeleiding, stagemogelijkheden of alternatieve opleidingslocaties mogelijk maakt en zo de werkgever
ontlast;
•	de voordelen van een stagiair in de praktijk onder de aandacht
brengt, bijvoorbeeld met voorlichtingsactiviteiten;
•	zorgt voor een betere matching tussen de opleidingseisen van
de stagiair en de stageplaats.
Denk bijvoorbeeld aan een regionaal stagebureau of een platform
dat studenten koppelt aan een stage. Of aan een plan waarbij
zij-instromers een bbl-opleiding kunnen volgen met baangarantie.
Ongetwijfeld heeft u soortgelijke goede ideeën voor in uw eigen regio.
Voor wie is de stimuleringsregeling bedoeld?
Alleen een regionaal samenwerkingsverband van ten minste drie
verschillende partijen kan de bijdrage in de projectkosten aanvragen. Minstens een van deze partijen moet een huisartsenorganisatie zijn. Daarnaast is samenwerking met een opleiding
wenselijk. Op deze manier wil SSFH samenwerking in de sector
en de regio stimuleren.

Hoe maakt u gebruik van de stimuleringsregeling?
Samen met de andere organisaties bedenkt u een plan voor
een nog te starten project. Namens het samenwerkingsverband
vraagt één partij de financiële bijdrage aan. Stuur uw projectplan
en een begroting van de kosten toe via het aanvraagformulier dat
u vindt op onze website. Dit aanvraagformat kunt u mailen naar
info@ssfh.nl.
Vier criteria
SSFH toetst ingediende plannen aan de hand van vier criteria:
•	Hoe zorgt het project in de regio voor meer en betere stageplaatsen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners?
•	Zijn de resultaten of producten bruikbaar voor andere
opleidingen of huisartsenorganisaties en zijn ze overdraagbaar?
•	Bevat de aanvraag een concrete probleemanalyse, haalbare
doelstellingen en oplossingen, meetbare resultaten en een
realistisch plan van aanpak?
•	Hoe innovatief is het project voor de regio?

Als uw aanvraag is goedgekeurd
Samen met u stelt SSFH een samenwerkingsovereenkomst op.
SSFH wil graag het project een jaar kunnen volgen en over de
aanpak of resultaten publiceren. U bent verplicht een voortgangsrapportage en evaluatieverslag over het project aan te leveren en
om SSFH te vermelden in uw producten of publicaties.
Van het u toegezegde bedrag krijgt u de helft meteen en de
andere helft ontvangt u na afloop van het project. Behalve van
de financiële bijdrage kunt u voor het project ook gebruikmaken
van onze expertise. Als uw projectplan aan het plan van een
andere organisatie is te koppelen, brengt SSFH u met die
organisatie in contact.

Meer informatie
Meer weten over de Stimuleringsregeling stageplaatsen
doktersassistenten en praktijkondersteuners 2018?
Op de website vindt u de volledige voorwaarden en het
aanvraagformat voor de regeling.
Kijk op www.ssfh.nl/stimuleringsregeling.
SSFH verstrekt ook stagevergoedingen en een vergoeding
praktijkbegeleiding. Deze kunt u eveneens aanvragen via
onze website.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contract op met Anne van Riet-Keulen (projectleider).
T: 06 2032 5575
E: a.vanriet@ssfh.nl

