
Dé community voor en door jonge dokters



Wij zijn een groep

gemotiveerde, jonge artsen die

de voorlopers willen zijn van

de cultuurverandering in de

zorg. Wij willen het

onbespreekbare, bespreekbaar

maken. 

 

Met ons team zeggen wij niet

alleen dat het anders kan, wij

laten dat ook zien. In onze

organisatie werken wij in een

veilige, positieve sfeer

waarin hiërarchie functioneel

is in plaats van

disfunctioneel. 

 

Wij weten uit ervaring wat

hier allemaal bij komt kijken.

Hierover geven wij graag

workshops en organiseren we

evenementen.

De 

Jonge 

Dokter 

in het 

kort



Gemiddeld werkt een jonge

dokter        per week

over

      van overwerk wordt

niet gecompenseerd in

vrije tijd of salaris

    ANIOS heeft geen 

vaste begeleider

9 uur

80%

1/3

Onze missie is simpel. Gezondheidszorg in Nederland

mag niet ten koste gaan van de zorgverlener. Er wordt

goede zorg verleend in uitstekende ziekenhuizen. Wat

achterblijft, is de manier waarop we met onze dokters

en verpleegkundigen omgaan. 

van de jonge dokters heeft

al overwogen te stoppen. Ons

onderzoek laat zien dat

emotionele belasting,

werkcultuur en prestatiedruk

hierin een grote rol spelen.

Waarom?

48%



Evenementen. Dit is de

manier om jonge

dokters met elkaar in

gesprek te brengen.

Samen met bijzondere

sprekers gaan we graag

met je in gesprek.

Bijvoorbeeld  op ons

jaarlijks terugkerend

event: het

Foutenfestival. Voor

onze leden organiseren

we borrels &

workshops. 

Hoe?

Content. Door onze

aanwezigheid op

social media, in de

krant en op radio/tv

brengen we   het

gesprek op gang.

Bijvoorbeeld met de

resultaten van onze

nulmeting. Zo zetten

we de belangen van

zorgmedewerkers op

agenda's van 

 zieken-huizen,

universiteiten en

politici.



Community. De Jonge Dokter heeft in twee jaar tijd

een groot bereik gecreëerd op sociale media door het

schrijven & delen van ervaringsverhalen, interviews

en praktische tips voor onze volgers. Elk kwartaal

delen we onze nieuwsbrief en we organiseren zo veel

mogelijk offline events. Hierdoor is een community

ontstaan met een sterk groeiend aantal leden. Wij

creëren voor onze leden een platform waar je vragen

kunt stellen en ervaringen kunt delen. 

Ons steunen?

Groei. Samen transformeren we de zorg. Ben 

jij al lid? 

Funding. We gaan graag in gesprek met 

partijen die onze doelen omarmen. Samenwerken?

Locaties. Kun je een evenement hosten? We 

horen graag van je!

Dit hebben we nodig:



THANKS FOR BEING
A GREAT DOCTOR

 

W W W . D E J O N G E D O K T E R . N L

 

S L U I T  J I J  J E  O O K  B I J  O N S  A A N ?

@dejongedokter

  online community

 

 info@dejongedokter.nl


