Taskforce Jonge Klaren 2.0
Uit de jaarlijkse VOCA-enquêtes blijkt dat er voor jonge orthopedisch chirurgen een
toenemend tekort is aan zowel vaste als tijdelijke plekken binnen de orthopedie.
Steeds meer jonge orthopeden zijn werkloos, werkzaam buiten de orthopedie,
werkzaam in het buitenland en/of langdurig werkzaam in opeenvolgende tijdelijke
contracten bij verschillende werkgevers. Jonge klaren doen er steeds langer over om
een vaste plek te bemachtigen. Slechts 47% van de jonge klaren heeft 3 jaar na
afronding van de opleiding een vaste aanstelling.
Graag stellen wij de daarom ingestelde Taskforce Jonge Klaren 2.0 aan u voor. We
zijn sinds oktober 2021 actief. De taskforce heeft zich ten doel gesteld om de
arbeidsmarkproblematiek te analyseren, nadrukkelijker op de kaart te zetten en om
mogelijke oplossingen voor het probleem aan de dragen. De taskforce bestaat uit
voorzitter Joost Colaris vanuit het NOV-bestuur, Luc Heijnens en Dirk Hogerzeil
vanuit de VOCA, Maaike Schotanus en Diyar Delawi vanuit de BBC, Wout Veltman,
Christiaan Albers en Dino Colo als jonge klaren en Bastiaan Heere als
vertegenwoordiger van de ZBC’s.
De afgelopen periode zijn er verschillende brainstormsessies geweest om mogelijke
oorzaken voor het groeiende tekort aan werkgelegenheid te analyseren en de daaruit
volgende oplossingen te destilleren. Er zijn bijeenkomsten geweest met het NOVbestuur, de opleiders en met het capaciteitsorgaan. Vanuit de taskforce nemen
Maaike Schotanus en Joost Colaris deel aan de specialisme overstijgende Taskforce
Arbeidsmarktproblematiek waarin ook de FMS, NFU, NVZ, DJS en LAD actief zijn.
De onlinebijeenkomst voorafgaand aan de NOV-ALV op 3 februari jl. stond volledig in
het teken van het jonge klaren-probleem. Er werden verschillende interessante
presentaties gehouden, gevolgd door een levendige discussie onder leiding van Tom
van ’t Hek. Voor wie de bijeenkomst gemist heeft, is deze via de volgende link terug
te kijken, een aanrader!
De komende periode houden we jullie ook via NOViteiten op de hoogte van alle
ontwikkelingen op het gebeid van de arbeidsmarktproblematiek. Voor vragen en/of
innovatieve oplossingen voor het jonge klaren-probleem zijn de leden van de
taskforce voor iedereen bereikbaar.
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