
Regionaal uitwisselen OK Samen 
totaal OK



REGIONAAL UITWISSELING OK

Durf jij net even verder te kijken? Wil jij vaak nét wat meer? 
Doe mee. Dit is je kans om te kijken hoe het bij andere ziekenhuizen gaat. 
Werk jij in een Rotterdams ziekenhuis als operatieassistent, 
recoveryverpleegkundige of anesthesiemedewerker en ben toe aan een 
beetje uitdaging? Wil jij je horizon verbreden en tijdelijk meedraaien in 
een ander ziekenhuis? Of wil je een ingreep leren die ze alleen in dat 
gespecialiseerde ziekenhuis doen? Dat kan! 

Met het project Regionaal Uitwisselen OK is het voor OK medewerkers 
in Rotterdam mogelijk om tijdelijk in een ander ziekenhuis te werken. 
Gewoon met behoud van je vaste contract. Wij faciliteren het hele traject. 
Je krijgt een uniek kijkje in de keuken en leert vanuit de praktijk. Wij vinden 
het belangrijk dat jij elke dag het beste uit je zelf blijft halen. 



HOE HET WERKT

Ga in gesprek 
met je leidinggevende

Wat wil je leren?
Waar wil je leren?
Waar heb je behoefte aan?

Stap
1

Stap
2

Stap
3

Meld je aan voor: 

door je cv en ingevuld 
medewerkersprofiel 
in te sturen

OKRegionaal 
uitwisselen

Er wordt een 

gezocht met deelnemend 
ziekenhuis uit de

regio

Stel samen een plan op 
waarin jouw leerdoelen 
omschreven staan en 
hoe je die kunt bereiken. 



NA DE MATCH

Evaluatie van
uitwisseling

Je krijgt een introduc-
tiepakket* van het 
ziekenhuis waar je 
tijdelijk gaat werken

Je volgt het inwerk-
programma dat het 
ziekenhuis voor je 
heeft gemaakt en 
werkt aan je 
leerdoelen

# Je evalueert de tijd van
uitwisseling met je eigen teamleider 
en met de teamleider van het 
uitwisselende ziekenhuis

P&O maakt jouw 
contract op waarin 
staat dat je in een 
ander ziekenhuis 
gaat leren en op 
welke manier

* Introductiepakket:
• Routebeschrijving zkh/ok
• info over parkeren 
• waar en bij wie te melden 
• korte info over de ok/locker, kleding en schoeisel 
• huisregels/gedragscode

Je gaat de eerste dag 
naar je nieuwe 
werkplek waar je 
buddy al op je staat 
te wachten. 

Tussenevaluatie#

Briefing aan 
teamleider
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