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Over Robin
Robin houdt zorg beschikbaar in een zorglandschap met blijvende personeelstekorten en 
toenemende, complexere zorgvragen. Robin brengt de zorgvraag en het zorgaanbod samen door 
(potentiële) professionals op te leiden, te ontwikkelen, in te zetten en te laten doorstromen.  
Dit doet Robin in samenwerking met verschillende regionale huisartsenorganisaties, waardoor 
een landelijk netwerk ontstaat.

Robin  
is er voor…

(Individuele) huisartsenpraktijken
Voor iedere huisartsenpraktijk in Nederland is Robin bereikbaar voor personele vraagstukken.  
Robin werkt met betrokken, bevlogen en deskundige zorgprofessionals. Denk hierbij onder 
andere aan ervaren doktersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkmanagers.  
Hiernaast biedt Robin een huisartsenpraktijk ook ondersteuning bij de inzet van trainees  
of bij de werving en selectie van eigen personeel in de praktijk. 

Lees meer hierover op pagina 3 t/m 6.

Regionale huisartsenorganisaties
Robin helpt regionale huisartsenorganisaties met het managen van de regionale arbeidscapaciteit. 
Hoe? Onder andere door het beschikbaar stellen van zorgprofessionals en huisartsenpraktijken 
te ondersteunen bij werving en selectie van vaste medewerkers. Daarnaast zet Robin in op 
opleiden, groei en ontwikkeling. Robin stimuleert deskundigheidsbevordering door een regionaal 
opleidingsplatform te faciliteren waar zorgprofessionals in het werkgebied van de betreffende 
huisartsenorganisatie toegang tot krijgen. Daarnaast zet Robin indien gewenst samen met de 
regionale huisartsenorganisatie zij-instroomtrajecten op en weet ze slimme oplossingen aan te 
reiken. Om het opleiden van nieuwe zorgprofessionals in de praktijken te stimuleren, biedt Robin 
een regionaal stagepunt waarbij alle relevante opleiders in de regio zijn aangesloten. 

Lees meer hierover op pagina 7 t/m 11.

Onderdeel  
van PRO Groep

In 2019 is Robin, als onderdeel van PRO Groep, in nauwe samenwerking met regionale 
huisartsenorganisaties ontwikkeld. PRO Groep is sinds 2008 actief in de zorg, en is het 
moederbedrijf van zowel Robin als van Praktijksteun en Sitis. Praktijksteun is actief in de 
gecontracteerde zorg en heeft 150 zorgprofessionals in vaste dienst. Sitis biedt ondersteunende 
activiteiten en oplossingen in de zorg. Hierbij is te denken aan geaccrediteerde opleidingen 
Praktijkmanagement in de huisartsenzorg en de inzet en implementatie van regionale 
e-healthplatformen in de (huisartsen)zorg. 
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De diensten op de volgende pagina's zijn voor iedere 
huisartsenpraktijk in Nederland beschikbaar. 

Hoe ondersteunt Robin

in de praktijk?



Kenmerken

   Betrokken, bevlogen en deskundig.

    Snel inzetbaar door relevante ervaring in 
de huisartsenzorg en het voltooien van 
een relevante HIS-training. 

    Ingeschreven bij een kwaliteitsregister 
waardoor jaarlijks nascholingen en/of 
opleidingen worden gevolgd.

   Begeleiding en intervisies worden door 
Robin georganiseerd.

Wat is detacheren via Robin? 
Robin heeft een vast team van ervaren zorgprofessionals welke bij huisartsenpraktijken inzetbaar zijn voor middellange tot 
lange periodes. Is er bijvoorbeeld in de praktijk vervanging nodig of gewenst bij langdurig verzuim of zwangerschapsverlof? 
Of juist versterking bij bepaalde projecten of drukte? Robin begrijpt dat je dan een goede (extra) medewerker kunt 
gebruiken en biedt hiervoor de inzet via detachering aan. Detacheren betekent in het kort het ‘inhuren’ van personeel via  
een organisatie zoals Robin, en kan een praktijk diverse voordelen bieden: 

   Administratieve, juridische en financiële taken en verantwoordelijkheden worden uit handen genomen. 
   Geen werkgeversrisico’s bij ziekte of ontslag.
   Gegarandeerd van continuïteit. 
   Veel flexibiliteit. Indien de tijdelijke ondersteuning (na minimaal één maand) niet meer nodig is,  
wordt de inhuur beëindigd. 

Gedetacheerde medewerkers zijn in vaste dienst van Robin en daardoor niet over te nemen na een detacheringsperiode.

Waarom detacheren via Robin? 
Door de inzet van een zorgprofessional via Robin heeft 
de praktijk de zekerheid van een betrokken, bevlogen 
en deskundige medewerker. Een zorgprofessional van 
Robin ontwikkelt zich continu, is flexibel en kiest er 
bewust voor om op meerdere plekken aan de slag te 
gaan. Alle medewerkers worden ondersteund door een 
coach en zijn getraind op het snel eigen maken van de 
praktijkgewoontes. 

Tarief
Het tarief van de inzet van een medewerker is afhankelijk 
van de duur van de inzet alsmede de functie en het 
ervaringsprofiel (inschaling). De meest gangbare tarieven 
voor detacheren starten vanaf € 30,- per gewerkt uur, 
exclusief btw.

Robin in de praktijk
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Personele inzet in de huisartsenpraktijk 

via detachering
Doktersassistenten • Apothekersassistenten • Praktijkondersteuners (POH) •  
Praktijkmanagers • Verpleegkundig specialisten (VS) • Physician assistants (PA) 



Kenmerken

   Altijd ingeschreven in het KABIZ 
Kwaliteitsregister.

   Werken gebaseerd op de gedragscode 
en de competenties van de 
huisartsenzorg.

   Gekoppeld aan een buddy in de praktijk:  
een vaste medewerker van Robin.

   Deelname aan intervisies.

   Bijscholing wordt afgestemd op de 
persoonlijke ontwikkelbehoeften.

   HIS-training inbegrepen.

   Begeleiding en coaching vanuit Robin.

Wat houdt de inzet van een trainee via Robin in? 
Robin ondersteunt huisartsenpraktijken met de inzet en 
instroom van talentvolle doktersassistenten als trainees 
in de praktijk. Hiermee wordt de kloof verkleind tussen 
de opleiding en het werkveld. Trainees zijn recent 
afgestudeerde professionals die middels intensieve 
begeleiding binnen twaalf maanden ‘vakvolwassen’ 
worden gemaakt. Een belangrijk voordeel van trainees 
is dat zij over actuele kennis en nieuwe vaardigheden 
beschikken die direct toe te passen zijn in de praktijk. 

Waarom een trainee via Robin?
Robin voert een zorgvuldige selectie uit op de nét 
afgestudeerde doktersassistenten met een diploma. 
Vervolgens worden zij middels een traineetraject 
gedurende twaalf maanden zowel vanuit Robin als 
vanuit de praktijk intensief gecoacht en begeleid naar 
beroepsdeskundigheid en allround inzetbaarheid. Na twaalf 
maanden inzet op de praktijk, intensieve begeleiding en 
training, krijgt de betreffende praktijk de mogelijkheid om 
de trainee kosteloos in eigen dienst te nemen. 

Tarief
Het tarief van de inzet van een trainee start vanaf € 30,-  
per gewerkt uur, exclusief btw.

Robin in de praktijk
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Doktersassistenten

Personele inzet in de huisartsenpraktijk 

via traineetrajecten



Wat houdt werving en selectie via Robin in? 
Het werven en selecteren van de juiste medewerkers 
kan een hele klus zijn, en om veel tijd en focus vragen. 
Robin kan helpen bij de werving en selectie van de 
juiste medewerkers. Hoe ziet dat eruit? Robin gaat 
exclusief met de werving en selectie opdracht aan de 
slag. Eventuele kandidaten die reeds in procedure zijn, 
worden vooraf bekendgemaakt en afgestemd. Samen 
met de praktijk stelt Robin vervolgens een vacaturetekst 
en enkele randvoorwaarden op. Hierna wordt gezocht 
naar kandidaten die voldoen aan de criteria. Na een eerste 
screening door Robin, worden de kandidaten aan de 
huisartsenpraktijk voorgesteld. De huisartsenpraktijk voert 
zelf de sollicitatiegesprekken. Zodra hieruit de juiste match 
komt, kan deze nieuwe medewerker in eigen dienst van de 
praktijk worden genomen.

Waarom werving en selectie via Robin?
Robin beschikt over een landelijk netwerk in de zorg, 
waardoor zij continu in verbinding staat met (potentiële) 
medewerkers binnen de (huisartsen)zorg.  
Het werving- en selectieproces van Robin is modern, 
persoonlijk en zorgvuldig, zodat er ook in de krappe 
arbeidsmarkt een juiste match kan worden gecreëerd.  
Het bijkomende voordeel van deze werkwijze van Robin 
is dat het zo voor een praktijk mogelijk is om snel met 
meerdere kandidaten in contact te komen. Gekeken naar  
de prijs is deze in de meeste gevallen tevens concurrerend 
ten opzichte van de eigen tijd en advertentiekosten die  
naar een vacature uit zouden gaan. 

Tarief
Zodra door de praktijk wordt besloten de kandidaat 
een dienstverband aan te bieden en beide partijen de 
overeenkomst tekenen, wordt de factuur vanuit Robin 
verstuurd. De kosten voor deze dienstverlening zijn  
€ 3.500,-, exclusief btw. Dit betreft een vaste fee ongeacht 
de contractomvang. 

Robin in de praktijk
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Kenmerken

   Betaling enkel bij een succesvolle 
plaatsing (no cure, no pay).

   Zorgvuldige procesbegeleiding.

   Vaste fee ongeacht contractomvang.

   Moderne werving- en selectietools.

   Ondersteuning bij opmaak en 
ondertekening arbeidscontract.

   Een groot en landelijk netwerk van 
mogelijke kandidaten.

Doktersassistenten • Apothekersassistenten • Praktijkondersteuners (POH) •  
Praktijkmanagers • Verpleegkundig specialisten (VS) • Physician assistants (PA)

Werving en selectie 

van eigen personeel
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Hoe ondersteunt Robin

in de regio?

De diensten op de volgende pagina's worden in een regio aangeboden indien  
de regionale huisartsenorganisatie bij Robin is aangesloten.



Wat is een regionaal opleidingsplatform? 
Een regionaal platform van Robin is een platform 
op maat gemaakt voor de huisartsenzorg om 
deskundigheidsbevordering in een regio vorm te geven  
en groei, regionale arbeidscapaciteit, scholingsbehoeften  
en ontwikkelcapaciteit te volgen en borgen.  
Een opleidingsplatform biedt onder andere online 
competenties en vaardigheidstrainingen en unieke 
leerlijnen voor alle medewerkers met diverse functies van 
huisartsenpraktijken in de regio. Hierbij is te denken aan 
zowel korte als de meer verdiepende trainingen, cursussen 
en instructies. Hiernaast kan via Robin het platform  
volledig ingericht worden in de kleuren van de regio of  
de huisartsenorganisatie, en indien gewenst zelfs met  
eigen video’s, programma’s of andere eigen content. 

Robin in de regio
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Kenmerken

   Alle regionaal en landelijk relevante 
opleiders aangesloten.

   Makkelijk toegang tot kennis.

   Online boeken van bij- en nascholingen 
ten behoeve van accreditatiepunten voor 
het kwaliteitsregister.

   Ontwikkelcapaciteit en inzetbaarheid 
wordt gemonitord en bevorderd.

   Leerlijnen en lesmateriaal wordt per 
functie ingericht.

   Mogelijkheid om scholingsbudgetten in 
te stellen per medewerker.

   Bijeenkomsten, bij- en nascholingen 
kunnen door de huisartsenorganisatie 
worden toegevoegd aan de leerlijn van 
de medewerkers.

   Mogelijkheid om onboarding 
programma’s voor nieuwe medewerkers 
of andere eigen content of 
zorgprogramma’s op te nemen in het 
platform.

   Het platform is gekoppeld met het 
digitale registratiesysteem PE-online.

    Ingericht in herkenbare regionale 
kleuren.

Waarom een regionaal opleidingsplatform? 
Robin gelooft erin dat door het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers, de kwaliteit hoog 
gehouden kan worden en (door)groeimogelijkheden van medewerkers wordt ondersteund. Medewerkers blijven zo 
gemotiveerd en krijgen een loopbaanperspectief. Samen met regionale huisartsenorganisaties zorgt Robin daarom, middels 
een regionaal opleidingsplatform, voor de deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals.

Alle medewerkers van aangesloten praktijken bij de regionale huisartsenorganisatie

Online regionaal 

opleidingsplatform



Waarom een regionaal stagepunt?
De meeste opleiders hebben wachtlijsten met leerlingen 
die na het voltooien van de opleiding in de huisartsenzorg 
werkzaam willen zijn. Door gebrek aan stageplaatsen 
en leer-werkplekken bij huisartsenpraktijken worden 
momenteel te weinig zorgprofessionals opgeleid, terwijl 
ze er wel zijn. Robin ondersteunt hierin om de instroom op 
de arbeidsmarkt te vergroten en de leerlingen met behulp 
van een regionaal stagepunt een kans te geven om in de 
huisartsenzorg te kunnen werken. 

Wat is een regionaal stagepunt? 
Een regionaal stagepunt ontstaat uit een samenwerking 
tussen Robin, de huisartsenorganisatie en de verschillende 
relevante opleiders in de regio. Het doel van een 
regionaal stagepunt is om alle relevante opleiders in 
de regio aan te sluiten op één centraal informatie- en 
communicatieplatform. Op deze manier is het voor 
huisartsenpraktijken op elk moment mogelijk om per 
relevante opleider inzicht te hebben in de actuele 
stageperiodes en de vraag naar leer-werkplekken.  
Tevens kunnen huisartsenpraktijken middels het 
stagepunt met enkele klikken kenbaar maken dat zij een 
stage- of leer-werkplek willen aanbieden.  
De desbetreffende opleiders zullen dan rechtstreeks 
contact leggen met de praktijk. Naast het verbinden 
van opleiders, hun stagiairs en praktijkplekken bundelt 
Robin ook de kennis die nodig is om een goede 
stage-aanbieder te zijn. Voor aanbieders zijn er tal van 
subsidiemogelijkheden die gemakkelijk met behulp van 
factsheets, stappenplannen en kennisdocumenten van 
Robin aan te vragen zijn. 

Robin in de regio
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Kenmerken

   Eén centraal informatie- en 
communicatieplatform voor alle 
aangesloten praktijken van de 
huisartsenorganisatie.

   Inzicht in de actuele stageperiodes en 
benodigde leer-werkplekken.

   Informatie over wat een praktijk mag 
verwachten van een leerling, welke 
tijdsinvestering het behelst, wat een 
leerling de praktijk brengt en welke 
subsidiemogelijkheden er zijn (inclusief 
stappenplannen).

   Direct in verbinding met alle relevante 
opleiders uit de regio.

Alle relevante opleiders in de regio

Regionaal 

stagepunt



Waarom een landelijk innovatieplatform?
Robin ziet het als haar missie om zorg beschikbaar 
te houden. Dit is een grote uitdaging in de huidige 
arbeidsmarkt in combinatie met de groeiende zorgvraag. 
Voor het vinden van deze oplossing(en) dient volgens 
Robin de kracht van het samenwerken ingezet te 
worden. Middels het landelijke innovatieplatform wil 
Robin daarom samen met alle aangesloten regionale 
huisartsenorganisaties op zoek naar de slimste, meest 
effectieve, praktisch inzetbare én schaalbare oplossingen.

Wat is het landelijk innovatieplatform?
Het landelijk innovatieplatform vormt Robin samen 
met de bestuurders van de bij Robin aangesloten 
huisartsenorganisaties. Robin organiseert jaarlijks 
twee bijeenkomsten waarin regionale best practices 
worden verzameld, nieuwe technieken worden bekeken 
en opschalings- en organisatievraagstukken worden 
besproken. De belangrijkste insteek van de bijeenkomst is 
om van elkaar te leren en met elkaar ervaringen, ideeën en 
vraagstukken te delen.

Robin in de regio
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Kenmerken

   Jaarlijks een bijeenkomst voor 
bestuurders van de aangesloten 
huisartsenorganisaties.

   Sprekers op het gebied van: 
•  Regionaal capaciteitsmanagement. 
•  Slimme zorgverlening, slim  
  werkgeverschap. 

•  Omvormen traditionele zorg naar  
  digitale zorginitiatieven.

    Facts & figures op macroniveau.

   Best practices.

   Politieke trends op gebied van capaciteit.

   Geluiden uit de markt en gezamenlijke 
projecten.

Bestuurders van bij Robin aangesloten huisartsenorganisaties

Organisatie 

landelijk innovatieplatform



Waarom een zij-instroomtraject?
Als geen ander weet Robin dat het toevoegen van 
capaciteit aan de arbeidsmarkt een must is voor de 
toekomst van de (huisartsen)zorg. Slimme digitale 
oplossingen en technische innovaties zullen het 
menselijke gevoel waar de zorg op draait nooit geheel 
vervangen. Om deze reden organiseert Robin in 
samenwerking met regionale huisartsenorganisaties zij-
instroomtrajecten.

Wat is een zij-instroomtraject?
Zij-instromers zijn zorgprofessionals met ervaring in 
een ander (zorg)domein en die graag willen starten in 
de huisartsenzorg. Deze vaak ervaren zorgprofessionals 
worden in 18 tot 24 maanden klaargestoomd om in de 
huisartsenzorg aan de slag te gaan.

In zij-instroomtrajecten zoekt Robin eerst samen met 
de regionale huisartsenorganisatie naar voldoende 
werkplekken bij de aangesloten huisartsenpraktijken.  
Zodra deze plekken gevonden zijn, kan de opleider starten 
met het opleiden van zij-instromers. 

Gedurende de opleidingsperiode begeleidt Robin  
zij-instromers en vervult Robin de werkgeversrol. Hiernaast 
betaalt Robin de studiekosten en biedt, indien de praktijk 
een arbeidsplek beschikbaar stelt, loopbaanperspectief na 
afronding van de studie. De praktijk waar de zij-instromer 
wordt begeleid, heeft na de studieperiode altijd de eerste 
keuze om iemand direct en zonder kosten in eigen dienst 
te nemen als dat gewenst is. 

Tarief
Het tarief van de inzet van een zij-instromer start vanaf 
€ 30,-, exclusief btw en inclusief opleidingskosten. 

Robin in de regio
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Kenmerken

   Zorgvuldig geselecteerde zij-instromers 
met een zorgachtergrond die een 
bewuste keuze voor de huisartsenzorg 
maken.

   Gezamenlijke inventarisatie van 
geïnteresseerde praktijken en 
kandidaten.

   Werkgeverschap door Robin geregeld 
gedurende de opleidingsperiode  
(18-24 maanden).

   Robin betaalt studiekosten en biedt 
loopbaanperspectief na afronding van 
de studie.

   Opleidingspraktijk heeft eerst de keuze 
om de zij-instromer na afronding van de 
opleiding in dienst te nemen. Er is hierbij 
geen sprake van een wervingsfee.

   Bij te weinig aanmeldingen in de eigen 
regio worden groepen samengevoegd 
met een andere regio.

Doktersassistenten

Organisatie 

ZZij-instroomtrajecten



Neem contact op via: 
088 201 3840
info@robinzorg.nl 
www.robinzorg.nl 
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Met Robin zorg beschikbaar houden 

in de praktijk en regio?
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Robin
draagt ZZorg



Robin
Hofstraat 167
5641 TD Eindhoven

088 201 3840
info@robinzorg.nl 
www.robinzorg.nl 




