
TRAINEESHIP

+31088 455 86 00

YOUNG PROFESSIONALS IN 
HEALTHCARE IT

BOUWEN AAN DE TOEKOMST?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Het is een uitdaging voor zorginstellingen om goed opgeleidde mensen te vinden binnen zorg 
en ICT. Diverse studies leiden studenten op voor zorg óf ICT, echter zijn opleidingsinstuten 
voor een combinae van deze twee schaars. Daarnaast missen afgestudeerden nog praksche 
(achtergrond)kennis. Om deze reden bieden wij een aanvullende (prakjk)opleiding aan: het 
traineeship ‘Beter Academy’. De doelstelling van Beter Academy is om starters versneld op te 
leiden en coachen tot breed geschoolde en inzetbare healthcare IT-consultants. 

Wat zijn de voordelen voor u als zorgorganisae:

  ● Beter en sneller opgeleide young professionals;
 ● Ontzorging op het vlak van werving en opleiding;
 ● Opleiding met prakjkkennis op het vlak van zorg en ICT; 
 ● Young professionals ontwikkeld op persoonlijk en sociaal vlak;
 ● Intervenes en coaching worden door Beter Healthcare verzorgd; 
 ● Mogelijkheid tot kosteloze overname na 2 jaar inzet. 

DeDe kosten bedragen €60,-* per gewerkt uur bij de opdrachtgever op basis van 2 jaar inzet. Het 
opleidingstraject bedraagt 22 maanden van medio september 2019 tot juli 2021. In overleg kunnen delen 
van deze opleiding ook aan uw medewerkers gegeven worden. De richtprijs hiervoor bedraagt €600,-* per 
trainingsdag per medewerker. Bij afname van meerdere trainingen maken wij graag voor u een prijs op 
maat!

De De young professionals van Beter Academy geven uw organisae een boost met 
frisse ideeën, krische vragen en vernieuwde technieken en inzichten. Wij 

bespreken graag de mogelijkheden binnen uw organisae!

* Genoemde prijzen zijn 
  excl. BTW

Tijdens Beter Academy zullen de young 
professionals 4 dagen per week werkzaam 
zijn bij een opdrachtgever en 1 dag per 
week training volgen. Bovendien worden 
externe parjen ingehuurd voor specifieke 
trainingsonderdelen. Tevens krijgt iedere 
young professional een coach die 
reregelmag coachinggesprekken voert.

Beter Academy bestaat uit een aantal elementen:
 
 ● Basis IT-vaardigheden;
 ● Zorgomgeving/financiering; 
 ● Architectuur, processen en funconaliteiten;
 ● Methodieken en strategische thema’s; 
  ● Projectmanagement (theorie en prakjk); 
 ● Consultancyvaardigheden en personal development. 


