
  

 

 

 

Calder Werkt aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Dit doen we in 

opdracht van werkgevers of uitkeringsinstanties. We maken diagnoses (fysiek, 

psychisch, taal, competenties etc.), we begeleiden mensen naar een nieuwe baan en 

voeren loonwaarde onderzoeken in opdracht van gemeenten en UWV uit. Werkgevers 

ondersteunen we op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding.  

 

Calder Werkt is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van Aob Compaz, Callant, 

Calder Mobile en Alexander Calder Arbeidsintegratie. Dankzij deze samenvoeging is 

ruim twintig jaar ervaring en kennis binnen het domein Werk samen gebracht in één 

organisatie. Calder Werkt is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van 

bedrijven op het gebied van Zorg, Onderwijs en Werk.  Bij Calder Holding werken 

ongeveer 900 mensen. 

 

Voor onze vestiging in Rotterdam zijn we op zoek naar een:  

 

 

Bedrijfsarts/verzekeringsarts  

(8-40 uur, ZZP/loondienst)   
 

 

Doel van de functie 

Voor de realisatie van keuringen (fysieke diagnoses) in de regio Rotterdam zoeken wij 

artsen die ervaring hebben met het realiseren van diagnoses voor klanten in een 

uitkeringssituatie. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Volledig zelfstandig kunnen uitvoeren van medische onderzoeken; 

 Het verzorgen van heldere en duidelijke rapportages aan de opdrachtgever;  

 Samenwerken met de backoffice van Calder Werkt voor een goede afhandeling en 

registratie van grote aantallen klanten. 

 

Wij vragen 

 Afgeronde academische opleiding Geneeskunde 

 Bij voorkeur specialisatie verzekerings- of bedrijfsarts 

 BIG-registratie 

 Je kunt als ZZP-er een VAR-verklaring overleggen  

 Kennis van wet- en regelgeving, met name van de participatiewet 

 Je werkt respectvol en resultaatgericht met mensen aan de onderkant van de 

samenleving 

 

Wij bieden 

Een veelzijdige en afwisselende baan binnen een dynamische en groeiende 

organisatie. In overleg bepalen we jouw werkritme waarbij we flexibel kunnen zijn in 

werktijden en werkdagen. 



  

 
Verder bieden we jou: 

 
 Een marktconform salaris 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur) 

 8% vakantiegeld 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen 

 Professionele werkomgeving 

 Deskundige en betrokken collega’s 

 Goede balans tussen werk en privé 

 Pensioen 

 Collectieve zorgverzekering 

 Bijdrage aan een fitnessabonnement 

 Reiskostenvergoeding 

 
Wil je je als ZZP-er aan onze organisatie verbinden? Dan bieden wij: 
 

 Een vaste prijs per onderzoek, inclusief reiskosten en reistijd 

 Het uurtarief is vastgesteld door de opdrachtgever 

 Goede ondersteuning vanuit de backoffice t.b.v. de uitvoering van de 

werkzaamheden 

 Werk voor min. 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst 

 

Reageren? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je 

sollicitatie naar solliciteren@calderwerkt.nl  en we nemen contact met je op. Wil je 

eerst meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Judith Steuten 

via 088-2701240. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl 
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