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Uitnodiging deelname onderzoek 
over de SBOH 
Geachte opleider, 
  
Graag vragen wij uw medewerking aan een onderzoek over de SBOH. 
 
Over het onderzoek 
De SBOH heeft als financier en werkgever van diverse artsen in opleiding tot 
specialist (aios) de ambitie om te zorgen dat deze aios in Nederland de beste 
geneeskundig specialistische vervolgopleiding krijgen voor een redelijke prijs. 
Om invulling te geven aan onze ambitie en om goed in te kunnen spelen op de 
verwachtingen, hebben we het initiatief genomen om een onderzoek uit te 
laten voeren onder onze belangrijkste stakeholders, onder wie u als opleider. 
 
Uw mening 
Graag horen wij uw mening om inzicht te krijgen in hoe wij meer kunnen 
betekenen voor de zorg en voor u als opleider in het bijzonder. Mede op basis 
van het onderzoek willen wij onze organisatie naar een volgende fase brengen 
en verder invulling geven aan onze koers voor de komende jaren. 
 
Uw deelname 
We zouden het zeer op prijs stellen als u 7 minuten van uw tijd kunt vrijmaken 

https://sboh.nl/component/acym/archive/115-uitnodiging-deelname-onderzoek-over-de-sboh?userid=34501-j6NRNbcBkjGQ5Q&tmpl=raw&format=raw


om uw mening te geven over de SBOH. Deelname aan het onderzoek is 
mogelijk tot maandag 7 februari 2022. 
Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en 
volledig anoniem verwerkt door onafhankelijk adviesbureau de Reputatiegroep. 
 
Link naar de vragenlijst 
Start vragenlijst 
Mocht bovenstaande link niet werken, dan kunt u onderstaande link kopiëren 
en plakken in de browser om naar de online vragenlijst te gaan: 
https://nl.research.net/r/SBOH  
 
Vragen? 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging, dan kunt u contact 
opnemen met Hans Schmidt, manager externe zaken van de SBOH (e-mail: 
h.schmidt@sboh.nl  / telefoonnummer: 06-53313065) of Joke Thijssen, 
adviseur van de Reputatiegroep (e-mail: j.thijssen@reputatiegroep.nl / 
telefoonnummer: 06-81246897). 
 
Wij stellen uw medewerking bijzonder op prijs en danken u bij voorbaat voor 
uw deelname. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur 
Anita Bouwman, lid Raad van Bestuur 
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