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• Casus Politie Flevoland, huidige Nationale Politie

• Casus Gemeente Nijmegen 

• Casus Albert Schweitzerziekenhuis 

• Opgave bij ProRail 

• Ideeën voor bedrijfsartsen



Beeldenvorming

• Mooier beeld dan realiteit: Linke soep!

• Negatiever beeld dan realiteit: sneu!

In beide gevallen: Werk aan de winkel.

Beeldvorming is in belangrijke mate te beïnvloeden: 

• zelf doen

• stakeholders laten doen

• klanten laten doen

Eigen ervaringen: positief en kritisch.

Hoe zit dat bij de beroepsgroep van bedrijfsartsen?
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Politie Flevoland

• Lelijke eendje onder de politiekorpsen

•Klein, jong, onervaren, veel geweld, Almere en Lelystad

• Training in klantvriendelijkheid

• Investeren in leidinggevenden

• Samenwerken: IN   

• Niet samenwerken: OUT

• Actief in externe- en interne communicatie 
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Gemeente Nijmegen
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• Eerste linkse college stuurt in de mist

• Hoog gehalte academici: veel discussie, weinig uitvoering 

• Reputatie ambtenaren matig: toespraak burgemeester Ter Horst

• Van aandacht en positieve feedback word je beter!

• Investeren in interne relatie bestuurders versus ambtenaren 

• Relatie met de pers intensiveren

Persoonlijk doel:

College en De Gelderlander uiten zich positief over ambtenaren



Casus Albert Schweitzerziekenhuis
• Bestuurlijke crises

• Middelmaat als maat

Persoonlijke ambitie bij aanvang:

Top 5 en linker rijtje bovenaan!

• Rollen voor:

- RvB en management: voorbeeldgedrag en kwaliteit/veiligheid boven alles

- Medische Staf: Topklinische ambitie

• Wat helpt:

- Maar liefst 12 ziekenhuizen binnen 30 minuten in de omgeving.

- Financiële druk

- IGZ
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Opgave bij ProRail:

• Treinen moeten kunnen blijven rijden, aan ProRail zal het niet liggen!

• Intern:

• Ambitie en Samenwerking tussen onderdelen Leiderschap.

• Cultuur veranderen: plezier, zakelijkheid en scherpte!

• Extern:

• Vervoerders (NS en Anderen),Den Haag, journalisten, 

reizigers(organisaties) en decentrale overheden.
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Ideeën voor bedrijfsartsen

• Enkele beelden:

- Individualisten of collectief?

- Topkwaliteit of middelmaat?

- Regisseur of slachtoffer van omstandigheden?

- Toekomstrijk of toekomstarm?

• Suggesties:

- Topsport gaan bedrijven!

- Positioneren beroepsgroep landelijk

- Positioneren beroepsgroep in de diverse organisaties 

- Meer uit de spreekkamer en om de tafel met leidinggevenden 

- Verzuim is gedrag!
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