
“Zijn er nog duurzame dokters”

Workshop 

Bedrijfsgeneeskundige dagen

Lars Scheurer



Duurzame dokters; 

het, wij, ik ….

Het:

Wet of Risico als uitgangspunt?

Arbo of Werk & Gezondheid?

Wij:

Hang naar zorg, of private positie?

Ik:

Welke persoonlijke positie kies je?

Welke rol kun je spelen bij toenemende polarisatie?

Wat is belangrijk bij een duurzame positie?



Positie: bedrijfsartsvarianten

welke context kies ik? 

kies ik uberhaupt? 

ZZP

Hybride

Interne arbodienst

Maatschap

Externe arbodienst

v
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klantautonomie

?



Wat maakt ons duurzaam?

Popopo:

1. Positie:

2. Polarisatie:

3. Persoonlijke Ontwikkeling:



Positie: 

welke context kies ik? 

Vertrouwen Angst

Macht

Invloed



Polarisatie: 

Waar sta ik in mijn vak?

Pool Pool

The silent

bruggenbouwer

Bepalend: Hoe hoog is de polarisatiedruk voor jou?

Bij je klant & bij je werkgever?

Samenwerking en insluiting vs Geweld & uitsluiting



Polarisatie: 

Hoe ontwikkelt mijn vak?

Pool Pool

The silent

bruggenbouwer



Polarisatie: 

Hoe ontwikkelt mijn vak?

Pool Pool

The silent

skapegoat



Polarisatie

Is altijd een gedachtenconstructie: omdat we “vinden” en niet langer zoeken

Polarisatie heeft brandstof nodig

Polarisatie: doorslaggevend: Urgentie, Gevoel, Zichtbaarheid

Belangrijkste game changers:

1. Verleg de focus van de polen naar het midden

2. Verander het onderwerp van identiteit naar 

1. vakmanschap,

2. legitimiteit 

3. en collegialiteit

3. En kies bewust positie.



Persoonlijke ontwikkeling

Hoe communiceer ik?

Flow

Crisis: bereidheid gedachten op te geven

Dialoog

Crisis: bereidheid oordelen bij te stellen

Discussie

Crisis: bereidheid positie in te nemen

Kennis

Dialoog is de duurzame positie



Persoonlijke ontwikkeling:

Hoe verbind ik?

Duurzaamheid gaat over: groet of afscheid: CIAO!

Commercieel

Inhoudelijk

Attitude

Organisatie van Werk

Alleen de groet is duurzaam…



Dag, duurzame dokter

Hoe ziet jouw duurzame positie er uit?

Welke stappen zijn voor jullie als NVAB-lid dan echt belangrijk?

Heb je vertrouwen in de duurzaamheid van het vak?

Biedt de markt duurzame kansen?


