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Proces 

Ingezet vanuit behoefte van de zorg om concreet te 
maken wat de stip op de horizon is voor ETZ: ‘Wat voor 
ziekenhuis zijn wij’?  

 

Traject is, op verzoek van RvB, opgepakt door zorg 
(Wideke Nijdam) i.s.m. afdeling Communicatie (Marieke 
van Bommel) en onder begeleiding van 
zorgmarketingbureau Mixe (Mike Janssen en Annemieke 
van Heijningen) 
 



1. Februari 2015: 19 collega's (doorsnede van de 

organisatie) hebben een inventarisatie gemaakt van 

het beste van beide huizen. Dit resulteerde in drie 

mogelijke positioneringsrichtingen.  

2. Richtingen voorgelegd aan verschillende 

overlegorganen en nog een keer getoetst bij 

dwarsdoorsnede uit ziekenhuis. 

3. Resultaat: 2 richtingen die overbleven 

 

 



4. Richtingen weer getoetst bij medewerkers, patiënten, 
verwijzers en verzekeraars 

Uiteindelijk hebben 215 medewerkers, 12 patiënten, 
6 huisartsen en 3 verzekeraars meegedacht in de 
uiteindelijke positioneringsrichting 

5. Er heeft een tweede toetsing bij patiënten 
plaatsgevonden 

6. Richting wordt half november 2015 gepresenteerd in 
harmonisatielijn voor alle leidinggevenden en in 
medewerkersbijeenkomsten 



De theorie 



Inzichten medewerkers 

Veel energie en enthousiasme om tot richting te komen  

3 dingen vallen op:  

 

• We willen goed doen voor de patiënt 

• We zijn bijzonder gedreven 

• Iedereen een trotse professional 



Inzichten patiënten 

1. Verwachtingen anders dan verwacht 

2. Bij ziekenhuisbezoek komt onzekerheid 

3. En overgave aan de professional (en daarin het 

vertrouwen hebben) 

4. Met ‘gezien worden’ als voorwaarde voor goede zorg 

 

5. Patiënt zoekt: goede zorg, afgestemd op de persoon 



Inzichten huisartsen/verzekeraars 

1. Niet echt een mening 

2. Herkenbaar 

 



De richting 



Het belangrijkste uit de richting is dat we in het ETZ zorg 
aanbieden toegespitst op de patiënt. Wij gaan in gesprek 
mét de patiënt over wat zij denken, vinden en voelen en 
passen onze zorg daarop aan, samen met de patiënt. 
 
De waarde Open is een voorwaarde om door te 
vragen/nieuwsgierig te zijn naar wat een patiënt belangrijk 
vindt. En de waarde Flexibiliteit helpt ons om dat wat de 
patiënt belangrijk vindt, in te vullen. 

 

De medewerkers van het ETZ hebben van nature Passie voor 
het vak (we zijn trots op onze expertise) en hebben de 
behoefte om boven gemiddeld te Presteren. Ook dat zit in 
onze genen. 

 

Waarden 



Onze ambitie is om Buitengewoon te willen zijn, 

maar dat geeft nog voldoende uitdagingen… 

Ambitie 



Implementatie 

Van merkwaarden naar werkwaarden met…  

Internal Branding (interne vertaling): 

 

1. Verklaren 

2. Verrijken 

3. Verankeren 

4. Beleven 



2 bijeenkomsten voor alle 

leidinggevenden (top 200) 



Verklaren/verrijken 

• Uitleggen van het merk en er zelf mee aan de slag 

gaan 

• Alle leidinggevenden zijn ambassadeurs 

• Interne campagne 

• Herhalen, herhalen, herhalen. Elk moment aangrijpen 

om positionering te onderstrepen: bij contacten met 

verzekeraars, afscheid, zeepkistsessies 



• 8 laten zien 

Sheets met campagne foto’s 

Beleven 



Beleven 

• Doorvertalen in zorgervaring 

– 3 zorgpaden uitwerken 

• Extern uitdragen: 

– Website 

– Filmpje 

– In Beeld (huis-aan-huis katern) 

– Social media 

– Vertellen op feestjes 

 



Verankeren 

• Vertelt Cecile Timmermans zometeen iets over 



• Hoe houden we in het ziekenhuis het 
enthousiasme vast en hoe maken we het concreet? 

• Wordt alles nu ineens buitengewoon, ook dingen 
die voor anderen heel normaal zijn? 

• Hoever gaan we om onszelf echt buitengewoon te 
gedragen? 

• Wat als je geen keuze hebt (SEH, kanker)? 

• Is de dokter al klaar voor niet-behandelen? 

• Toepassen buitengewoon: hoe gaan patiënten en 
bezoekers dat ervaren? 

We zijn nu bijna 1 jaar op weg…  



• We gaan Buitengewoon vooral ‘laden’ met 

voorbeelden uit de zorg 

• Bij voorkeur in ervaringsverhalen van 

patiënten 

• Niet alles is nu opeens Buitengewoon 

• Het is Buitengewoon als het toegespitst is op 

de patiënt: wat heb je gedaan in overleg mét 

de patiënt (niet alleen voor de patiënt) 

Hoe vertellen we het aan onze 

patiënten en onze omgeving?  



“Het menselijke is heel belangrijk, het medische 

moet dat komt zoals het komt. Daar kunnen zij 

niks aan veranderen. De manier waarop wel!” 

Patiënten verhalen Oncologie 



• April: oprichting van een merkteam 

 

• Mei/juni: oprichting van een 

Buitengewoon team  

(ambassadeurs) 

 

• Specialisten meer betrekken 

Hoe bewaken we Buitengewoon? 



• Zorgen dat gedachtengoed ‘Buitengewoon’ bij 

medewerkers steeds aandacht krijgt; 

• Met HR-beleid zelfde uitstraling (aandacht 

voor het individu) naar medewerkers creëren.  

Wat doet afdeling P&O met 

Buitengewoon? 

 



• Hét thema van de introductiebijeenkomst voor 

nieuwe medewerkers; 

• Vormt insteek van het ETZ-jaargesprek; 

• Onderdeel van het leiderschapsprogramma; 

• Buitengewoon en kernwaarden belangrijk 

onderwerp bij teambuilding (spel, escaperoom); 

• Arbeidsmarktcommunicatie (ETZ-check). 

Toepassing Buitengewoon en 

kernwaarden bij medewerkers: 



Aandacht voor individu en weg van het 
gemiddelde geldt niet alleen voor patiënten 
maar ook voor medewerkers.  

HR-thema’s voor komende jaren: 

• Mobiliteit- en ontwikkeling; 

• Flexibiliteit; 

• Vitaliteit en gezondheid;  

• Diversiteit. 

In HR-beleid 



Buitengewoon in de praktijk 

Paul Bakker, adviseur Opleiden & organisatieontwikkeling 



 

Hoe breng je ETZ Buitengewoon en de 

kernwaarden op een prettige wijze tot leven bij  

medewerkers?  

Centrale vraag: 



 

 

 

BUITENGEWOON SPEL 



Escaperoom  



De musical Buitengewoon: vóór en 

dóór medewerkers 



Wegdeel Opdracht Doel Max tijd 

L1 
Punten 

Rechte weg Kennisvraag Kennis van kernwaarden en 

ETZ toetsen 
30sec 1 

Bocht Doe opdracht Ervaren van de kernwaarde 

en omzetten in actie 
5 min 2 

T-splitsing Mijmer 

opdracht 
Inzicht krijgen, dromen, 

reflectie, intrinsieke 

motivatie 

5 min 2 

Kruising+ U-bocht Uitdaging Met en tegen elkaar strijden 5min 3 

Bezoek 
 

Spelende 

team mag 2x 
Speel een Mijmer opdracht*   2 

Wachtkamer Eerstvolgende 

team slaat 

een beurt 

over 

Speel een Uitdaging*   3 

Buitengewoon 

kaarten 
Speel de kaart 

tijdens je 

beurt* 

Doe wat op de kaart staat*   verschilt 


