
 

 Nieuwsbrief  

 

  

 
Kiezen voor Sthenos, wie durft?  
Ben jij de (bedrijfs)arts, A(N)IOS, zij-instromer en/of stagiaire die deze stap gaat zetten?  

 

Ervaren wat wij anders doen? 

We pretenderen anders te zijn, anders te werken. Een mooi verhaal, maar nog beter is het om dit 

daadwerkelijk in de praktijk te ervaren. Hieronder beschrijven we wat we anders doen. Past dit bij je 

of ben je geïnteresseerd hoe dit in de praktijk werkt, neem dan contact op. Misschien wil je een dag 

meekijken of is Sthenos mogelijk je volgende stageplek. Je kunt dan echt ervaren dat wat we zeggen 

ook daadwerkelijk zo in de praktijk werkt. Met werkplezier en tevreden klanten als resultaat! 

 

Hoezo durven? Wat is er dan zo bijzonder? 

Bij Sthenos verwachten we dat je als bedrijfsarts bereid bent om steeds uit je expertrol te stappen en 

gevraagd, maar vooral ook ongevraagd, een mening durft te vormen en te geven buiten je directe 

vakgebied. Dit betekent nieuwsgierig zijn, blijven zoeken naar de vraag achter de vraag (zeker ook 

buiten de medische context), jezelf blijven uitdagen en uit je comfortzone durven te stappen. 

 

Allemaal leuk, maar krijg ik dan ook de ruimte? 

Bij Sthenos streven we ernaar dat je opdrachtgevers hebt die bij je passen. Natuurlijk lukt dit niet 

direct volledig vanaf dag één, dit heeft tijd nodig en moet groeien.  Maar ons uitgangspunt is dat een 

goede match tussen bedrijfsarts en opdrachtgever een essentiële voorwaarde is voor enerzijds 

werkplezier voor de arts en anderzijds een tevreden opdrachtgever. 

Met al onze opdrachtgevers hebben we de afspraak dat de (bedrijfs-)arts zijn/haar eigen agenda 

bepaalt! Er is dus altijd ruimte voor langere spreekuren (we hanteren geen standaard normtijden), 

overleg met management, werkplekbezoeken en wat je verder ook maar nodig vindt om een goede, 

brede adviesrol te kunnen vervullen.  

De ruimte is er dus, maar je moet hem vervolgens wel zelf pakken. We  merken dat veel collega’s het 

toch lastig vinden om daadwerkelijk de spreekkamer uit te lopen en de directiekamer binnen te 

stappen om te praten over wat opvalt binnen het bedrijf, buiten het medische om! Als je bij ons in 

dienst komt ga je een aantal trainingen volgen (variërend van 4 tot 16 dagen) gericht op het verder 

ontwikkelen van je brede adviesvaardigheden. Zo leer je steeds beter om medewerkers en 

organisaties te begeleiden in hun verandertrajecten, zonder het eigenaarschap over te nemen. 

 

Jij durft? 

Ben jij degene die op basis van bovenstaande denkt ‘dit past bij mij’ en ben je nieuwsgierig naar 

mogelijkheden bij Sthenos, neem dan contact op met Anita Groenewoud op 06 - 54693495 

 

 

 


