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Richard Droog
Oevergriend 112
1356 EH Almere
Telefoon: 06-24399331
E-mail: richard.droog@droog-advies.nl
Geboortedatum: 3 januari 1963
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: gehuwd met Maaike Brouwer
Kinderen: Koen (2000) en Fien (2002)

SAMENVATTING
In mijn loopbaan heb ik mij ontwikkeld als adviseur en sparringpartner van directies en management
en als bedrijfsarts voor uiteenlopende klanten in midden- en kleinbedrijf, maar vooral voor grote
bedrijven. Beleidsontwikkeling, preventie en ondersteuning bieden bij het oplossen van complexe
problematiek binnen de organisatie en in het verzuim zijn de aandachtspunten geweest.
Intensieve samenwerking binnen de Arbo-dienstverlening, maar vooral ook met management, human
resources en externe partijen ervaar ik als vanzelfsprekend.
Mijn activiteiten op automatiseringsgebied hebben structuur gebracht in mijn werk en mijn inzicht in
processen vergroot.
Mijn kracht is om mijn analytisch vermogen en vastberadenheid in te zetten om gemeenschappelijke
doelen te helpen verwezenlijken. Bij individuele begeleiding is mijn focus gericht op productiviteitsverbetering door middel van welzijnsverbetering: gezonde mensen zijn productieve mensen. Bij
organisatieadvies streef ik ernaar het lerend vermogen van organisaties te helpen vergroten. Ik doe
dit vanuit betrokkenheid en onafhankelijkheid.
Gedurende mijn loopbaan zijn vertrouwen, een positieve insteek en humor steeds belangrijker
geworden.
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WERKERVARING
2010 – heden

Eigenaar Droog Advies
Zelfstandig adviseur en vrijgevestigd geregistreerd bedrijfsarts.
www.droog-advies.nl
•
•
•
•
•

2010 – heden

Detachering als bedrijfsarts bij Dienst Justitiële Inrichtingen voor Arbo Unie
Succesvolle acquisitie van Waternet Amsterdam voor Arbo Unie
Presentatie bij de acquisitie van Leekerweide (gehandicapten zorg)
Verzuimbegeleiding voor Allerzorg (thuiszorg Flevoland) via Argon
Intakes voor multidisciplinaire revalidatietrajecten bij het OCA.

Mede-eigenaar en mede-oprichter Integral Coaching
Integral Coaching biedt begeleiding bij mensen met stress-gerelateerde klachten,
zowel ter preventie van verzuim als bij langdurig verzuim.
www.integralcoaching.nl

2003 - 2011

IBM Nederland BV
Als bedrijfsarts en intern adviseur bij IBM heeft samenwerking tussen diverse
disciplines en afdelingen binnen en buiten de organisatie geleid tot een succesvolle
introductie van een integraal welzijnsbeleid bij IBM. Ik heb vorm gegeven aan het
verleggen van de aandacht van verzuimbegeleiding naar preventie. Verbeteren van
de processen met betrekking tot verzuimbegeleiding, uitvoering van
arbeidsvoorwaarden bij ziekte en casemanagement. Aandacht voor de ontwikkeling
van gezonde leiderschapsstijlen binnen de organisatie. Uitbreiden van het
behandel- en begeleidingsnetwerk en relatiebeheer. Actief in beleidsvoorbereiding
en –advies ten aanzien van gezondheidbevorderend ondernemen en preventie.
Actief in het onderhouden van het netwerk van concerngebonden interne Arbodiensten en het mede vorm geven van intercollegiale toetsing.
Naast de eigenlijke functie ben ik actief geweest in een IBM denktank met als doel
verbetering van het ondernemersklimaat en ontwikkeling van leiderschap binnen
de organisatie.

2001 - 2003

Meditel Sociale Verzekeringen
Detacheringen als bedrijfsarts bij TPG Post regio Zwolle, Commit Arbo Zwolle,
Maetis Arbo, CSU Amsterdam en IBM Nederland. Tevens detacheringen als
verzekeringsarts bij USZO Rotterdam en GAK Rijswijk: WAO intredekeuringen en
eerste- en vijfdejaars herbeoordelingen. Verantwoordelijk voor relatiebeheer en
medeverantwoordelijk voor acquisitie.

1997 - 2001

Arbo Groep GAK
Bedrijfsarts voor midden- en kleinbedrijf in een jonge Arbo-dienst in de
pioniersfase. Ervaring met functioneren in zelfsturende teams. Actief in het
opbouwen van een stabiele organisatie. Intensieve samenwerking met andere
kerndeskundigen en arbeids- en organisatie psycholoog. Actief in succesvolle
acquisitie zoals ROC Utrecht.

1983 - 1985

Koninklijke Marine Reserve
Opleiding tot officier der Mariniers te Doorn, uitzending naar Aruba, waar ik als
pelotonscommandant leiding heb gegeven aan een eenheid van 33 man. Eerste
ervaring met het plannen, opzetten, uitvoeren en evalueren van complexe taken.
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OPLEIDINGEN
2008

Arts voor arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
BIG registratienummer 69047239201

1997

Artsexamen aan de Universiteit Utrecht

1983

VWO-B-diploma, Revius Lyceum te Doorn

NEVENACTIVITEITEN
2009 - heden

Center for Human Emergence in de constellatie Healthcare
Mede-initiator van CHE Healthcare, dat als doelstelling heeft een bijdrage te
leveren aan verbetering van de gezondheidszorg in Nederland. (http://
www.humanemergence.nl/nl/const_health.php).
Mede-initiatiefnemer van gezondheidszorginstelling in oprichting Heelheid.nu.

2007 - 2009

Projectleider bij de hervorming van de dienstverlening van de interne Arbo-dienst
van IBM en de voorbereiding en implementatie van nieuwe software ten behoeve
van enkele HR taken (casemanagement, reïntegratie ondersteuning, uitvoering van
arbeidsvoorwaarden), verzuimbegeleiding en preventie activiteiten.

1999 - 2001

Lid landelijk platvorm informatievoorziening Arbo Groep GAK: verbeteren ITondersteuning primaire proces

2000 - 2001

Lid stuurgroep ICT Arbo Groep GAK: beleidsadvies ICT voor lange termijn

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
2004 – 2008

Voorzitter ouderraad basisschool de Regenboog, Almere

1985 - 2008

Lidmaatschap Vereniging van Officieren der Mariniers 'Willem Joseph Baron van
Ghent´

1985 - 1992

Lidmaatschap Utrechtsch Studenten Corps

OVERIGEN
Hobby’s

Zeilen, hockey, cultuur, muziek

Talen

Nederlands: moedertaal, Duits: vloeiend, Engels: goed
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