TIP de VIP (Flevoziekenhuis)
De campagne TIP de VIP ondersteunt de VIP trainingen van het ziekenhuis
met de uitverkiezing van de ‘VIP’ van het kwartaal. Medewerkers kunnen
een collega ‘tippen’. Een jury van medewerkers van verschillende afdelingen
kiest uit de inzendingen drie genomineerden, waarop gestemd kan worden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in Café het LEVEN, het maandelijkse
medewerkerscafé van het Flevoziekenhuis. Dit ‘café’ wordt georganiseerd
door de geestelijke verzorgers die dan ook de bardienst verzorgen. De drie
genomineerden én hun tipgevers zijn uitgenodigd. De tipgevers vertellen
waarom zij juist déze collega hebben getipt. De prijs voor de winnaar en
zijn/haar tipgever: naast de roem een ‘pluim’ (een bon waarmee je via
www.pluim.nl een verwenactiviteit kunt uitzoeken), de poster met de tip en
bloemen.
Na de verkiezing worden ook de ‘tips’ die niet tot een nominatie hebben
geleid bij de getipte collega’s gebracht. Het blijkt een speciaal moment op
te leveren. Deze collega’s tonen zich bijzonder verrast en voelen zich zeer
vereerd. ‘Het voelt heel speciaal dat een collega de moeite neemt om mij te
complimenteren met hoe ik werk en wat ik doe’. Behalve de ‘tip’ wordt ook
een ‘krijtbeker’ gegeven. Deze beker met schoolbordverf is bedoeld om –
voorzien van een compliment – weer door te geven aan een andere collega.

Ron Schouten met zijn krijtbeker
‘TIP de VIP’ is een begrip geworden. Medewerkers kijken uit naar de
volgende verkiezing en zijn al ruim van tevoren bezig met wie ze zullen
tippen. Medewerkers beoordelen elkaar op de VIP-waarden, die de basis
vormen van een Planetree-organisatie. ‘Dat is VIP’ of ‘Dat is niet VIP’ wordt
gebruikt zoals al eerder ‘Dat is Planetree’ of ‘Dat is niet Planetree’. Zo
winnen de waarden aan herkenbaarheid en gemeenschappelijkheid.

Alle medewerkers doen mee: iedereen - van schoonmaker tot dokter - kan
tippen, iedereen kan getipt worden, iedereen kan stemmen, iedereen kan
winnen!
Het biedt de gelegenheid om juist die medewerker die zichzelf niet op de
voorgrond zet en zijn gedrag heel ‘normaal’ vindt, in het zonnetje te zetten.
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Bijlage 1
Wie wordt de winnaar van TIP de VIP:
MARIAN, JANNY of RENÉ?
Stem je mee?
We hebben een huis vol VIP’s! Maar wie wordt de derde officiële VIP van het
Flevoziekenhuis? Oftewel, winnaar van de derde TIP de VIP-campagne? Een
jury heeft uit alle inzendingen die zijn binnengekomen 3 genomineerden
gekozen. Zij geven patiënten (en collega’s) elke dag weer dat speciale VIPgevoel. Breng jij ook je stem uit op een van hen? Dat kan tot dinsdag 9
november a.s. Stop je formulier in de stembus bij Vermaat of in de
brievenbus van HR Services. De winnaar wordt tijdens Café Het LEVEN op
11 november a.s. bekendgemaakt. Je bent vanaf 16.30 uur van harte
welkom!
LET OP: kruis 1 hokje aan. Anders is je stembiljet niet geldig!
Marian van Putten, longverpleegkundige
“Marian is een harde werker en zeer consequent. Ze is
behulpzaam en direct naar de patiënt toe. Ze heeft humor
en is zeer collegiaal. Marian laat haar werk altijd netjes
achter. Als ze iets is vergeten, belt ze direct de afdeling, of
komt er de volgende dag voor terug. Een ‘ouderwetse’
verpleegkundige waar we trots op mogen zijn!”

Janny Siderius, doktersassistente poli Dermatologie en medisch
pedicure
“Janny is enthousiast, vriendelijk, initiatiefrijk en collegiaal.
Ik ken haar als een stille kracht met een enorme inzet om
dingen voor elkaar te krijgen, ook buiten haar eigenlijke
werk om. Ze heeft bijeenkomsten opgezet voor het geven
van borstvoeding en was mede-initiator van de geheel
verzorgde reis naar Parijs voor onze collega receptie &
bewaking, Tonia. En vanaf 1 oktober is ze medisch
pedicure voor onze patiënten. We mogen trots zijn op zo’n
fantastische collega!”
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René Breuker, medewerker Techniek
“René is iemand die weet dat hij in het ziekenhuis
aanwezig is om zijn diensten aan te bieden. Ik
(medewerker facilitair meldpunt) bel René regelmatig
omdat één van onze collega’s uit het ziekenhuis een
probleem heeft dat met spoed moet worden opgelost. Het
gebeurt vaak dat een storing pas laat wordt gemeld en
dan voel ik me bezwaard om René om 10 voor 4 te bellen.
Ik begin dan met ‘sorry René’, maar voordat ik mijn zin
heb afgemaakt zegt hij al ‘zeg het maar hoor, ik loop er nog wel even
langs’. Dit is een werkwijze waar ik van houd. Geen gezeur van ik ben me al
aan het omkleden of ga zo naar huis. De collega heeft me nodig, ik kom je
helpen. René is een voorbeeld collega, een echte topper.”

© 2011 Planetree en ieder lid voor zijn eigen bijdrage

Verbetergids 2011

www.planetree.nl

4

Bijlage 2
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Bijlage 3
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