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 in het kort Organisaties die hun prestaties willen verbeteren staan in mijn adviespraktijk 

centraal. Prestaties die gericht zijn op meer betrouwbaar diensten leveren, 

veiliger werken, hogere kwaliteit leveren of beter aansluiten op de vragen 

van de klant. Achter prestaties staan mensen. Ik kijk voorbij de structuren, 

procedures, handboeken en systemen naar de patronen, rituelen en stagna-

ties die de ontwikkeling van mens en organisatie in de weg zitten. De praktijk 

van alledag is het materiaal waar ik graag mee werk. 

 

 achtergrond algemeen 

— Geboren in Utrecht in 1952 

— Woonachtig in Delft 

— Gehuwd en 4 kinderen 

— Talen: Nederlands, Engels, Frans, Italiaans en Duits 

 

functies 

— Partner en organisatieadviseur Apollo13 consult, 2009 tot heden 

— Voorzitter Stichting Le Logis du Prieure de Lurcy le Bourg 

 

vorige functies 

— (Managing) partner IMEconsult, 1995 – 2009 

— Partner Intervisie 1980 – 1995 

— Intern adviseur Ministerie van Sociale Zaken 1981 – 1984 

— Medewerker Rathenau Commissie 1978 - 1979 

 

opleidingen 

— Doctor in de Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg – 2004 

— Doctoraal Elektrotechniek Universiteit Delft – 1980 

— Doctoraal Bedrijfskunde Interfaculteit Delft – 1978 

 

 projecten laatste 15 jaar 

industrie 

— Advisering Bouwonderneming in het versterken van de betrouwbaarheids-

cultuur 2014 

— Workshops en trainingen op het gebied van High Reliability Organizing in 

Zuid Afrika (2013 tot heden) 

— SABIC (chemische proces industrie) ontwikkeling van een assessment en 

ontwikkelings methodologie voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Toepas-

sing Hearts&Minds assessments (2009 – 2010)  
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— SABIC (idem) toepassing van de methodologie in fabrieken in Geleen, Gel-

senkirchen, Teesside en Cartagena. (2009 – 2012) 

— ThyssenKrupp (staal, systemen en services) ontwikkeling en uitvoering van 

een MD programma: Building a High Reliability Organization voor Europa en 

Noord en Zuid Amerika 2008 tot heden 

— ThyssenKrupp (idem) coaching- en training programma voor de veiligheids-

kolom in verschillende Duitse vestigingen in combinatie met een MD pro-

gramma leidinggevenden. Toepassing cultuur assessments. 2011 – 2013 

 

zakelijke dienstverlening 

— Schiphol adviseur programma Schiphol 4 Safety 2016 - heden 

— OCCR (Operations Control Centre Rail) management development pro-

gramma gericht op versterken betrouwbaarheid 2011 - 2012 

— ProRail diverse organisatie-ontwikkelings en management development pro-

gramma’s gericht op Hoog Presterend Organiseren 2003 – 2012  

— Schiphol coaching van een ontwikkelingsteam gericht op het doorvoeren van 

High Reliability Organizing 2010 – 2012  

— Sandia Laboratories, Albuqueque Verenigde Staten workshop HRO 2011 

— Deutsche Telekom (telefonie en services) workshop High Reliability Organi-

zing en performance verbetering van de HR backoffice 2010 

— Sioo (scholings instituut voor organisatie adviseurs) en Stolte (scholingspro-

gramma voor de zorg) diverse workshops en coachingsprogramma’s ophet 

gebied van veranderen en ICT 2001 – 2012 

 

not for profit 

— Reviewer APTA (American Public Transport Association) en review in Hong 

Kong van het metrobedrijf MTR (2016) 

— Advisering ten aanzien van het realiseren van een proactieve veiligheidscul-

tuur bij Rijkswaterstaat, uitvoeren van een cultuurassessment (2014 - he-

den) 

— Advisering Stichting Waardering en Erkenning Politie inzake strategie (2013) 

— Gemeente H ontwikkelen en begeleiden van systeeminnovaties in het soci-

ale domein 2010  

— Fonds 1818 onderzoek effectiviteit cultuursubsidies 2009 - 2013 

— Gemeente A begeleiden van een programma gericht op hoger presterend 

organiseren 2008 

— Vts Politie Nederland projectleider strategiebepaling en cultuurverandering 

richting HRO 2007 – 2008  

— Gemeente N begeleiden van een groep gericht op verbetering van de in-

terne samenwerking 2007 

— MBO instellingen begeleiden van een fusie tussen twee MBO scholen 2004 

– 2005 

— Universiteit van Amsterdam begeleiden reorganisatie faculteit 2002 

 

 eerdere projecten 

Makelaardij, geestelijke gezondheidszorg, Arbeidsbemiddeling Nederland, 

Europese Commissie, notariaat, SER, Esprit programma, en diverse overhe-

den. 
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 cultuur activiteiten als vrijwilliger 

— Voorzitter Raad van Toezicht Theater De Veste Delft (2007 – 2016) 

— Voorzitter Stichting TOP Delft (Techniek OntmoetingsPunt) (2013 – 2016) 

— Oprichter en voorzitter Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) (2006-2012) 

— Interim voorzitter Mooi Weer Spelen Delft (2004-2005) 

 

 publicaties meest recente 

— Slagmolen G, en Van Dalen, B, Praktijkboek Mindful Organiseren, Media-

werf, januari 2016 

— Van Dalen, B., Slagmolen, G. en Taen, R., 2009. Mindful Organiseren. Nij-

megen: Apollo13 

— Slagmolen, G. en Los, J. 2009. Treinverkeersleiding in beweging, een casus 

over cultuurverrijking. In Van Es, R., Boonstra, J. and Tours, H. (Eds.), Ma-

nagement en Organisatie, 3, 60-71. Deventer: Kluwer 

— Regtering, H., Dekkers, H. en Slagmolen, G. 2008. Cultuurmakers. In Ma-

nagement en Organisatie, 3/4, 317-331. Deventer: Kluwer 

— Slagmolen, G., Calderon, R., Lewis, J. and Van Stralen, D. 2008. High Per-

formance Organizing and Patient Safety – lessons from a sub-acute pediat-

ric nursing home. In Proceedings 2008 NPSF Annual Patient Safety Con-

gress. Nashville 

— Slagmolen, G. 2004. ICT en het gekluisterde denken, een methodische stra-

tegie voor de waardering van narratieven over ICT. Amsterdam: Dutch Uni-

versity Press 

 

 


