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Peter van Barneveld 
 
Peter van Barneveld studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit in 
Groningen. Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de longziekten. 
Zijn eerste jaar als longarts werkte hij als chef de clinique van het beademingscentrum 
van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. 
   
In 1985 trad  hij toe tot de maatschap van vrij gevestigde longartsen in het Sint Elisabeth’s 
of Groote Gasthuis te Haarlem. Als longarts was hij drie jaar lid en acht jaar voorzitter van 
het bestuur van de medische staf. 
 
In 2011 werd hij bestuursvoorzitter van het Kennemer Gasthuis. Onder zijn leiding werd 
een grote reorganisatie in het Kennemer Gasthuis doorgevoerd en werd de fusie met het 
Spaarneziekenhuis succesvol tot stand gebracht. 
 
Zijn opleiding tot mediator deed Peter bij het ADR instituut in Amsterdam. 
Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadsschouwburg en 
Philharmonie te Haarlem, voorzitter van de stichting NH Media, (voorheen RTV NH en RTV 
Noord-Holland) en is hij lid van het college van Regenten van het Elisabeth van 
Thuringenfonds. 
 
 
 
Ervaring met conflicthantering: 
 
Uitgebreide ervaring met alle soorten conflicten binnen de zorg. 
Conflictbemiddeling binnen maatschappen, tussen maatschappen, binnen Raden van 
Bestuur, 
Raad van toezicht. Tussen medische staf en Raad van Bestuur / Raad van Toezicht. 
Familieconflict. 
Verenigingsconflict. 



Relevante ervaring: 
 
Grote reorganisatie van ziekenhuis met verlies van 211 arbeidsplaatsen. 
Juridische fusie van twee ziekenhuizen met fuseren van alle vakgroepen, verpleegkundigen 
en alle ondersteunend personeel met bijbehorende lateralisaties. 
Introductie van nieuw leiderschap in ziekenhuis (“ distributed leadership) met 
bijbehorende cultuurverandering. 
Ontwikkeling programma voor duurzame inzetbaarheid voor medisch specialisten. 
Bestuurslid, Portefeuille HR in bestuur STZ  ( vereniging van samenwerkende topklinische 
ziekenhuizen)( 2014-2018) 
Voorzitter vh bestuur van de stichting  Stichting Apotheek Haarlemse Ziekenhuizen( 2014-
2018) 
Voorzitter vh bestuur Streeklaboratorium voor de volksgezondheid in Haarlem. 
Lid van het bestuur van de VBZ, samenwerkingsverband van alle zorgaanbieders in Zuid-
Kennemerland( 2014-2018). 
Lid Dagelijks bestuur OOR regio Vu-mc( 2012-2018)( Onderzoek en Opleidings Regio van Vu-
mc) 
 
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadsschouwburg en Philharmonie te Haarlem, 
Voorzitter van de stichting NH Media, (voorheen RTV NH en RTV Noord-Holland)  
Lid van het college van Regenten van het Elisabeth van Thuringenfonds. (Zorg en Kunst). 
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