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Lid Raad van Toezicht  
met medische achtergrond 
 
 
Het Bravis ziekenhuis zoekt wegens afloop van de tweede en laatste zittingstermijn van een 
huidig lid Raad van Toezicht per juli 2018 een nieuw lid met een medische achtergrond, die 
op aanbeveling van de Vereniging Medische Staf wordt benoemd.  
 
 
omgeving  
 
Het Bravis ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis waarbinnen, vanuit de twee hoofdlocaties 
in Roosendaal en Bergen op Zoom en de drie buitenpoli’s in Etten-Leur, Steenbergen en  
Oudenbosch, zorg wordt verleend aan patiënten. Door onze kennis en kunde te bundelen, 
versterken wij wat wij al heel lang succesvol doen, namelijk samenwerken in het ziekenhuis, 
met zorgverleners om ons heen, met zorgverzekeraars én met onze patiënten. Door goed 
samen te werken kunnen wij de uitdagingen van de toekomst daardoor nóg beter aan. 
 
Het Bravis ziekenhuis ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met 
andere partijen zijn expertise in te zetten voor de gezondheid van primair alle bewoners in 
Westelijk Noord-Brabant en het oostelijk deel van de provincie Zeeland. Dit gebied strekt 
zich uit van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot 
Breda, en van Putte tot Moerdijk.  
 
Jaarlijks verleent het Bravis ziekenhuis vanuit de verschillende locaties zorg aan patiënten 
van alle leeftijden (totaal ongeveer 495.000 poliklinische bezoeken en ruim 30.000 klinische 
opnamen). Ruim 3.000 medewerkers en medisch specialisten zetten zich hiervoor in, samen 
met ongeveer 250 vrijwilligers. 
 
De  leiding van het Bravis ziekenhuis ligt bij een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad 
van Bestuur wordt daarbij ondersteund door drie zorggroep managers geflankeerd door drie 
medisch specialisten en vijf clustermanagers voor ondersteunende diensten. Op het niveau 
daaronder werken zorgmanagers samen met medisch managers per vakgroep, het zoge-
naamde duaal management, Het duaal management is daarmee op de verschillende ni-
veaus van het ziekenhuis ingevoerd. De medezeggenschap is in het Bravis ziekenhuis inge-
richt met vier adviesorganen. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad kennen een wettelijke 
grondslag. Daarnaast zijn de medisch specialisten verenigd in de Vereniging Medische Staf, 
waarvan het bestuur twee maal per maand overleg voert met de Raad van Bestuur. De Ver-
pleegkundige Adviesraad adviseert over kwesties die het verpleegkundig domein raken.  
 
Voor meer achtergrondinformatie zie www.bravisziekenhuis.nl.  
 
 

 

http://www.bravisziekenhuis.nl/


ambitie  
 

De Raad van Toezicht volgt de per 1 januari 2017 van kracht zijnde Governancecode Zorg 
en onderschrijft de daarin opgenomen zeven principes van goed bestuur en stelt daarbij de 
patiënt centraal. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren de volgende bestu-
rings- en toezichtfilosofie: 
• De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de 

Raad van Bestuur bestuurt in overeenstemming met de statutaire en maatschappelijke 
doelstelling van de Stichting, de beleidsplannen en de beleidsuitgangspunten. 

• De Raad van Toezicht houdt de juiste afstand; de Raad van Toezicht beperkt zich tot 
strategisch essentiële onderwerpen, tot de hoofdlijnen van het beleid en tot ‘key perfor-
mance’-indicatoren. 

• De Raad van Toezicht toont een voor Raad van Bestuur, medewerkers en buitenwereld 
zichtbare sterke betrokkenheid bij de organisatie en de regio. 

• De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: de Raad bepaalt zijn eigen agenda 
en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van en in afstem-
ming met de Raad van Bestuur. 

• De Raad van Toezicht is door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden van 
toegevoegde waarde voor de organisatie. 

 
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad 
van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden 
instelling en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad 
terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van 
de Stichting en de met haar verbonden instelling en/of rechtspersonen. Meer concreet bete-
kent dit de volgende taken en bevoegdheden:  
a. het zorgdragen voor een goed samengestelde en functionerende Raad van Bestuur (door 

vaststelling omvang, benoeming, beoordeling en ontslag van (de leden van) de Raad van 
Bestuur); 

b. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling 
en ontslag van (de leden van) de Raad van Toezicht); 

c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; 
d. het beoordelen en goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur 

conform de Statuten van de Stichting; 
e. het benoemen van de registeraccountant van de Stichting conform de Statuten; 
f. het vertegenwoordigen van de Stichting in geval van een tegenstrijdig belang in/met de 

Raad van Bestuur; 
g. het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de 

werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat onderdeel uitmaakt van het Jaarverslag 
en door een jaarlijks te houden verantwoordingsdag voor externe stakeholders; 

h. het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de Stichting en het naleven 
van de Governance Code Zorg. 

 
De Raad van Toezicht houdt, met het oog op door hem goedgekeurde beleidsplannen, be-
leidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op: 
a.  de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting; 
b.  de strategieën alsmede de risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting; 
c.  de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg; 
d.  de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 
e.  de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving; 
f.   de naleving van wet- en regelgeving; 
g.  de verhouding met belanghebbenden; 
h.  de verhouding met derden, zoals de zorgverzekeraars, brancheorganisaties en samen-

werkingspartners. 
 
 

 



Tijdsinvestering 
De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar met de Raad van Bestuur, veelal in 
de avonduren en organiseert daarnaast één à twee inhoudelijke themabijeenkomsten. Daar-
naast komt de Raad van Toezicht naar behoefte als gevolg van ontwikkelingen in de organi-
satie bijeen. Verder voert de Raad van Toezicht minimaal een maal per jaar overleg met de 
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad en de Vereniging Me-
dische Staf. De afzonderlijke commissies binnen de Raad van Toezicht overleggen door-
gaans voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Be-
stuur. 
 

bagage  
 
De Raad van Toezicht streeft voor wat betreft de samenstelling naar diversiteit en bestaat 
conform de statuten van de Stichting uit ten minste vijf en ten hoogste acht leden. Momen-
teel zijn zes personen aanwezig. 
 
Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, dient de Raad van Toezicht 
zodanig te zijn samengesteld dat: 
a. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de 

Stichting in het bijzonder aanwezig is; 
b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 
c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aan-

wezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, medische, financieel-
economische, juridische, ICT-, sociale en bedrijfskundige achtergronden; 

d. de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht in het adherentiegebied van het 
ziekenhuis woonachtig en/of werkzaam is;  

e. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de leden van de Raad van 
Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; 

f. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van 
Bestuur. 

 

De leden van de Raad van Toezicht dienen in ieder geval te beschikken over:  
a. affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting; 
b. algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring; 
c.  een academisch werk- en denkniveau; 
d. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
e. het vermogen en de houding om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde 

te staan; 
f. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Be-

stuur te toetsen; 
g. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
h. voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance; 
i. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling met oog voor wat 

wezenlijk is voor de realisatie van doelstellingen en continuïteit van het Bravis ziekenhuis; 
j. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de 

Stichting te stellen; 
k. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de leden van de 

Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
l. voldoende beschikbaarheid, mede door een zodanige beperking van het aantal bestuurlij-

ke en/of toezichthoudende functies dat een goede taakinvulling door ieder van de leden 
van de Raad gewaarborgd is en dat voldaan wordt aan de eisen in de wet Bestuur en 
Toezicht. 

 
 
 
 



Specifieke profielschets voor het lid Raad van Toezicht met medische achtergrond 
Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat 
binnen de Raad van Toezicht de behoefte om de Raad te versterken met een persoon die , 
in aanvulling op eerder vermelde algemene functie-eisen: 
a. een brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring in het openbaar bestuur en/of de 

gezondheidszorg heeft; 
b. beschikt over medisch-inhoudelijke kennis van en ervaring met de actuele zorginhoude-

lijke ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg met een goed beeld van trends in de sector; 
c. actuele (werk)ervaring heeft op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg, bijvoor-

beeld als medisch specialist of huisarts;  
d. in de regio (West-Brabant of oostelijk deel van Zeeland) woont en/of werkt; 
e. gelet op de gestelde eisen aan deskundigheid, kwaliteit en actualiteit een  leeftijd heeft 

tussen 40 en 60 jaar. 
 
 

aanbod  
 
De benoeming vindt conform de Governancecode Zorg plaats voor een periode van vier jaar, 
met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging voor eenzelfde periode.  
 
De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen 
van de NVTZ en de WNT. 
 
contact 
 
Bekijk de vacature op www.bravisziekenhuis.nl/werken-en-leren/vacatures en solliciteer di-
rect via de vacaturemanager. Wilt u vooraf meer informatie? Voor functie-inhoudelijke vragen 
kunt u contact opnemen met de voorzitter Raad van Toezicht, dhr. L.A.M. van den Nieuwen-
huijzen RA via het secretariaat Raad van Toezicht, telefoonnummer 088 – 706 78 75 of via 
het mailadres raadvantoezicht@bravis.nl.  
Omdat de Vereniging Medische Staf (VMS) Bravis bij deze procedure een adviesrecht heeft, 
zal de VMS de eerste gesprekken voeren en potentieel geschikte kandidaten (2 á 3) voor-
dragen aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. Deze commissie zal uiteindelijk 
de selectie maken. De gesprekken door de selectiecommissie VMS met de daarvoor gese-
lecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 16 mei vanaf 17.00 uur op de locatie Bravis zie-
kenhuis te Roosendaal 
De gesprekken door de selectiecommissie Raad van Toezicht met de daarvoor geselecteer-
de kandidaten zullen plaatsvinden op 24 mei in de middag op de locatie Bravis ziekenhuis te 
Roosendaal. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.bravisziekenhuis.nl/werken-en-leren/vacatures
mailto:raadvantoezicht@bravis.nl

