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Raad van Toezicht Bravis ziekenhuis 
 
De Raad van Toezicht volgt nauwgezet de ontwikkelingen van het Bravis ziekenhuis 
en zijn maatschappelijke omgeving. De Raad van Toezicht houdt proactief toezicht en 
is klankbord resp. kritisch adviseur van de Raad van Bestuur. Bijzondere aandacht is 
er voor de maatschappelijke doelstelling van Bravis en de centrale positie van de 
patiënt daarin. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn 
vastgelegd in een reglement. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. 
 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. Zij beschikken over relevante ervaring 
in de gezondheidszorg, de publieke sector en in het bedrijfsleven. Ieder lid vervult zijn rol als 
toezichthouder met vanuit zijn of haar eigen kennis, inzichten en expertise. De raadsleden 
focussen zich daarnaast op de verschillende aandachtsgebieden: Bedrijfsvoering en 
Financiën, Kwaliteit en Veiligheid en Governance en Human Resource. 

 
Maatschappelijke taak 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze 
waarop het Bravis ziekenhuis wordt bestuurd. De Raad van Toezicht vervult zijn taken op 
een evenwichtige wijze. Hij richt zich op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling 
van Bravis en de positie van de patiënt daarin. De Raad van Toezicht bekijkt of alle in 
aanmerking komende belangen van mensen en organisaties die bij Bravis zijn betrokken, 
zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen, voordat de Raad van Bestuur een besluit neemt.  
De Raad van Toezicht beseft dat toezicht houden altijd een afgeleide activiteit is van de 
opgaven waar de Raad van Bestuur voor staat en die in samenspraak met de Raad van 
Toezicht zijn geformuleerd. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat deze opgaven worden 
gerealiseerd. Met andere woorden: de Raad van Toezicht houdt (pro)-actief toezicht. 
 
Visie op Toezicht 
De Raad van Toezicht past de door de brancheorganisaties in de zorg opgestelde 
Governancecode Zorg toe. Hierin staan zeven principes. Deze zijn ook voor het Bravis 
ziekenhuis (hierna: Bravis) leidend. Toezicht is daarbij maatwerk. 
Het werk van de Raad van Toezicht draait om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo wil 
de Raad waarborgen dat patiënten in de regio West-Brabant en het oostelijk deel van 
Zeeland toegankelijke en kwalitatief goede zorg krijgen.  
 
Toezichts- en toetsingskader: Taak en werkwijze  
Toezicht moet passen bij de visie op en de besturing van de organisatie. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over vragen als: zijn we het als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur eens 
over onze maatschappelijke doelstelling? En wat is onze visie op de manier waarop we de 
organisatie inrichten en besturen? Wat zijn daarbij de dilemma’s?  
Door deze vragen aan de orde te stellen probeert de Raad van Toezicht pro-actiever te zijn. 
Het gesprek daarover stimuleert ook de rolvastheid van de Raad van Toezicht. Het draagt bij 
aan een beter begrip voor de bestuursbesluiten, waarvan besluiten met een grote impact 
altijd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden voorgelegd.  
 
Naast zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad van Toezicht ook als adviseur, 
klankbord en werkgever van de Raad van Bestuur. Om zijn taak goed te vervullen overlegt 
de Raad van Toezicht met de adviesorganen van het ziekenhuis (de Vereniging Medische 
Staf, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Advies Raad). De Raad 
van Toezicht neemt ook deel aan strategie- en themabijeenkomsten en legt werkbezoeken 
af.  
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De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen 
van het beleid te beoordelen. De leden beschikken tevens over specifieke deskundigheid op 
een of meer deelterreinen.  
Aan de leden worden hoge eisen gesteld, welke uitstijgen boven wat men kan 
(vaardigheden), weet (expertise) en doet (gedrag, interactie, interventie). Leden die op 
voordracht of aanbeveling zijn benoemd, bijvoorbeeld op voordracht van de Cliëntenraad, 
zijn zich bewust van de noodzaak om zonder last en ruggespraak te functioneren.  
 
Commissies 
De Raad van Toezicht werkt met verschillende commissies. Zo is er een commissie 
Bedrijfsvoering en Financiën, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een commissie 
Governance en Human Resource. De commissies gaan meer de diepte in van het 
betreffende domein, waarna de belangrijkste punten worden ingebracht in de 
(hoofd)vergadering van de gehele Raad van Toezicht.  
 
Raad van Toezicht vergaderingen 
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 keer per jaar deels in aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur. Tijdens Raad van Toezicht-vergaderingen wordt bij gelegenheid ook een 
thema verder verdiept. De Raad van Toezicht evalueert tenminste ieder jaar haar eigen 
functioneren en betrekt daarbij de Raad van Bestuur. 
 
Samenstelling en nevenfuncties  
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en zijn 
eigen samenstelling. De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar met de 
mogelijkheid van een tweede termijn van 4 jaar gebaseerd op de uitkomsten van de 
evaluatie van de eerste termijn. De Raad bepaalt zijn eigen honorering. Deze is conform de 
Wet Normering Topinkomens en is passend bij de maatschappelijke positie en opgave van 
het ziekenhuis. Verder overschrijden de leden van de Raad van Toezicht niet het maximaal 
aantal (zware) toezichtfuncties zoals gesteld in de Wet Bestuur en Toezicht. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2020 met nevenfuncties 
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Dhr. dr. M.A. 
(Michel) Dutrée 

(1958) 
• Voorzitter Raad van 

Toezicht 
• Lid commissie 

Governance en 
Human Resource 

• Lid commissie 
Bedrijfsvoering en 
Financiën 

01-01-
2020 

 01-01-
2024 

Gezondheidszorg-
beleid, strategisch 
management, 
marketing 

Hoofdfunctie 
• Directeur/Eigenaar Assistis Coaching 

& Consultancy 
• Procesregisseur a.i. Wijkverpleging 

VWS 
 
Nevenfuncties 
• Voorzitter Bestuur Longkanker 

Nederland 
• Voorzitter RvT Streeklab 
• Lid van Commissie Integriteit 

Publieke Omroep 
• Voorzitter Bestuur NVLF 
• Voorzitter Raad van Toezicht Certe 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Bevolkingsonderzoek Midden West 
• Tuchtrechter Dopingkamer Instituut 

Sport Rechtspraak 
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Mw. prof. dr. M.C.E. 
(Rietje) van Dam – 
Mieras 

(1948) 
• voorzitter commissie 

Kwaliteit en 
Veiligheid 

• Op aanbevelings-
recht van de 
Ondernemingsraad 

01-01-
2013 

01-01-
2017 

31-12-
2020 

Kwaliteitsmanage-
ment en zorg 

Nevenfuncties 
• Lid directie TKI Biobased Economy 
• Lid Raad van Toezicht University 
College Roosevelt 

• Lid Raad van Commissarissen 
Stichting Impuls Zeeland 

• Lid NWO programmaraad 
Maatschappelijk Verantwoord 
Innoveren 

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Voortgezet Onderwijs Zeeuws-
Vlaanderen 

• Voorzitter Stichting Johan Hendrik van 
Dale 

Drs. R.M. (Roel) 
Aleva 

(1958) 
• Lid commissie 

Kwaliteit en 
Veiligheid 

• Lid commissie 
hoofdlocatie Bravis 

• Op voordracht van 
het Stafbestuur 

 

01-07-
2018 

 30-06-
2022 

Medisch 
inhoudelijk 

Hoofdfunctie 
• Medisch specialist (longarts) Máxima 
MC 

 
Nevenfuncties 
• Hoofd Zorgroep Impuls 
Afdelingen cardiologie, 
longgeneeskunde, neurologie, 
pijngeneeskunde, 
revalidatiegeneeskunde en 
sportgeneeskunde Máxima MC 
 

A.P.E. (Annette) 
Baart MBA  

(1962) 
• Voorzitter 

commissie 
Governance en 
Human Resource 

• Op aanbevelings-
recht van de 
Ondernemingsraad 

 

01-02-
2019 

 31-01-
2023 

 Hoofdfunctie 
• Gemeentesecretaris/algemeen 
directeur bij de gemeente 
Woensdrecht 

 
Nevenfuncties 

• Lid Algemeen Bestuur Vereniging 
Brabantse Gemeenten (VBG) 

• Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting Marklandcollege, 
Oudenbosch 

• Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg Veiligheidsregio 
Midden & West Brabant (VRMWB 
rampenbestrijding) 

Dr. J. (Koos) 
Wagensveld RA 

(1960) 
• Lid commissie 

Bedrijfsvoering en 
Financiën 

 

01-02-
2019 

 31-01-
2023 

 Hoofdfunctie 
• Lector/professor Financial Control 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) 

• Academic Director Master Circulaire 
Economie HAN 

• Universitair docent Radboud 
Universiteit Nijmegen/Faculteit 
Managementwetenschappen 
 

Nevenfuncties 
• Vice-voorzitter Raad van Toezicht 

Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij ‘Rijn & 
Aar’ U.A. (Nieuwerbrug) 

• Voorzitter Risico & Auditcommissie 
OVM “Rijn & Aar’ U.A. 

• Voorzitter commissie Onderzoek 
HAN 

• Lid Beroepenveldcommissie 
opleidingen Finance & Control en 
Accountancy HAN 

• Lid Circulaire Raad Rijk van 
Nijmegen 

 
 
Profielschets  
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Conform de Governancecode Zorg stelt de Raad van Toezicht een algemeen profiel op voor 
de samenstelling van zijn raad naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. 
De Raad van Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar 
geslacht, maatschappelijke achtergrond, leeftijd, regionale binding en rol in het team.  
 
De Raad van Toezicht staat in verbinding met de organisatie en zijn advies- en 
medezeggenschaporganen waarmee de Raad van Toezicht zich breed geïnformeerd weet 
over hetgeen noemenswaardig en relevant is ten aanzien van het Bravis ziekenhuis. 
 
Scholings- en ontwikkelprogramma  
De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de 
ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De Raad maakt daarover jaarlijks afspraken. Daarbij 
moet worden gedacht aan het volgen van cursussen, het organiseren en bijwonen van 
themasessies en het deelnemen aan debatsessies. Daarnaast doorlopen nieuwe leden een 
aan hun profiel aangepast introductieprogramma. 
 
Transparantie en Verantwoording  
Vanuit de maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid wil Bravis transparant zijn en 
verantwoording afleggen. Vanzelfsprekend wordt daarbij voldaan aan de formele vereisten 
naar vorm en inhoud zoals die gelden voor de jaarverslaggeving. Daarmee is geborgd dat 
Bravis transparant is over het kwaliteitsbeleid, veiligheid, bestuur en toezicht, bezoldiging, 
klachten- en calamiteitenafhandeling en medezeggenschap. Naast deze voorgeschreven 
formele verantwoording door middel van het Jaarverslag wil Bravis ook transparant zijn in 
zijn handelen en de keuzes die gemaakt worden, en daarover verantwoording afleggen aan 
belanghebbenden. Daartoe organiseert Bravis jaarlijks een verantwoordingsdag “Bravis en 
Samenleving: Terugkijken en Vooruitzien”. De Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de 
medisch specialisten van Bravis delen daarbij met belanghebbenden en direct betrokkenen, 
zoals politici en maatschappelijke organisaties, de resultaten en de plannen voor de 
komende jaren, inclusief de dilemma’s waarmee het ziekenhuis wordt geconfronteerd. Bij de 
invulling wordt erop gelet dat we niet alleen informatie zenden, maar ook luisteren naar wat 
er in de samenleving en regio leeft en speelt. 
 
Namens de Raad van Toezicht 
 
Michel Dutrée, 1 april 2020 
voorzitter 
 


