
Word jij het nieuwe lid van Cliëntenraad Bravis ziekenhuis? 
“Je krijgt inzicht in een dynamische organisatie”
De belangen van (toekomstige) patiënten en bezoekers van het Bravis ziekenhuis 
worden behartigd door de cliëntenraad. Om de raad weer compleet te maken is een 
negende lid nodig. Ben jij geïnteresseerd in de gezondheidszorg en wil je opkomen 
voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Bravis ziekenhuis? 
Dan is dit zeker iets voor jou.  

Ruim vier jaar geleden reageerde Jos 
van Laarhoven uit Bergen op Zoom op 
eenzelfde vacature. “Mijn vrouw had de 
oproep in De Bode gezien en dacht dat 
het wel iets voor mij was. Na een goed 
gesprek ben ik lid geworden en sinds 
1 januari dit jaar zelfs voorzitter. Ik kom 
vanuit de defensiewereld en dan is een 
ziekenhuisorganisatie totaal iets anders. 
Het was best een ontdekkingsreis, maar 
wel een hele mooie”, aldus Jos. 

Beoordelen
De cliëntenraad heeft een prima 
verhouding met de Raad van Bestuur 
van Bravis. “We krijgen alle zinvolle 
informatie, worden nauwgezet op de 

hoogte gehouden en overal bij betrokken. 
Zo kunnen we goed beoordelen of een 
maatregel wel of niet goed is voor de 
patiënt”, licht de voorzitter toe. Zorgver-
nieuwing en de nieuwbouw staan hoog 
op de agenda. “In Bravis zijn enorm veel 
veranderingen gaande. Wij kijken naar de 
gevolgen voor de patiënten. Ondertussen 
gaan we een nieuw ziekenhuis bouwen. 
Ook daarbij worden we nauw betrokken.”

Inzicht
De cliëntenraad komt jaarlijks elf keer 
bij elkaar. Daarnaast staan er vijf 
vergaderingen per jaar gepland met de 
Raad van Bestuur. De leden zijn verdeeld 
over vijf werkgroepen met ieder een 

eigen aandachtsgebied. “Voor mij is 
het leukste aan dit werk dat je inzicht 
krijgt in een dynamische organisatie die 
totaal anders is dan je gewend bent. 

Juist doordat alle leden een andere 
achtergrond hebben, is onze inbreng zo 
waardevol. En er wordt altijd naar ons 
geluisterd.” n

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van (toekomstige) 
patiënten en bezoekers van het Bravis ziekenhuis.

Belangstelling om deel uit te maken van de cliëntenraad? Stuur dan motivatie 
en CV naar voorzitter Jos van Laarhoven via mailadres clientenraad@bravis.nl  
of via het postadres Cliëntenraad Bravis ziekenhuis, Postbus 999,  
4700 AZ Roosendaal. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijbravis.nl 
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