Bronkhorst Consult|Support

Deze brochure is bedoeld voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Raad van Bestuur
Raad van Toezicht
Secretaris Raad van Bestuur
Secretaris Raad van Toezicht

Bestuur Vereniging Medische Staf (VMS)
Bestuur Coöperatie van vrijgevestigde Medisch
Specialisten (Medisch Specialistische Bedrijf, MSB)
Bestuur Coöperatie van een vakgroep
Directie / (beleids)medewerker bestuur VMS en MSB

•

Zijn de “legal basics” in uw organisatie op orde?

•

Kunnen uw medewerkers met vragen over contracten
intern terugvallen op een ter zake kundige?

•

•
•
•

Contactgegevens:
p&b:
i:
e:
t:
m:

Prins Hendrikstraat 19, 7101 CK WINTERSWIJK
www.lhcs.nl
chris@lhcs.nl
0543 535518
06 24601201

•

Weten uw medewerkers waar ze bij contracten op moeten
letten?
Vraagt u zich wel eens af of een bestuursbesluit voldoet
aan de spelregels en de toets van zorgvuldig bestuur kan
doorstaan?
Wilt u naar interne en externe toezichthouders kunnen
rapporteren dat uw instelling voldoet aan de relevante
regels en codes?

Of wilt u eerst inzicht hebben in de mate waarin uw instelling voldoet aan deze regels en codes en wilt u zonodig
eerst gericht actie ondernemen voordat u er verantwoording over aflegt?
Heeft u als medisch specialist het gevoel dat u verantwoord kunt reageren op en adequaat kunt omgaan met
de ontwikkelingen in de zorg die van invloed zijn op uw
positie in en samenwerking met het ziekenhuis en met uw
collegae onderling?

Lees in deze folder hoe u hiermee kunt worden geholpen.

Bronkhorst Legal Healthcare Consult|Support
In de kern:
•
•
•
•
•
•

Bronkhorst Healthcare Governance Consult|Support
Diensten:

juridisch, maar niet juridiserend
bij elkaar brengen, verbinden en bemiddelen
resultaat- en oplossingsgericht
met bestuurlijk oog, en met oog voor de bestuurder
bondige op de praktijk gerichte rapportages
betrouwbaar, degelijk en tempo

Bronkhorst Legal Healthcare Consult|Support:
•
•
•

•
•

“Eerstelijns” juridische dienstverlening
Legal Audits (integraal of thematisch)
Gericht compliance-onderzoek (thematisch of integraal)
naar implementatie en naleving van wet- en regelgeving
en van toepasselijke codes en richtlijnen
(product: een reikwijdtematrix waarmee impact, kans en
risico van de regelingen inzichtelijk wordt en op basis
waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld)
Complianceprogramma (met als product een compliancecharter, -operations en -manual)
Contractuele relatie ziekenhuis met vrijgevestigde medisch
specialisten (samenwerkingsovereenkomsten, SLA’s en
dienstverleningsovereenkomsten, toegangsovereenkomsten
etc.)

Bronkhorst Healthcare Governance Consult|Support:
Chris Bronkhorst:
“Met de toenemende marktwerking in de zorg wordt zakelijker
en juridisch steeds scherper
gehandeld. Hierdoor neemt het
belang van goede contracten toe.
In veel ziekenhuizen wordt nog onvoldoende gestuurd op het
proces van totstandkoming en inhoud van contracten met alle
juridische risico’s van dien. Zo zijn bijvoorbeeld algemene voorwaarden met nadere bepalingen over garanties en aansprakelijkheid vaak onvoldoende in beeld. Ik wil organisaties helpen dit
onderdeel van de bedrijfsvoering te professionaliseren.”
“Bestuurders zijn zich in toenemende mate bewust van de verantwoording die zij – zowel intern als extern - moeten afleggen
over hun bestuursdaden. Een onafhankelijke toets door een
externe kan hen helpen de zorgvuldigheid van hun handelen te
verbeteren.”
“De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Met nieuwe organisatievormen en samenwerkingsvormen voor medisch specialisten
zal hierop ingespeeld moeten worden. De relevante vragen
zullen door ziekenhuisbestuurders en door de medisch specialist-bestuurders gesteld en beantwoord moeten worden.”

•
•

Implementatie Zorgbrede Governancecode 2010: opstellen
c.q. herzien van statuten en reglementen Raad van Bestuur
en Raad van Toezicht voor zorginstellingen en coöperaties
Beheren van een poule van ervaren oud-bestuurders van
zorginstellingen die op afroep beschikbaar zijn om voor bestuurders van zorginstellingen en MSB-enw als klankbord
te dienen c.q. op korte termijn adviezen kunnen geven

Bronkhorst Healthcare Intervision Consult|Support
Chris Bronkhorst over maatschappelijk
ondernemerschap:
“Om als commercieel opererend consultant en dienstverlener
vanuit de idee van het maatschappelijke ondernemerschap
een steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij, vind ik
mijn bestuursfunctie voor de Stichting Goedvoorkinderen van
groot belang. Eerlijker verdelen van de rijkdom onder hen die
het meest kwetsbaar zijn en die het ‘t hardst nodig hebben:
kinderen. Inmiddels heb ik al menig ritje met speelgoed en
andere nuttige goederen afgelegd naar behoeftige gezinnen
en asielszoekerscentra.”

Meer informatie vindt u op:
www.lhcs.nl
en

Bronkhorst Healthcare Intervision Consult|Support:
•
•

Begeleiden van 14 bestuurders van zorginstellingen
(Bestuurdersgroep)
Opzetten en begeleiden van Intervisiegroepen van
bestuurders van zorginstellingen als onderdeel
van accreditatie-eisen

Interim functies:
•
•
•

Interim-voorzitter van ziekenhuiscommissies (bijv. Klachtencommissie; Adviescommissie Sociale Begeleiding)
Interim-secretaris Raad van Bestuur c.q. Raad van Toezicht
Interim-bedrijfsjurist / legal manager voor juridische zaken

Klik op www.lhcs.nl op “vervulde opdrachten” voor een overzicht.

Bronkhorst C|S (KvK: 62186086)

Voert als handelsnaam en onderneemt activiteiten met:
• Bronkhorst Legal Healthcare Consult|Support
• Bronkhorst Healthcare Governance Consult|Support
• Bronkhorst Healthcare Intervision Consult|Support

