
 

Stichting Robuust Clausplein 10 5611 XP Eindhoven E: info@rosrobuust.nl 

KvK: 17179153 Bank: NL12 INGB 0675 5351 58 T: (040) 294 99 77 I: www.rosrobuust.nl 

PERSBERICHT 
 

Bernadette van Ling nieuwe Directeur-Bestuurder Robuust 

 
Bernadette van Ling is de nieuwe Directeur-Bestuurder van Robuust. Zij volgt hiermee 

Joos Vaessens op, die als ad interim de afgelopen drie jaar aan het roer heeft gestaan. 

Aan Bernadette de mooie uitdaging om Robuust verder uit te bouwen naar een 

toekomstbestendige strategische adviesorganisatie voor de gezondheidszorg. Een 

interview met Bernadette over haar eerste kennismaking met haar nieuwe 

werkomgeving. 

Meer betrokkenheid strategische zorgvraagstukken 

“De komende periode staat voor mij in het teken van het verder uitwerken van de 

organisatieprocessen, het verder uitbouwen en verstevigen van de strategische adviesfuncties 

binnen Robuust die passen bij de vraagstukken in het werkveld en het leggen van contacten 

met belangrijke stakeholders”, vertelt Bernadette. “Ik ben trots dat ik kan werken in een lean 

organisatie met een team van hoog opgeleide professionals die opereren in een dynamische 

omgeving. Robuust adviseurs zijn op dit moment al nauw betrokken bij strategische 

vraagstukken, zoals de proeftuinen Goed Leven, Slimmer met Zorg en Mijn Zorg Parkstad. Ook 

zijn we aangesloten bij regionale programma’s als kwartiermaker of programmamanager. Deze 

ingezette koers gaan we de komende jaren verder uitbouwen.” 

Brede ervaring binnen gezondheidszorg 

Bernadette werkt al jaren binnen de gezondheidszorg en heeft haar hart liggen bij 

maatschappelijke vraagstukken. Ze werkte de laatste jaren als Bedrijfsmanager Intensive Care, 

High Care en Pijncentrum in het topklinische Amphia Ziekenhuis. Daarvoor stond zij als 

Clustermanager/Directeur aan de basis van het Sport Medisch Centrum bij het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis. “Vooral in het Jeroen Bosch Ziekenhuis had ik te maken met de verbinding tussen 

eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg in Zuid-Nederland”, vult Bernadette aan. “Daarnaast 

werkte ik jaren in verschillende functies bij CZ en TNO. Mijn netwerk is door deze verschillende 

invalshoeken divers. Mijn kennis en kunde rondom kwaliteitsdenken, innovatie, begeleiden van 

organisatieprocessen en het opzetten van een commercieel bedrijf binnen de zorg zijn van 

toegevoegde waarde voor Robuust. Mijn streven is om de komende jaren een mooie 

kruisbestuiving te realiseren tussen professionals binnen en rondom zorg en welzijn. Met elkaar 

deuren openen om samen de Triple Aim gedachte vorm en inhoud te geven. Ik heb er heel veel 

zin in.”  
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Adviesorganisatie Robuust 

Bij Robuust staat de Triple Aim gedachte centraal: een hogere kwaliteit van zorg en een betere gezondheid 

tegen lagere kosten door mensen en organisaties samen te brengen. Robuust werkt als onafhankelijke 

adviesorganisatie aan regionale samenwerkingsverbanden en netwerkstructuren binnen en buiten de 

eerstelijnsgezondheidszorg in Zuid-Nederland. Aan omgevingen waarin we met elkaar duurzame relaties 

kunnen opbouwen.  

www.rosrobuust.nl 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Patricia Teuns, communicatie adviseur Robuust M: (06) 8324 

1021 of E: communicatie@rosrobuust.nl 

http://www.rosrobuust.nl/

