
Sinds 1 januari 2015 zijn we vanuit een fusie tussen het Franciscus ziekenhuis en het Lievensberg 

ziekenhuis als personeelsvereniging Bravis ziekenhuis verder gegaan. 

Dit was tevens ongeveer het tijdstip dat de termijn van het keurmerk voor Sinterklaas 

aangelegenheden wat we als werkgroep Sinterklaas van het PV- Lievensberg ziekenhuis al vier jaar 

lang met trots hebben mogen gebruiken afliep en we weer een audit kregen voor het verlengen van 

dit SVVS-keurmerk. 

Een mooie gelegenheid diende zich hierbij aan om te proberen dit keurmerk ( en de daarbij 

behorende audit )  geheel voor de nieuwe Personeels vereniging Bravis ziekenhuis te proberen te 

bemachtigen. 

Na alle relevante stuken te hebben opgestuurd, natuurlijk met de Bravis gedachte gang als leidraad, 

hebben we na een paar spannende weken wachten het bericht gekregen van de keurmerkcommissie 

dat we voor de derde maal op rij, en dit maal voor de nieuwe naam, werkgroep Sinterklaas van de 

Personeelsvereniging van het Bravis ziekenhuis, het keurmerk wederom voor de duur van twee jaren 

hebben toegewezen gekregen. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij gedreven bestuursleden en de nodige vrijwilligers die zich met veel liefde elk jaar weer voor 

het Sinterklaasfeest inzetten zien we onze werkzaamheden wederom beloond met het toekennen 

van het keurmerk. Bedankt allemaal hiervoor. 

 

Wat houd het Sinterklaaskeurmerk in? 

Als keurmerkhouder staan wij voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap. Om dit te 

waarborgen is in 2006, op initiatief van de SVVS ( Stichting Vrienden Van Sinterklaas ) een keurmerk 

in het leven geroepen voor de Sinterklaasbranche, als waarborg van kwaliteit.                                     

Houders van dit keurmerk moeten voldoen aan bepaalde criteria en zich houden aan gedragsregels.   

We zijn dan ook trots op het toegewezen certificaat en mede hierdoor proberen wij u, en vooral de 

kinderen tot in de lengte der jaren te kunnen laten genieten van een verantwoord en mooi 

Sinterklaasfeest.     

Voor informatie aangaande Stichting Vrienden Van Sinterklaas zie:   www.vriendenvansint.nl 


