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Verandering bij de directie van GIBBIS - Patricia Lanssiers verlaat haar functie
Patricia Lanssiers, Algemeen Directeur bij GIBBIS sinds 1 januari 2019, heeft besloten om haar
functie bij GIBBIS te verlaten en de Stichting tegen Kanker te vervoegen, als Algemeen Directeur.
Het Bestuursorgaan van GIBBIS heeft zijn BRC (Benoemings- en Remuneratiecomité) opgedragen
een opvolger te zoeken.
Sinds haar aanstelling aan het hoofd van GIBBIS heeft Patricia Lanssiers, in lijn met haar passie voor
gezondheidszorg en meer in het bijzonder het welzijn van de patiënt, zich ingezet voor een
kwalitatief gezondheidszorgsysteem, toegankelijk voor allen, in samenwerking met alle
belanghebbenden van de sector. Onder haar leiding heeft GIBBIS zich gemengd in de grote debatten
in de sector, met bijzondere aandacht voor de specifieke kenmerken van het Brussels Gewest.
Zij heeft een sleutelrol gespeeld in de belangrijke overgang die GIBBIS de laatste weken heeft
doorgemaakt, waarbij de federatie 6 nieuwe leden, waarvan 5 uit de publieke sector, heeft mogen
verwelkomen.
"Namens het Bestuursorgaan wil ik Patricia Lanssiers hartelijk danken voor haar niet-aflatende inzet
gedurende de afgelopen drieënhalf jaar. Ondanks de pandemie, die de sector uitzonderlijk zwaar
onder druk heeft gezet, is ze erin geslaagd een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de leden
van de federatie, en tegelijk een strategische visie op langere termijn na te streven voor de federatie
en de sector van de gezondheidszorg", zegt Guy Vanhengel, voorzitter van het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan heeft het BRC opgedragen een vervanger voor Patricia Lanssiers te vinden.
Patricia Lanssiers zal tot midden oktober haar taken aan het hoofd van GIBBIS waarnemen, om in
goede omstandigheden de overdracht te verzekeren van de projecten waarbij zij betrokken was.
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Ter informatie: Patricia Lanssiers en Guy Vanhengel zullen pas antwoorden op vragen van de pers bij het
officiële einde van het mandaat van Patricia Lanssiers.

GIBBIS (www.gibbis.be) is de federatie van de actoren van de sector van de openbare en de private
social profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zij vertegenwoordigt 67 aangesloten instellingen (waaronder ziekenhuizen, psychiatrische
instellingen en rustoorden), verspreid over meer dan 79 sites in Brussel en die de 19 gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijken.

