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1. Inleiding 

De Raad van Toezicht (RvT) van Revalidatie Friesland ziet zich als een orgaan dat namens de 

samenleving toezicht uitoefent. De Raad van Toezicht sluit in haar toezicht aan bij de missie & visie 

van Revalidatie Friesland. De Raad van Toezicht baseert haar toezicht op de Zorgbrede 

Governancecode 2017. 

 

Deze toezichtvisie vormt, samen met de statuten, het reglement Raad van Toezicht, de reglementen 

commissies Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur (RvB) en het informatieprotocol, de 

basis voor reflectie van de raad op toezichthouden en de samenwerking tussen toezicht en bestuur. 

 

2. Visie op toezicht 

De Raad van Toezicht ziet governance als een middel om toezicht te houden dat de organisatie op 

maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt. Om dit optimaal te kunnen doen, heeft de Raad 

van Toezicht een eigen visie op haar functie. 

 

De visie
1
 van Revalidatie Friesland luidt: De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere 

behandeling. In de behandelteams werken revalidatieprofessionals nauw samen aan het verbeteren 

van zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van een patiënt. Onder het 

motto ‘laat zien wat je kunt’ doelen de behandelingen van Revalidatie Friesland op: het versterken van 

eigen regie en zelfredzaamheid, het (her)vinden van eigen mogelijkheden én het benutten van 

maatschappelijke kansen. De zorg en dienstverlening organiseert Revalidatie Friesland zo dicht 

mogelijk bij de patiënt.  

 

De rol van de Raad van Toezicht is gebaseerd op deze visie. De raad heeft hierin zijn eigen 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en focus. Het belang van kwalitatief goede zorg is altijd het 

ijkpunt in de keuzes en afwegingen die de Raad van Toezicht maakt, zowel in de controlerende als 

adviserende rol. De Raad van Toezicht beoordeelt en volgt of de juiste afwegingen worden gemaakt, 

zodat de zorg goed voor elkaar is, juist ook intern, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Daarnaast bewaakt de Raad van Toezicht de financiële gezondheid. Immers, de continuïteit van de 

organisatie is sterk afhankelijk van de financiële gezondheid. De leden opereren vanuit vertrouwen en 

gezond verstand. Bij de toezichthoudende functie is de Raad van Toezicht proactief, gericht op 

samenwerking als team en met de bestuurder, duidelijk en doortastend. 

 

3. Normen en waarden 

 

Revalidatie Friesland heeft diverse regelingen, voorschriften, normen en waarden afgesproken die te 

maken hebben met het gedrag van medewerkers. Deze zijn samengevoegd in een gedragscode voor 

medewerkers. Deze gedragscode is van toepassing op iedereen die binnen Revalidatie Friesland 

werkzaam is, te weten bestuur, medewerkers in vaste en tijdelijke dienst en gedetacheerde 

medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Ook de Raad van Toezicht streeft de in het document 

genoemde normen en waarden na: 

 

De vier belangrijkste waarden zijn: 

1. Betrouwbaarheid 

2. Openheid en eerlijkheid 

3. Respect (wederzijds) 

                                                      
1
Visie Revalidatie Friesland, paragraaf 1.2  ‘Excellent in revalidatie’, ondernemingsplan met strategisch meerjarenbeleid 2017-

2021 
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4. Professionaliteit (vanuit de medewerkers met de volgende aspecten: klantgerichtheid, integriteit, 

samenwerking en deskundigheid). 

 

De gedragsregels zijn gekoppeld aan de drie gekozen kerncompetenties: 

Klantgerichtheid 

1. De patiënt en diens revalidatieproces staan bij ons centraal. 

2. Afspraak is afspraak. 

Samenwerken 

3. Ik ben mede belangrijk om het gezamenlijke doel te bereiken. We doen het samen. 

4. Ik ga problemen niet uit de weg, beschouw ze als uitdagingen. Voor elk probleem proberen 

we een oplossing te bedenken, daarbij helpen we elkaar. 

Resultaatgerichtheid 

5. Wij spreken elkaar op een respectvolle manier aan op inzet, resultaat en gedrag 

6. Ik ben loyaal binnen en buiten de organisatie ten aanzien van genomen besluiten. 
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4. Rollen, resultaat, kwaliteit, scholing, vergaderingen en informatievoorziening Raad van Toezicht 

4.1 Rollen Raad van Toezicht 

1. Werkgeversrol 

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur. Het betreft niet alleen 

het benoemen en ontslaan en de juiste honorering van de bestuurder, maar ook het vervullen van 

taken als coachen en begeleiden. Immers de bestuurder is ook een werknemer. 

 

2. Toezichthoudende rol 

De Raad van Toezicht heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op 

het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting Revalidatie 

Friesland. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de 

doelstelling van Revalidatie Friesland. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn 

beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie, in 

relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting.  

 

3. Adviserende rol 

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en fungeert als klankbord voor 

de bestuurder. In de adviesrol treedt de toezichthouder op als sparringpartner voor de bestuurder. 

Ervaring, expertise en vaardigheden in andere sectoren kunnen de bestuurder vanuit een breder 

perspectief helpen. Voor de klankbordrol is het van belang om onderzoekende en open vragen te 

stellen, waarbij hij een gepaste afstand bewaart tot de bestuurder.  

 

4. Netwerkrol 

Toezichthouders zijn een belangrijke schakel tussen de organisatie en de maatschappij. De rol van de 

Raad van Toezicht is die van ambassadeur voor Revalidatie Friesland en niet het zijn van een 

belangenbehartiger.  

4.2 Resultaat van het toezicht 

Het resultaat van goed toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het 

beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe de 

bedrijfsmiddelen zijn aangewend en of volledig is gehandeld binnen de wettelijke en maatschappelijke 

kaders. 

4.3 Kwaliteit en profiel van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kent:  

- een Auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad, niet zijnde de voorzitter  

- een Kwaliteitscommissie, bestaande uit twee leden van de Raad, niet zijnde de voorzitter  

- een Renumeratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter 

 

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht gelden de volgende voorwaarden (zie ook Reglement 

Raad van Toezicht): 

 affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting; 

 aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

 een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

 het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met Raad en als klankbord 

terzijde te staan; 
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 het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van 

Bestuur te toetsen; 

 het vermogen om advies en Toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  

 inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 

de stichting stellen;  

 het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van 

Bestuur voorgelegde aangelegenheden;  

 voldoende beschikbaarheid; 

 voldoen aan de bepalingen vanuit de Wet Bestuur & Toezicht (max. 5 toezichthoudende 

functies, waarbij een voorzitterschap telt voor 2). 

 

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden de volgende specifieke eigenschappen en 

kwaliteiten verwacht:    

 het vermogen te hebben om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van 

Toezicht te vervullen;  

 over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de 

mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;  

 over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van 

Toezicht en de Raad van Bestuur;  

 over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat deze zo nodig extern een rol in 

het belang van de stichting kan vervullen.  

 het staan achter de letter en de geest van de Governancecode en dit blijven uitdragen. 

 

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat verschillende profielen en deskundigheden in de raad 

zijn vertegenwoordigd. Naast bovenstaande algemene profielelementen is inbreng van kennis en 

ervaring gewenst op het gebied van:  

- Zorg/ziekenhuis-management, bestuur & toezicht in de zorg, netwerk gezondheidszorg 

algemeen, ontwikkelingen governance. 

- Juridische en financieel-economische zaken. 

- Accountancy, financieel deskundig, bekostiging gezondheidszorg, verzekeringen, 

risicomanagement. 

- Kwaliteit en (patiënt)veiligheid binnen processen in de gezondheidszorg. 

- Eerstelijnszorg. 

4.4 Reflectie en evaluatie 

De Raad van Toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren, waarbij voorafgaand aan de 

evaluatie input wordt gevraagd aan de Raad van Bestuur. De bestuurder beoordeelt ook of de Raad 

van Toezicht voldoende ondersteuning door de Raad van Toezicht ervaart en hoe de bestuurder het 

toezichthouden op beleidsuitvoering ervaart. Minimaal eens in de drie jaar wordt de Raad van 

Toezicht hierin begeleid door een onafhankelijke externe deskundige.  

4.5 Bij- en nascholing 

De Raad van Toezicht werkt permanent aan de ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de 

individuele leden. Gevolgde scholingen, cursussen en kennisbijeenkomsten worden zichtbaar 

gemaakt. Er wordt een meerjarenscholingsplan gemaakt om de benodigde kennis en vaardigheden op 

niveau te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee groepen: 

1. Nieuwe leden die nog geen ervaring met of in de zorg: deze toezichthouders volgen een cursus 

voor beginnend toezichthouder in de zorg.  



6 

 

2. Ervaren toezichthouders die behoefte hebben aan verdieping van hun toezichthoudende kennis en 

vaardigheden. Hierbij wordt uitgegaan van eigen wensen, binnen de kaders van het scholingsplan en 

in afstemming met de andere leden. De scholing moet wel daadwerkelijk bijdragen aan de 

scholingsbehoefte van de raad als geheel.  

4.6 Informatievoorziening 

In het informatieprotocol (bijlage 1) is vastgelegd welke informatie minimaal aan de Raad van Toezicht 

ter beschikking wordt gesteld. Hierin is ook vastgelegd dat de Raad van Toezicht en de afzonderlijke 

leden van de raad een eigen verantwoordelijkheid hebben om alle informatie die hij behoeft om zijn 

taak als toezichthoudend orgaan te vervullen, te verlangen. Er moet sprake zijn van een open en 

transparante informatie-uitwisseling en meningsvorming. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit 

nodig acht, informatie inwinnen bij onder andere functionarissen en adviseurs, c.q. stakeholders van 

Revalidatie Friesland. De Raad van Bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.  

 

De Raad van Toezicht en zijn individuele leden verzamelen ook zelf informatie, bijvoorbeeld via: 

 Jaarrekening, accountantsverslag en management letter. 

 Jaarlijks overleg met Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Medische staf. 

 Toelichting van MT-leden over o.a. over projecten of thema’s. 

 De individuele leden brengen minimaal 2x per zittingsperiode een werkbezoek aan een 

organisatieonderdeel/locatie. 

 Informatie via de elektronische nieuwsbrief van Revalidatie Friesland en/of Revalidatie 

Nederland. 

 Het vaststellen van een jaaractieplan. 

4.7 Vergaderingen 

De vergaderfrequentie (5-6 reguliere vergaderingen), werkwijze en taken zijn vastgelegd in het 

reglement Raad van Toezicht en in de reglementen van de Kwaliteitscommissie en Auditcommissie. 

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt een jaarplanning gemaakt voor de vergaderingen van de 

Raad van Toezicht en commissies. Daarnaast zal de Raad van Toezicht twee keer per jaar met elkaar 

van gedachten wisselen rondom het thema “toezicht houden” in een ‘benen-op-tafel-sessie’. De Raad 

van Toezicht werkt met een jaarplan op basis van thema’s, naast de vaste en verplichte onderwerpen 

die goedkeuring van de raad vereisen.  

 

5.Toezichtkader 

In dit toezichtkader is beschreven waar de Raad van Toezicht welke interne en externe kaders 

relevant zijn voor het vervullen van de 4 rollen van de Raad van Toezicht.  

 

Toezichtkader extern en intern 

 

Toezichtkader extern Toezichtkader intern *) 

Governancecode Zorg (2017)
2
 Statuten Stichting Revalidatie Friesland 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 

Zorg en Welzijn (NVTZ)
3
 

Reglement Raad van Toezicht 

Nederlandse Vereniging van bestuurders in de Reglement commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT 

                                                      
2
 https://www.governancecodezorg.nl/ 

3
 https://www.nvtz.nl/ 

https://www.governancecodezorg.nl/
https://www.nvtz.nl/
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zorg (NVZD) 

Wet toelating zorginstellingen (WTZi) Reglement auditcommissie RvT 

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Reglement Raad van Bestuur 

Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) 

Profielschets RvT 

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) Toezichtvisie, toezichtkader en informatieprotocol 

Toezichtkader IGJ
4
  

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
5
  

 

*)Toezichtkader intern Laatste versie Geldig tot Opmerkingen 

Statuten Stichting 

Revalidatie Friesland 

24-01-2017  herziening 

augustus 2019 

Reglement RvT 08-12-2016 01-12-2019  

Reglement commissie 

Kwaliteit & Veiligheid 

RvT 

19-09-2019 01-01-2021  

Reglement 

auditcommissie RvT 

01-02-2019 01-01-2021  

Reglement Raad van 

Bestuur 

08-12-2016 01-12-2020  

Profielschets RvT 26-06-2019  bij actuele vacature 

aanpassen met 

extra 

profielelementen 

Toezichtvisie, 

toezichtkader en 

informatieprotocol 

25-09-2019 01-10-2020  

 

 

 

Toetsingskader, besturing en beheersing 

Besturingskader**) Beheersingskader 

‘Excellent in revalidatie’, Ondernemingsplan met 

strategisch meerjarenbeleid 2017-2021 

Begroting  

Medisch beleidsplan 2017-2021 AO/IC 

Kaderbrief Risicoanalyse en productie 

Jaarplannen behandeleenheden Kwartaalrapportage  

Interne audits Kwaliteitsbeleid 

Vastgoedbeleid Klokkenluidersregeling 

Financieel meerjarenbeleid Kwaliteitshandboek 

 Procuratieregeling  

 

 

 

 

                                                      
4
 https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2016/07/06/kader-toezicht-op-goed-bestuur 

5
 https://www.nza.nl/ 

https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2016/07/06/kader-toezicht-op-goed-bestuur
https://www.nza.nl/
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**) Besturingskader Laatste versie Geldig tot Opmerkingen 

    

‘Excellent in revalidatie’, 

Ondernemingsplan met 

strategisch 

meerjarenbeleid 2017-

2021 

01-01-2017 01-01-2021 4 jaar, herziening in 

2020 

Medisch beleidsplan 

2017-2021 

01-01-2017 01-01-2021 4 jaar, herziening in 

2020 

Beleidskader – jaarlijkse 

Kaderbrief Raad van 

Bestuur  

september 2018 03-09-2019 jaarlijks, vaststellen 

MT september 

Jaarplannen 

behandeleenheden 

   

Interne audits 01-02-2019 01-02-2020 jaarlijks, vaststellen 

MT februari 

Vastgoedbeleid 23-01-2018 01-07-2020  

Financieel 

meerjarenbeleid 2019-

2024 

14-05-2019 01-05-2020 jaarlijks bijgesteld 

MT april, RvT 

vergadering 

vaststelling 

jaarrekening 

 

6. Vaststelling en evaluatie 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 25 september 2019. 
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Bijlage 1: Informatieprotocol Raad van Toezicht 

 

Zowel in de Statuten van de stichting, als in het reglement Raad van Toezicht is vastgelegd dat de 

Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke 

informatie en gegevens verschaft. Het reglement Raad van Toezicht werkt in artikel 3 uit welke 

informatie en gegevens dat minimaal betreft.   

Aan het informatieprotocol liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:  

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur 

gevoerde bestuur en op de algemene gang van zaken in de instelling als maatschappelijke 

onderneming.  

2. De Raad van Toezicht staat daarbij de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde.  

3. De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht in staat tot het adequaat uitvoeren van de 

aan de Raad van Toezicht opgedragen taken door tijdig - ook ongevraagd - alle daartoe 

noodzakelijke informatie te verschaffen. 

4. Het belang van de organisatie vergt in beginsel dat eventuele verschillen van inzicht 

tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, al dan niet betrekking hebbende op de 

aard en/of kwaliteit en/of tijdigheid van de informatievoorziening, tijdig worden gesignaleerd en 

- zo mogelijk - adequaat en met voortvarendheid tot een oplossing worden gebracht.  

Met inachtneming van de hierboven genoemde uitgangspunten heeft de Raad van Toezicht het 

informatieprotocol vastgesteld. De Raad van Toezicht bepaalt na overleg met de Raad van Bestuur op 

welke momenten en op welke wijze de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht informatie 

verschaft. De  onderwerpen worden afgewogen op hun actuele nieuwswaarde voor de Raad van 

Toezicht. Als hulpmiddel hierbij is een matrix (bijlage 1) ontworpen met onderwerpen en aspecten die 

van belang zijn. Secretariaat Raad van Bestuur vult deze matrix jaarlijks aan; deze als checklist 

gebruiken bij het agendaoverleg Raad van Bestuur – vz. Raad van Toezicht. 

   

Tot de door de Raad van Bestuur te verstrekken informatie behoort in ieder geval: 

A. ontwikkelingen op het gebied van strategisch beleid; 

B. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan; 

C. realiseren van de maatschappelijke functie; 

D. de prestatie en resultaten; 

E. de kwaliteit van de zorg en dienstverlening; 

F. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden waarvoor de Raad van Bestuur voor de 

formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; 

G. problemen en conflicten van betekenis in de stichting; 

H. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, 

zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; 

I. calamiteiten, die van invloed zijn op het primaire zorgproces en die zijn gemeld bij de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan wel bij Justitie;  

J. (de aantallen) klachten, VIM-meldingen en claims alsmede de naar aanleiding daarvan 

getroffen maatregelen door middel van een jaarlijkse rapportage; 

K. gerechtelijke procedures voor zover deze verband houden met dan wel voortvloeien uit de in 

dit lid bedoelde aangelegenheden en ontwikkelingen; 

L. signalen vanuit accountant, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Medische Staf en 

Managementteam, die van belang zouden kunnen zijn voor de Raad van Toezicht; 
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M. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen c.q. die al aandacht 

hebben gekregen in de publiciteit. 

N. financiële aangelegenheden door middel van kwartaalrapportages; 

O. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. 

 

De volgende onderwerpen zullen geregeld in de Raad van Toezicht-vergaderingen aan bod komen:  

 

a.  Lange termijnbeleid 

 Invulling geven aan een bindende missie & visie en aan de ondernemingsdoelstellingen 

 Positionering in de omgeving, versterken samenwerking + bewaken concurrentiepositie 

 Strategische risicoanalyse 

 

Beschikbare documenten: 

 Vigerend ondernemingsplan + voortgangsrapportages jaarlijks 

 Maatschappelijk jaardocument 

 jaarlijkse risicoanalyse externe ontwikkelingen 

 

b.  Kwaliteit(sbeleid) 

 Continue kwaliteitsbevordering / HKZ-VMS-certificering 

 Waarborgen patiëntveiligheid 

 Functioneren medisch specialisten en resultaat visitaties  

 Inspectiebezoeken/onderzoeken 

 Calamiteitenmeldingen en onderzoeken 

 Behoud en kwaliteit van opleiding revalidatiegeneeskunde 

 Optimalisering interne afstemming / logistiek proces (zorg) 

Beschikbare documenten/instrumenten: 

 Directiebeoordeling HKZ 

 Maatschappelijk jaardocument: jaarverslag en jaarrekening 

 Prestatie-indicatoren en patiënttevredenheidsmetingen (o.a. ervaringsindicatoren) 

 Cliëntenraad - overlegvergadering periodiek bijwonen 

 Werkbezoeken 

 

c.  Politiek maatschappelijke ontwikkelingen 

 (tijdig) inspelen op actuele ontwikkelingen 

 

Beschikbare documenten: 

 Actuele beleidsbrieven en –notities 

 

d. Bedrijfseconomische gezondheid / financiële positie 

 Lange termijn financieel beleid (inclusief treasury) 

 Realisatie van de jaarlijkse financiële begroting  

 Het sturen van managementprocessen door middel van adequate managementinformatie 

 

Beschikbare documenten: 

 Accountantsverklaring / managementletter 

 Maatschappelijk jaardocument: jaarverslag en jaarrekening 

 Resultatenoverzichten (kwartaalrapportage) 

 Begroting 
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e.  Governance & goed bestuur  

 Naleven van gedragscode voor bestuurders en Governancecode in de zorg 

 Waarborgen van de maatschappelijke functie van Revalidatie Friesland 

 Bevorderen van de goede reputatie van de organisatie 

 Permanente educatie 

 Jaaractieplan Raad van Toezicht 

 

Beschikbare documenten/instrumenten: 

 Imago Revalidatie Friesland (o.a. marktonderzoek) 

 Publiek optreden, berichtgeving in de media 

 Managementletter en Control Web accountant 

 Jaargesprek Raad van Bestuur 

 Jaarlijks evaluatievergadering Raad van Toezicht 

 Benen op Tafelsessie 

 Jaaractieplan Raad van Toezicht 

 

f.  Goed werkgeverschap 

 Het voeren van een verantwoord en strategisch (toekomstgericht) personeelsbeleid (inclusief 

opleidingsbeleid) 

 

Beschikbare documenten/instrumenten: 

 Medewerkertevredenheid (periodieke personeelsenquêtes) 

 Gezondheid-/Verzuimpercentages 

 Ondernemingsraad (periodiek bijwonen overlegvergadering of jaarverslag 
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Bijlage 2: Informatiematrix 

 

 

Toetsing inhoud/proces vergadering frequentie document/bron 

        

Lange termijnbeleid       

missie/visie april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

positie in omgeving april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

strategische risicoanalyse april/mei 1x per jaar 
Risicoanalyse externe 
ontwikkelingen 

portfolioanalyse incidenteel 1x per 2 jaar   

maatschappelijk jaardocument - 
goedkeuring RvT april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

Beleidsdoelstellingen september 1x per jaar Beleidskader - Kaderbrief RvB 

Ontwikkelingen vastgoed 
elke 
vergadering 

indien van 
toepassing Rapportage Raad van Bestuur 

        

Kwaliteit(sbeleid)       

HKZ en VMS april/mei 1x per jaar HKZ-VMS-certificering 

Patiëntveiligheid - VMS april/mei 1x per jaar Veiligheidsrondes  

Functioneren revalidatieartsen en 
visitaties juni/juli 1x per jaar Directiebeoordeling 

Medische staf   1x per jaar Ontmoeting met Medische staf 

Calamiteiten incidenteel 
elke 
vergadering Rapportage Raad van Bestuur 

Opleiding revalidatieartsen april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

Interne processen juni/juli 1x per jaar Directiebeoordeling 

Cliëntenraad   1x per jaar Ontmoeting met Cliëntenraad 

Klachten en VIM-meldingen, 
formeel april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

Klachten en VIM-meldingen 
elke 
vergadering 

indien van 
toepassing Rapportage Raad van Bestuur 

Directiebeoordeling juni/juli 1x per jaar Directiebeoordeling 

Kwaliteitscommissie RvT, 
jaarverslag april/mei 1x per jaar 

Verslag kwaliteitscommissie 
schriftelijk 

Kwaliteitscommissie RvT 
elke 
vergadering 

indien van 
toepassing 

Verslag kwaliteitscommissie 
mondeling 

Dialoog over thema's en 
dilemma's  

elke 
vergadering 4x per jaar Presentatie MT-leden 

Inhoudelijke kennismaking 
revalidatie   1x per jaar Bezoek locatie 

        

Bedrijfseconomische 
gezondheid       

Financieel meerjarenbeleid april/mei 1x per jaar Financieel meerjarenbeleid 

Realisatie begroting f, j, s, d 4x per jaar Kwartaalrapportages 

Sturen en bewaken voortgang 
elke 
vergadering 

elke 
vergadering Rapportage Raad van Bestuur 

Jaarrekening - goedkeuring RvT april/mei 1x per jaar Jaarrekening  

Auditcommissie RvT 
april en 
november 2x per jaar 

Verslag auditcommissie 
schriftelijk 
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Toetsing inhoud/proces vergadering frequentie document/bron 

Bekostiging 
elke 
vergadering 

indien van 
toepassing Rapportage Raad van Bestuur 

Accountant (selectie) april/mei 1x per 4 jaar Procedure accountantskeuze 

Kwartaalrapportage AO/IC 
juni en 
december 2x per jaar Rapportage Raad van Bestuur 

Financieel kader  september 1x per jaar Beleidskader - Kaderbrief RvB 

Begroting - goedkeuring RvT december 1x per jaar Begroting 

Klasse-indeling WNT februari 1x per jaar Managementletter 

        

Politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingen       

Actuele ontwikkelingen 
elke 
vergadering 

indien van 
toepassing Rapportage Raad van Bestuur 

        

Governance & goed bestuur       

Governancecode toegepast december 1x per jaar Managementletter 

Imago en marktonderzoek april/mei 1x per jaar Marktonderzoek 

Maatschappelijke functie april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

Rooster van aftreden februari 1x per jaar Rooster van aftreden 

Profiel en werving RvT 
elke 
vergadering 

indien van 
toepassing 

Overzicht deskundigheid en 
scholing  

Functioneren RvB januari 1x per jaar Jaargesprek RvB 

Functioneren RvT december 1x per jaar Evaluatie RvT 

        

Goed werkgeverschap       

Medewerkertevredenheid juni/juli 1x per jaar Directiebeoordeling 

Gezondheid en verzuim april/mei 1x per jaar Jaarverslag 

Gezondheid en verzuim f, j, s, d 4x per jaar Kwartaalrapportages 

Ondernemingsraad   1x per jaar 
Ontmoeting met 
Ondernemingsraad 

Scholing Raad van Toezicht december 1x per jaar Evaluatie RvT 

Deskundigheid op peil houden 
elke 
vergadering 

elke 
vergadering 

Overzicht deskundigheid en 
scholing  

 


