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Visie en werkwijze Raad van Toezicht Careaz 

Inleiding  

De Raad van Toezicht (RvT) van Careaz houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur (RvB) 
gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat de Raad van 
Bestuur daarbij met advies terzijde. Daarnaast is de RvT werkgever van de RvB.  

Meer specifiek maar niet uitputtend is de RvT verantwoordelijk voor bewaking van: 

 Realisatie van de doelstellingen van Careaz 

 Strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie 

 Opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen 

 Financiele en niet-financiële verslaglegging 

 Kwaliteit en veiligheid van zorg 

 Naleving van wet- en regelgeving 

 Verhouding met belanghebbenden/stakeholders 

 Op passende wijze uitvoering geven aan de doelstellingen en verantwoordelijkheden 

 Continuïteit van het bestuur van de organisatie 

 Alle overige aspecten, die direct of indirect bijdragen aan het succes van Careaz.  
Strategie en bijbehorend beleid/doelstellingen 

De bijdrage van RvT aan de organisatie  

De primaire vraag voor de RvT is of Careaz daadwerkelijk doet waarvoor zij bedoeld is, namelijk 
het bieden van goede, veilige zorg en dienstverlening aan bewoners, cliënten en samenleving. 

Onze intentie is om als betrokken toezichthouders bij te dragen aan deze maatschappelijke opgave 

en aan de continuïteit van de organisatie.  

Bij deze taak volgen we de visie van Careaz die gebaseerd is op: 

➢ Persoonlijk 

➢ Dichtbij  

➢ Vertrouwd  

We zien toe op het in samenhang functioneren van mensen en systemen binnen Careaz. We zijn 
ook zelf uit op een zorgvuldige interactie met de bestuurder en de belanghebbenden in en om de 
organisatie. De kwaliteit van ons toezicht hangt mede af van de kwaliteit van deze interactie.  

We beseffen dat de zorg zich afspeelt in complexe situaties waarbij doorlopend afwegingen 

gemaakt worden. We hebben aandacht voor morele dilemma s in uitvoering en aansturing.  
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We zien er  ook op toe dat Careaz effectieve zorg levert; betaalbaar (organisatie) en legitiem 

(maatschappij).  

We bewaken of de randvoorwaarden voor het bieden van zorg op orde zijn: een goed 
functionerende organisatie met strategisch/tactisch beleid, gericht op voldoende bevlogen en 
vakbekwame medewerkers, toegeruste vrijwilligers, veilige en prettige huisvesting, inspraak van 
en gelijkwaardigheid tussen mensen en optimale samenwerking met partners.  

Naast toezichthouden en goedkeuren van in de statuten benoemde besluiten, vervullen we voor de 
bestuurder de rol van klankbord, adviseur en werkgever. We stimuleren, motiveren en faciliteren 

de bestuurder in de brede taakopvatting die past bij Careaz en bij de ontwikkelingen in de zorg en 
we evalueren de voortgang daarvan.  

Voor de leden van de Raad van Toezicht is de Zorgbrede Governancecode het uitgangspunt. 

De Raad van Toezicht van Careaz heeft zijn visie op (intern) toezicht en haar werkwijze 
beschreven.  

 Er zijn twee onderdelen:  

1. Visie (waarom wij toezichthouden)  

2. Werkwijze (hoe wij toezichthouden)  

Het referentiekader van de RvT om op bovenstaande onderdelen toezicht te houden wordt 

gekenmerkt  door te redeneren vanuit waarden die gebaseerd zijn op de visie (Persoonlijk, Dichtbij 
en Vertrouwd) en de doelstellingen van Careaz. Onze waarden luiden als volgt: 

Persoonlijk 

o Gelijkwaardigheid 

o Vertrouwen 

o Interesse 

o Gericht op mensen (cliënten, vrijwilligers, medewerkers) 

o In elkaar kunnen verplaatsen  

o Kwalitatieve, veilige  en persoonsgerichte hoogstaande zorg 

 

Vertrouwd 

o Goed luisteren  

o Respect voor elkaars inzicht en rol 

o Nieuwsgierigheid naar hoe iets zit 

o Dialoog i.p.v. discussie  

o Actuele kennis en vaardigheid 

o Samen leren 

o Teamprestatie 

o Van toegevoegde waarde zijn voor het realiseren van de missie en visie van Careaz 

 



3 

 

Dichtbij 

o Verbinding maken met elkaar en de bewoners en medewerkers van Careaz 

o Partnerschap externe partijen 

o Innovatie 

o Streven naar hoger niveau  

o Gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid 

o Het goede doen voor de kwetsbare groep die aan Careaz is toevertrouwd 

 

 
1. Visie op Toezichthouden  

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De bestuurder is belast 
met de dagelijkse leiding en draagt de (eind)verantwoordelijkheid over de Stichting Careaz. Dit 

betreft de totale gang van zaken inclusief de realisatie van de strategie, doelstellingen en beleid, 
kwaliteit van zorgverlening, veiligheid, bedrijfsvoering, HRM en sociaal beleid. De bestuurder legt 
hierover verantwoording af aan de RvT.  

De RvT heeft als interne toezichthouder de taak om vanuit een onafhankelijke rol te kijken naar het 
functioneren van de bestuurder, de besturing en het algehele functioneren van de organisatie. De 
RvT doet dit in zijn algemeenheid op 4 niveaus:  

 1  Cliënten en medewerkers (kijk op het primaire proces)  

2  Organisatie (kijk op de besturing en bedrijfsvoering)  

3  Maatschappij (kijk op eindgebruikers en maatschappij)  

4  Careaz in de samenwerkingsverbanden die voor haar belangrijk zijn 

 

2. Werkwijze  

Hoe gaan we te werk?  

De RvT werkt vanuit de principes van de Governancecode Zorg en de geldende wettelijke 
(kwaliteits)kaders. We staan regelmatig stil bij ons functioneren. Dit helpt ons om scherp te 
blijven, individueel en als collectief. Ieder jaar houden we een zelfevaluatie in bijzijn van de 
bestuurder en eens per drie jaar aangevuld met een externe deskundige.  

Ons streven is om inhoudelijk en op het gebied van governance up-to-date te zijn. We volgen 
daartoe zo nodig gepaste opleiding. Een opleidingsreglement vigeert daartoe. 

We baseren ons werk als RvT op informatie. Of de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning bij de 

organisatie op orde is, leiden we af van zowel regels & resultaten als beleving & ervaren baat. We 
willen zo goed mogelijk begrijpen waar het voor de betrokkenen in de dagelijkse praktijk om 
draait. We kijken daarom naar beleidsplannen en rapportages en naar mensen en cultuur.  

Ons toezicht wordt primair bepaald door de belangen van cliënten in relatie tot de doelstellingen 
van Careaz. Andere belanghebbenden zijn familieleden, mantelzorgers, medewerkers en 
vrijwilligers. Als RvT zien we erop toe dat er sprake is van goede samenwerking met deze 

belanghebbenden en met de partners in het netwerk, zoals het zorgkantoor, de gemeenten, eerste 
en tweedelijnszorginstanties.  
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Onze werkstijl  

Agenda  
We geven op een proactieve wijze invulling aan het toezichthouden. Naast de onderwerpen vanuit 
de beleidscyclus en de wettelijke verplichtingen, bepalen we jaarlijks enkele thema’s waarbij we 
extra betrokken willen zijn en agenderen deze regelmatig voor de RvT-vergadering. 
 
Informatiebronnen  
Om voeling te houden met (in/externe) ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de 

dienstverlening van Careaz maken we, in overleg met de bestuurder, gebruik van diverse bronnen, 
op verschillende niveaus, in en om de organisatie (bezoek op locatie, in gesprek met cliënten, met 
medezeggenschapsraden, bijwonen van overleg, e.d.). Zo kan informatie op detailniveau bijdragen 
aan het ontdekken van de grote lijnen. Onze benadering is waarderend en in dialoog.  
 
Pluisgevoel 

De RvT is in essentie een kritisch orgaan zodat vraagstukken kunnen worden geagendeerd of 

aangescherpt. Het bieden van tegenspel gebeurt in de regel op concrete gronden, maar soms ook 
niet. Het gaat dan over een niet pluisgevoel (op basis van ervaring en kennis) dat niet direct te 
duiden is. Wij laten deze ‘soft signals’, naast de rationele overwegingen, bewust meespelen bij 
onze oordeelsvorming. Het vraagt om directe reflectie op zaken die we zien, horen en ervaren. We 
brengen dit op een respectvolle wijze aan elkaar over, nieuwsgierig en positief.

Een elkaar aanvullend team  

De RvT functioneert als een team waarin verschillende kwaliteiten elkaar aanvullen zodat het 
toezicht zo goed mogelijk wordt ingevuld. We hebben daarom baat bij een complementair team. 
Dit kan betrekking hebben op expertise en ervaring, kwaliteiten en persoonlijkheden. We kennen 
elkaars expertise, ervaring, kwaliteiten en persoonlijkheid dus ook goed. We gaan actief op zoek 
naar het ongehoorde geluid en de ongehoorde stem vanuit het idee dat eenieder iets toe te voegen 
heeft. De RvT-leden vervullen desgewenst een raadgevende/adviserende rol voor de bestuurder.  
 

Rolbewustzijn  

De RvT opereert rolbewust. De RvT draagt een eigenstandige, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid. Vanuit onze rol als 
interne toezichthouder inventariseren we mogelijke risico’s en volgen we zo goed mogelijk de 
processen binnen Careaz. We zien toe op een zorgvuldige besluitvorming gebaseerd op het integer 
afwegen van belangen.  

We leggen verantwoording af over onze werkzaamheden in gesprekken met belanghebbenden, op 
de website en in het jaarverslag van de organisatie.  

We scholen ons ook regelmatig bij in ons rolbewustzijn om de afstemming met wat nodig is en wat 
van ons verwacht mag worden aan te scherpen.  
 
Wat doen we in ons toezicht?  

De RvT van Careaz bestaat uit maximaal zes leden, inclusief de voorzitter. Het meest zichtbare 

deel van het toezichtwerk speelt zich af tijdens de vergaderingen. De RvT vergadert minimaal 6 

keer per jaar op een van de locaties van Careaz.  

De RvT spreekt minimaal 1 x per jaar met CR, OR, MT. 

Samen met de bestuurder wordt door de voorzitter een agenda opgesteld voor iedere vergadering, 
waarbij een jaarcyclus wordt gevolgd. Ook worden belangrijke thema’s uit de commissies 
meegenomen.  

Er zijn twee vaste commissies: De Audit- en Remuneratiecommissie. In de commissies worden 

verdiepende gesprekken met de bestuurder gevoerd ter voorbereiding op de RvT-vergaderingen. 
Regelmatig sluiten medewerkers vanuit de organisatie aan. De werkwijze van de commissies is 
uitgewerkt in reglementen.  

• De auditcommissie bespreekt met name de financiële resultaten, de investeringsvoorstellen en 
de rapportages van de accountant vooraf door- naar eigen oordelen aanwezigheid van de 

accountant.  
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• De remuneratiecommissie toetst het functioneren van de bestuurder en bespreekt de onderlinge 

samenwerking tussen RvT en bestuurder. De commissie verzorgt het bezoldigingsbeleid van de 
RvB. Ook bereidt zij de procedure voor de (her)benoeming van de leden van de RvT voor.  

Aldus vastgesteld, februari 2022. 

Raad van Toezicht Careaz 

 
 


