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Verantwoording raad van toezicht 2017 –  
principes Governancecode zorg 
 

 
De zeven principes van de nieuwe Governancecode Zorg 2017 
De raad van toezicht is van mening dat de zeven principes in 2017 volledig zijn nageleefd.  

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg 
aan cliënten. 

2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de 
maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 
belanghebbenden. 

4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de 
governance van de zorgorganisatie. 

5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling. 
6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. 
7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid. 
 
Toelichting 
In de zelf-evaluatie van de raad van toezicht zijn de zeven principes van de governancecode nagelopen en 
is door de RvT geconcludeerd dat De Zijlen en de RvT conform de governancecode hebben gewerkt. Ook is 
in de zelf-evaluatie teruggekeken op de onderwerpen uit het toetsingskader 2017: 

1. Leiderschap, besturing en organisatie 
2. Risico’s: signalering, control en preventie 
3. Kwaliteit en veiligheid, waaronder complexe zorg en organisatieontwikkeling 
4. Deskundigheidsbevordering 
5. Maatschappelijke verantwoordelijkheid als organisatie 

 
Een belangrijk proces in 2017 was de bestuurswisseling, een intensief traject dat goed en met goed resultaat 
is verlopen. Uit de zelfevaluatie blijkt dat de diverse rollen/commissies in de RvT goed hebben gewerkt. Ook 
op het werken met trainees in de RvT wordt positief teruggekeken. In het kader van de individuele 
deskundigheidsbevordering hebben RvT-leden verschillende bijeenkomsten en leergangen bijgewoond. Via 
een werkbezoek hebben de RvT-leden zich op de hoogte gesteld over de diversiteit van doelgroepen op een 
locatie en de betekenis hiervan voor de cliënten en medewerkers. In het andere werkbezoek stond de 
aardbevingsproblematiek centraal.  
 
Voorgenomen beleid 
Uit de zelfevaluatie zijn geen nieuwe aandachtspunten voor het toetsingskader 2018 gekomen. Het is een 
consistente ontwikkellijn, waarbij in 2018 de aandacht van de RvT o.a. uitgaat naar complexe zorg en 
organisatieontwikkeling. In 2018 continueert de RvT de casusbesprekingen als onderdeel van de RvT-
vergadering, waarbij medewerkers vertellen over ervaringen uit de praktijk. In het voorjaar van 2018 zal een 
themabijeenkomst over ICT-ontwikkelingen plaats vinden, en in het najaar een themabijeenkomst over 
normen en waarden in het toezicht van de RvT. Daarnaast wil de RvT de aardbevingsproblematiek in het 
gebied van De Zijlen en voor mensen met een verstandelijke beperking blijven volgen. 


