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Waarop houdt de RvT dit jaar toezicht? 
 
Het toezichtplan van de RvT is gebaseerd op de kwaliteitsambities van de organisatie, weergegeven 
in het volgende plaatje: 
  
 

 
  
 
In ons toezicht kijken we naar de drie centrale governancethema’s van ZGIJV: 1) Tevreden cliënten, 2) 
Toegeruste en geïnspireerde medewerkers en 3) Gezonde organisatie. We doen dat op drie niveaus.1 
In 2018 gaat onze aandacht daarbij expliciet uit naar de volgende onderwerpen: 
 

         Niveaus 
Thema’s 

Zicht op   
primaire proces 

Zicht op besturing 
 

Zicht op maatschappij  
 

Tevreden 
cliënten 

Omgevingsgerichte zorg 
Passiviteit dagelijks leven 
Zorgbehoefte bewoners 
Mantelzorgondersteuning 

Basiskwaliteit op orde 
Interne en externe audits 
Verbinding prof-informeel 
GRZ 

Verantwoording van 
zorg 
Wijkgericht werken 
Lerend zorgnetwerk  
Samenwerking 
verwijzers 

Toegeruste 
en 
geïnspireerde 
medewerkers 

Cultuur en eigenaarschap 
Lerende professionals 
 
 
 
 

Impact eigenaarschap  
Facilitering teams 
Opleidingsbeleid 
Strategische 
personeelsplanning 
Inzetbaarheidsbegeleiding 

Opleidingsinitiatieven 
Uitwisseling SOG 
Arbeidsmarktbewerking 
Aantrekkelijk 
werkgeverschap 

Gezonde 
organisatie 

Grip op resultaten 
Kwaliteitsimpuls en 
effecten extra gelden 
 
 

Meerjarenbeleidsplan 
Strategisch vastgoedplan 
Kanteling staf-lijn 
Zorginnovatie 
ICT en administratieve 
organisatie 

Identiteit en 
onderscheid 
Brancheontwikkeling 
regio 
Belanghouderbeleid 
Relatie extern toezicht 

                                                      
1 In lijn met de Zorgbrede Governancecode 2017 
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Bijeenkomsten RvT 
De RvT komt maandelijks bijeen, doorgaans op de laatste vrijdag van de maand. Elke bijeenkomst 
bestaat uit een (‘formeel’) vergadergedeelte én een themadeel. 
 
Expertise RvT(-leden) 
Toezichthouders van de ZgIJV voldoen aan de criteria uit de algemene profielschets én hebben 
specifieke expertise op (tenminste) één van de 3 governancethema’s (zie schema). 
 
Werkvormen 

De RvT zal het toezicht maandelijks proactief en themagericht vormgeven. Per thema werken 
minimaal twee en maximaal drie leden van de RvT aan de voorbereiding, waarbij een lid met de 
bijbehorende expertise als samenroeper fungeert. 
Hierdoor verwachten we dat de aanwezige expertise van alle leden zoveel en integraal mogelijk 
organisatie breed wordt benut. Ook is het mogelijk om medewerkers uit te nodigen bij de 
vergadering en/of te betrekken bij de voorbereidingen.  
 
Andere werkvormen binnen de organisatie kunnen zijn: 

- Locatiebezoeken (in kleine samenstelling) 
- Themagesprek met CCR/VR/OR en Verpleegkundige adviesraad (VAR) 
- Brainstormsessie met MT en RvB (over nieuwe zorgconcepten) 
- Moreel beraad, zorg-ethisch lab, e.d. 

 
Werkvormen gericht op de omgeving van de organisatie zijn: 

- Lerend netwerk Raden van Toezicht 
- Themabijeenkomst met externe belanghebbenden (organisatiebreed?) 
- ……………….. 

 
Deze werkwijze is een ontwikkelmodel en zal na een (half?) jaar worden geëvalueerd en desgewenst 
bijgesteld. 
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