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Toezichtvisie Raad van Toezicht Savant Zorg 
 
Inleiding 
In de Governance Code 2017 is vastgelegd dat de Raad van Toezicht een visie heeft op de 
wijze waarop hij het toezicht uitoefent, de toezichtvisie. Ook is daarin bepaald dat de Raad 
van Toezicht zich ervan vergewist dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op 
basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. 
De Raad van Bestuur van Savant is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen 
van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing 
door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Savant als 
maatschappelijke onderneming (nader uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van 
Toezicht en reglement Raad van Bestuur). De Raad van Toezicht sluit in haar toezicht aan 
bij de visie en kernwaarden van de organisatie, zoals vermeld in het Koersplan 2017-2020. 
De kernwaarden zijn: betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.  
De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige positie en taak, mede door het feit dat de 
leden van de Raad op enige afstand staan van het dagelijks functioneren van de Raad van 
Bestuur en de organisatie van Savant. Ten behoeve van deze eigen rol, heeft de Raad van 
Toezicht zijn eigen visie op toezicht geformuleerd, passend bij de snel veranderende 
omstandigheden in het huidige zorglandschap. In deze notitie wordt de visie van de Raad 
van Toezicht en de wijze waarop hij toezicht vorm wil geven, nader beschreven.  
De toezichtvisie wordt op de website van Savant geplaatst.  
 
Toezichtvisie 
Doel 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie door de Raad van 
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in statuten 
en reglementen.  
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de 
doelstelling van de organisatie, spart met de Raad van Bestuur over de koers en bewaakt 
dat de Raad van Bestuur koersvast is. De Raad van Toezicht houdt hierbij voeling met de 
maatschappij, verwachtingen en noden van cliënten, eisen van financiers, opdrachtgevers, 
maatschappelijke partners en vigerende opvattingen over kwaliteit en veiligheid van zorg, 
bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.   
De Raad van Toezicht heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en 
continuïteit van de organisatie. Besluiten worden conform hetgeen in de statuten is bepaald, 
genomen. 
 
Onafhankelijk 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de 
Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 
De leden zijn geen vertegenwoordigers van enige interne of externe partij van Savant. Zij 
handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de 
maatschappelijke taak van Savant.  
 
Toezichtkader 
De Raad van Toezicht heeft diverse taken en rollen. De Raad vindt het van belang een 
constructief-kritische dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur over kwaliteit en 
veiligheid, de bedrijfsvoering, doelen, resultaten en hun onderlinge samenhang. De Raad 
kijkt daarbij ook vooruit, bespreekt strategische perspectieven en levert proactief een 
bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van Savant, rekening houdend met de 
maatschappelijke taak van de stichting in snel veranderende omstandigheden in de 
maatschappij.  
De rollen zijn: 

• Toezichtrol: informatie verzamelen, oordeelsvorming en zo nodig interveniëren. 



Toezichtvisie vastgesteld door RvT d.d. 5 oktober 2018 
 

• Adviesrol en klankbordfunctie: adviseren Raad van Bestuur en meedenken met de 
Raad op basis van in de Raad van Toezicht aanwezige kennis, expertise, interne en 
externe informatie. 

• Maatschappelijke rol: verbinding leggen met de samenleving. De Raad van Toezicht 
koppelt de ontwikkelingen in de omgeving en maatschappij aan de ontwikkelingen 
binnen de organisatie.  

• Werkgeversrol: benoemen, ontslaan, inspireren en periodiek beoordelen van de 
Raad van Bestuur, alsmede het bepalen van de arbeidsvoorwaarden.  

De Raad van Toezicht is zich bewust van de spanningsvelden die zich tussen deze rollen 
kunnen voordoen. De Raad voert haar taken uit vanuit een proactieve en constructieve 
benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur.  
De Raad van Toezicht onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt 
zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling. 
 
Werkwijze Raad van Toezicht 
De werkwijze steunt op: 

1) De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als de Raad van Toezicht 
als geheel. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een 
samenstelling van de Raad, waarin de bij de organisatie passende en relevante 
deskundigheden zijn vertegenwoordigd. 

2) Dialoog en discussie: informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming op 
basis van actieve, open en kritische dialoog.  

3) Informatie. Informatiebronnen ten behoeve van het uitoefenen van de taken zijn 
(zoals vastgelegd in het Informatieprotocol): 
-De aan de Raad van Toezicht verstrekte informatie, vanuit de Raad van Bestuur. 
-Informatie van externen (accountant e.d.).  
-Overleg (afvaardiging van) Raad van Toezicht met OR en CCR. De Raad of een 
afvaardiging van de Raad, gaat deelnemen aan een nog op te richten platform 
(samen met Raad van Bestuur, MT, OR, CCR of afvaardiging hiervan). 
-Bezoeken leden Raad van Toezicht aan locaties, zorg thuis en bijeenkomsten. 
-Informatie n.a.v. incidenten. 
-Relevante publicaties en externe informatiebronnen. 

 
De Raad van Toezicht wil in zijn werkwijze: 
-Bijdragen aan koers-discussie, sparren en klankborden, vragen stellen en tot nadenken 
aanzetten. 
-Een “Raad van Verbinding” zijn en dan ook input van OR en CCR ontvangen en locaties 
bezoeken. 
-Proactief zijn door actief thema’s te zoeken. Balans vinden in actie<->voeding Savant. 
-Waardegericht toezicht toepassen met resultaten. 
-Minder in de controle en meer vanuit dialoog werken.  
-Het toezicht wordt aangepast aan de situatie/situatieafhankelijk. Indien sprake is van “zwaar 
weer” aanpassing van stijl en invulling.  

 
Vergaderingen 
De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als nodig. Minimaal vier maal per jaar vindt een 
reguliere vergadering plaats. Daarnaast tweemaal een themabijeenkomst. Mede ter 
bevordering van de onderlinge samenwerking, worden relevante acties gepland. De wijze 
van vergaderen en inrichten van de agenda, heeft blijvend aandacht. Om de verbinding met 
de organisatie te maken en te houden, vergadert de Raad van Toezicht bij voorkeur in een 
locatie.  
 
Commissies 
De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie, een financiële commissie en een 
commissie Kwaliteit en Veiligheid. De inrichting en werkwijze van deze commissie wordt in 
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overleg met de Raad van Bestuur herzien. M.b.t. alle commissies geldt dat de gehele Raad 
verantwoordelijk is en blijft.  
 
Scholing 
Conform de Governance Code volgen de leden van de Raad van Toezicht scholing en/of 
nemen deel aan symposia. 
 
Evaluatie 
De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren minimaal eenmaal per jaar, buiten 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur, maar wel met inbreng van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Toezicht draagt zorg voor vastlegging van de uitkomsten. Conform de 
Governance Code vindt deze evaluatie eenmaal per drie jaar plaats onder begeleiding van 
een onafhankelijke externe deskundige.  
 


