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1 Inleiding 

 

Achtergrond van dit document 

Dat de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Driestroom nu voor de eerste maal een 

toezichtvisie met dito kader formuleert, komt niet zo maar uit de lucht gevallen. Er is veel 

overheidsdenken en beïnvloeding door de branchevereniging NVTZ (zie o.a. Governancecode 

2017 en andere rapporten) aan voorafgegaan. Die ontwikkeling kwam m.n. in een 

stroomversnelling met het WRR-rapport no. 91 Van tweeluik naar driehoek (2014), waarin 

misstanden in de zorg nogmaals aan de kaak werden gesteld en aanleiding waren tot reflectie 

op de rol van de toezichthouder en waarin het beleid van afwachtend toezien werd 

omgebogen naar proactief toezicht met de metafoor: ‘de blik naar voren’ (Atlas van het 

Toezicht, 2017). De rol van het toezicht kwam daarmee scherper op het snijvlak te liggen van 

maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Behalve aanscherping van de inhoud 

van de toezichtrollen (met inbegrip van de competenties) en de verdere professionalisering 

van de functie werd een groter accent gelegd op de cultuur van de organisatie, de 

gedragsnormering en disciplinering van toezichthouders en bestuurders en de grotere rol van 

de medezeggenschapsorganen.  

De Governancecode Zorg 2017 is zodanig opgezet dat hij stimuleert tot reflectie op en het 

gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge 

verhouding.  

Toezicht is een complexe taak waarbij oordeelsvorming plaatsvindt op grond van informatie 

die zich maar ten dele laat objectiveren. Objectief toezicht bestaat niet, zorgvuldig toezicht 

wel. En dat ontwikkelt een RvT door ruimte te geven aan de dialoog, het wikken en wegen, de 

onderzoekende houding en de kwaliteit van het samenspel. (Uit: Atlas NVTZ) 

De RvT van Driestroom gaat akkoord met deze ontwikkeling als toezichtbasis. 

 

Doelstelling 

In dit document wordt de rol van de RvT van Stichting Driestroom voor de periode tot eind 

2022 nader vastgelegd. Dit gebeurt door de toezichtvisie met de ambities nader te definiëren 

en tevens het toezichtkader aan te geven. Het document wil bijdragen aan het (grotere) 

rolbewustzijn van de RvT enerzijds en de rolvastheid ten opzichte van de bestuurder en 

omgekeerd van de bestuurder ten opzichte van de RvT anderzijds. Dit conform het gekozen 

Rijnlands-toezichtmodel als beginsel. De werkingsperiode van dit document valt samen met 

de het einde van de volgende periode van het strategisch beleid. Dus tot het eind van de 

periode 2019-2022. 

 

Opzet 

In (§ 2) wordt de toezichtvisie van de RvT van Driestroom geformuleerd, voor zowel de 

langere als de kortere termijn. De visie voor de langere termijn is wat algemener geformuleerd 

en dus relatief tijdlozer (§ 2.1), die voor de kortere termijn geldt voor de periode april 2018 tot 

eind 2019 en is vervat in diverse na te streven ambities (§ 2.2). § 3 gaat over het 

toezichtkader. In deze paragraaf staat de context waarbinnen en de tools waarmee überhaupt 

toezicht kan worden gehouden: algemene en formele tools en inhoudelijke. Ten slotte wordt 
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in § 4 kort ingegaan op de wijze waarop de RvT van Driestroom zelf maatschappelijke 

verantwoording aflegt. 

 

2 Toezichtvisie 

 

2.1 Visie: formeel-inhoudelijk en op langere termijn  

Bewaken maatschappelijke doelstelling 

De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de 

organisatie. Het toezicht richt zich speciaal op het bewaken van de maatschappelijke 

doelstelling, passend binnen de statuten, visie, missie en kernwaarden van Driestroom en 

uitgewerkt in de strategienota. Deze maatschappelijke doelstelling en daarmee de visie is 

primair “die zorg en ondersteuning bieden die de cliënten van Driestroom en de samenleving 

nodig hebben in functie van een optimale kwaliteit van leven”. Bij de realisering van deze 

doelstelling gaat het niet alleen om de cliënt. Het gaat tevens om de systeemwereld eromheen: 

naasten, mantelzorgers en informele zorgverleners en stakeholders en bovendien allerlei 

formele en informele structuren.  

De RvT staat de RvB met raad en daad terzijde. Zij acteert pro-actief en hanteert daarbij de 

Governancecode 2017 als leidraad. Nadere afspraken hierover zijn vastgelegd in dit document 

en in het reglement RvT.  

 

Continuïteit 

Continuïteit bij het bereiken van deze maatschappelijke doelstelling is wezenlijk. De RvT wil 

de Driestroom op de gekozen maatschappelijke koers houden en zorgen dat er binnen de 

normatieve grenzen van de wettelijke eisen van de overheid en de financiers wordt geacteerd.  

 

Goede en verantwoorde zorg 

Driestroom wil, zoals voornoemd, haar maatschappelijke doelstelling realiseren door ‘goede 

en verantwoorde zorg‘ te bieden en wel aan een breed spectrum van cliënten met als 

gemeenschappelijke noemer dat ze kwetsbaar zijn. De RvT houdt op deze ‘goede en 

verantwoorde zorg’ toezicht door zich ervan te vergewissen hoe de organisatie werkt aan: 

• meetbare zorg: op basis van indicatoren en cijfers. Deze zijn opgenomen in de 

maandrapportages die de RvT krijgt toegestuurd; 

• merkbare zorg: hoe wordt de zorg ervaren door cliënten en naasten van cliënten? Deze 

informatie kan de RVT verkrijgen door de resultaten van het cliënt 

ervaringsonderzoek te bespreken, werkbezoeken af te leggen aan locaties van 

Driestroom en gesprekken te voeren met de Centrale Cliëntenraad (CCR). 

De RvT heeft daartoe tevens een auditcommissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke 

Dienstverlening opgericht. Deze voert jaarlijks een Miniatuuraudit op een van de locaties van 

Driestroom uit. De auditcommissie brengt jaarlijks van haar bevindingen verslag uit aan de 

RvT en noemt eventueel verbeterpunten. 

Tevens heeft de RvT in gesprekken (o.a. met de OR) aandacht voor cultuur, attitude en sfeer 

in de organisatie. Integriteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
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2.2 Ambities voor de periode april 2018 - 2022 

De taak van de RvT is om vanuit een onafhankelijke positie toe te zien op het functioneren 

van de Raad van Bestuur, de besturing van de organisatie en het functioneren ervan. Bij de 

formulering van haar ambities voor de periode voorjaar 2018 tot eind 2022 gaat het om 

toezichtrollen die wisselend actueel zijn, dit afhankelijk van het onderwerp. Het gaat bij de 

invulling om sparren of klankborden, adviseren of controleren, bijdragen aan fundamentele 

besluitvorming en kritisch oordelen over en/of goedkeuren van fundamentele documenten. 

Welke ambities heeft de RvT-Driestroom voor de komende periode: 

• dialoog over de kernwaarden. De RvT wil samen met de RvB zich bezinnen op de 

kernwaarden van de organisatie, en de RvB bevragen ten einde te bezien of de huidige 

waarden nog voldoende aansluiten bij de actuele situatie van Driestroom en de sterk 

veranderende externe omgeving. De kernwaarden zijn van belang om een stevige basis 

te leggen onder het strategisch beleid van Driestroom; 

• toezicht houden op goede en verantwoorde zorg (zie ook Bijlage 2, ad thema’s). De 

RvT wil adviseren en toezicht houden op goede en verantwoorde zorg. Zij vindt het 

belangrijk dat het kwaliteitsbeleid en –kader van Driestroom duidelijk zichtbaar is of 

wordt gemaakt, dit voor zowel intern als extern gebruik. Kwaliteitsbeleid en -kader 

zijn de basis voor het kwaliteitsdenken (-bewustzijn) van individuele medewerkers en 

teams en daarmee voor de scholing van competenties van de zorgprofessionals 

(uitvoerders van de zorg), gedragsdeskundigen en medisch en peri-/paramedisch 

personeel.  

Goed (toe)zicht hebben op meetbare en merkbare (cultuur en gedrag) kwaliteit van 

zorg in een organisatie vraagt om zicht hebben op signaleringssytemen, voeling 

hebben met wat er gaande is en vooral ook de zinvolle informatie in samenhang 

kunnen beschouwen. 

• waken over de continuïteit van de organisatie. Driestroom groeit en verandert in een 

snel tempo. Bij bepaalde bedrijfsonderdelen is de volumetoename enorm (denk aan de 

Driestroomhuizen, bijna de helft van de bedrijfsopbrengsten), terwijl bij andere 

onderdelen er zich juist krimp begint af te tekenen. De RvT wil in de komende periode 

in het bijzonder letten op het in balans houden van de totale organisatie. De RvT heeft 

hierbij als topprioriteit in het toezicht: ziekteverzuim terugbrengen en optimaal beheer 

van de vastgoedportefeuille (inclusief sale and lease back); 

• pro-actief meedenken op productportfolio. De analyse van bedrijfseenheden en/of 

producten worden in de matrix van de Boston Consulting Groep gebaseerd op de 

parameters ’verworven marktaandeel’ en ‘potentiële groei van de markt’. Voor de 

RvT van Driestroom zijn de resultaten van dit denken belangrijk. Immers, de analyse 

ordent de strategische discussie met de RvB en helpt bij de koersbepaling van de 

organisatie. Gerelateerd aan de BCG- matrix wil het toezicht van Driestroom in de 

komende periode ook de aandacht blijven richten op, zowel de exploitatie van 

producten en bedrijfsonderdelen die risicovol zijn of zelfs verliesgevend (de zgn. dogs 

in termen van de BCG) als op onderdelen die te sterk groeien en eventueel in hun 

groei geremd moeten worden. In deze gedachtegang past ook om te letten op de regels 

en voorwaarden van de huisbankier; 
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• verdere vormgeving aan het strategisch partnerschap met RvB (Goodijk, 20170). 

Terwijl het ‘two tier Rijnlands-toezichtmodel’ de verhouding tussen RvT en RvB 

definieert waarbij ervan wordt uitgegaan dat elke partij een eigen 

verantwoordelijkheid heeft met een eigen rol en met eigen taken en bevoegdheden en 

de nadruk ligt op ‘procedurele omgang’, bestaat er steeds meer behoefte aan het 

voeren van een dialoog in de zin van een voortdurende gedachtewisseling met ruimte 

voor inhoudelijk debat, tegenspel en tegen denken. Begrijpelijk. Wij zijn immers ook 

partners die aan hetzelfde belang werken. De RvT herkent en erkent deze behoefte en 

wil bijdragen aan de verdere vormgeving aan dit streven. Het sleutelwoord is 

natuurlijk (wederzijds) onderling vertrouwen ontwikkelen. Dat vertrouwen groeit 

zichtbaar. In het kader van verdere vormgeving van strategisch partnerschap met de 

RvB benoemt de RvT eind 2018 een vice-voorzitter RvT. 

Een vergelijkbare vertrouwensrelatie wil de RvT mutatis mutandis ook met de raden 

(OR en CR) ontwikkelen, zij het dat ook hier formele verschillen in rollen, taken en 

bevoegdheden liggen en ook de inhoud van de dialoog anders zal zijn. 

 

3 Toezichtkader van RvT van Driestroom 

 

3.1 Formeel toezichtkader 

Het formele toezichtkader van Stichting Driestroom kent meerdere niveaus: 

• niveau van statuten en reglementen. Deze stelt de organisatie zelf vast. Voorts zijn er 

stukken met een meer tijdelijke status, zoals de nota Strategisch beleid tot en met 2019 

en de onderhavige nota Toezichtvisie en toezichtkader RvT (2018); 

• het niveau van de zelfregulerende brancheorganisatie met haar Governancecode Zorg 

2017 en andere al dan niet ermee samenhangende stukken; 

• het niveau van wet- en regelgeving, te weten de Algemene privaatrechtelijke 

wetgeving (boek 2 BW) en de Sectorale publiekrechtelijke wet- en regelgeving, zoals 

de WTZi met uitvoeringsbesluit en CIBG met uitvoeringspraktijk. 

 

3.2 Inhoudelijk toezichtkader 

Rollen van RvT 

De RvT geeft invulling aan de volgende rollen, taken en bevoegdheden: 

• werkgever; 

• toezichthouder; 

• klankbord; 

• besluitnemer bij fundamentele documenten. 

De rollen worden vervuld met in achtneming van factoren als de aard, de specifieke cultuur 

van de instelling en de regionale situatie van Driestroom. 

 

Specifiek de rol van werkgever 

De RvT voert alle gebruikelijke werkgeverstaken uit. De RvT stelt de RvB aan, ontslaat 

indien nodig en stelt de remuneratie vast. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een 

functioneringsgesprek met de RvB. De RvB stelt, voorafgaand aan het gesprek, een 
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zelfevaluatie van zijn/ haar functioneren schriftelijk op. De RvT zorgt voor zorgvuldige 

verslaglegging. De commissie onderzoekt of en in hoeverre de RvB past bij de actualiteit. Een 

open klimaat waarin vertrouwelijk en kritisch kan worden gesproken is de basis voor het 

contact met RvB. 

 

 

Werkwijze  

De werkwijze bij de gesprekken met de RvB is methodisch van aard. De RvT hanteert de 

volgende spelregels, ook in het contact met de raden (OR en CR), hoewel hier essentiële 

verschillen liggen, vanwege verschillen in rol, taak en bevoegdheid: 

• het RvT voorzitterschap bestaat uit een voorzitter en een vice-voorzitter; 

• zij stelt commissies in voor zaken die bijzondere aandacht vragen, gaat vertrouwelijk 

om met alle informatie die zij ontvangt en voorkomt tegenstrijdige belangen; 

• de RvT bekijkt per gesprek haar rol met bijbehorende opstelling. Tevens bepaalt zij 

inhoud, doelstelling en gewenste uitkomst; brengt zelf expertise en ervaring in en 

draagt zorg dat zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt, indien dit aan de orde is; 

• zij bespreekt tijdig de (potentiële) knelpunten en vraagt door en let op zowel ‘harde’ 

als ‘zachte’ signalen; zij voert desgewenst, met behoud van een goede sfeer, kritische 

gesprekken (óók als het goed gaat) en intervenieert waar nodig en gewenst; 

• zij stelt duidelijke eisen aan de verstrekte informatie, niet alleen wat betreft vorm en 

inhoud, maar ook wat betreft belang en urgentie. Zij fungeert desgewenst als 

klankbord; 

• zij heeft als doel proactief te zorgen dat de organisatie voor de lange termijn toekomst 

bestendig is en blijft helpen de organisatie te verbeteren. 

 

Commissies 

De RvT is heterogeen samengesteld. De leden hebben kennis van financiën, juridische zaken, 

management, vastgoed, sociale domein en zorginhoud. Driestroom heeft vier commissies, 

waarvan één tijdelijk. De commissies zijn ingesteld voor zaken die bijzondere aandacht 

behoeven. De commissies ondersteunen de RvT bij oordeelsvorming. Er is geen sprake van 

delegatie. Ieder lid blijft verantwoordelijk voor elk besluit van de RvT. Het zijn: 

- auditcommissie Financiën; 

- auditcommissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening; 

- remuneratiecommissie;  

- tijdelijke commissie Governance. Voor één jaar met ingangsdatum: 1 jan. 2018. 

 

Thematisch overleg 

Per RvT vergadering zal aandacht worden besteed aan een thema. De RvT bepaalt jaarlijks 

tijdens de strategiesessie (minimaal een halve dag) in november welk thema’s in het volgende 

jaar belangrijke speerpunten zijn voor de RvT vergaderingen (maximaal 6 thema’s). De RvT 

kan de thema’s aanpassen aan de actualiteit van het moment. 

De RvT agendeert jaarlijks in september een analyse van de (financiële) resultaten van het 

eerste half jaar. 
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Zelfevaluatie 

Jaarlijks vindt zelfevaluatie plaats buiten de aanwezigheid van de RvB. Er wordt gesproken 

over de rol van de individuele leden van de RvT, het functioneren  van RvT als team en de rol 

van de voorzitter. De RvT maakt afspraken over eventuele verbeteringen. De RvT zorgt voor 

verslaglegging van het gesprek. Voorafgaand aan de zelfevaluatie vraagt de RvT aan de RvB 

om een beoordeling over haar functioneren. Na de zelfevaluatie informeert de RvT de RvB 

over de resultaten van de gesprekken. Minimaal één keer per drie jaar vindt de zelfevaluatie 

onder begeleiding van een externe evaluator plaats.  

Vanaf 2018 wordt een opleidingsplan geformuleerd, met opleidingsdoelen voor individuele 

leden en doelen voor de RvT als team. De RvT voldoet op 31 december 2018 aan het NVTZ- 

programma Goed Toezicht. 

 

3.4 Informatie verkrijgen en zelf verzamelen 

Naast de informatie die de RvT van de RvB ontvangt, gaat de RvT zelfstandig op zoek naar 

informatie, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met de OR en de CCR, het bijwonen van 

MT vergaderingen en tijdens locatiebezoeken. De RvT voert jaarlijks gesprekken met de 

accountant, de bank en de twee directeuren, zowel samen met de RvB als zonder 

aanwezigheid van de RvB. De RvT houdt hierbij in het achterhoofd dat de RvB namens de 

organisatie het gesprek met deze gremia en andere belanghebbenden voert.  

 

4 Verantwoording afleggen over werkzaamheden RvT 

De RvT legt een keer per jaar verantwoording af over haar werkzaamheden, dit als onderdeel 

van de maatschappelijke verantwoording. Dit gebeurt in het jaarverslag van Driestroom. 

Dit verslag omvat ook een korte samenvatting met conclusie van de bevindingen van de 

diverse auditcommissies. 
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Bijlage 2 Jaaragenda RvT Driestroom2018 

Datum Vergadering Onderwerp* Besluit/ 

Informatie 

15-01 Kennisbijeenkomst Thema dat gekozen wordt eind 2017: 

aandachtspunt 1 vanuit strategiesessie: 

Thema “Toezicht op organisatiestructuur 

ODD BV en risico’s”  

aandachtspunt 2 vanuit strategiesessie: 

“Toekomst werk en ondersteuning” 

I 

15-01 RvT Prestatieafspraak 2018. 

Managementletter EY. 

B 

B 

26-03 RvT Voorstel WNT klassenindeling 2018 en 

honorering RvT. 

Evaluatie verbeteracties vanuit zelfevaluatie 

RvT. 

Aandachtspunt 3 vanuit strategiesessie: 

“Toezicht op goede kwaliteit”. 

B 

 

I 

 

I 

28-05 RvT Accountantsverslag EY bij jaarrekening 

2017 en Maatschappelijk verslag 2017. 

Afscheid Jan van Dijk. 

Aandachtspunt: 

Toezichtvisie RvT 

B 

 

I 

I 

25-06 RvT Evaluatie samenwerking RvB en RvT 

(voorbereidend op zelfevaluatie RvT). 

Accreditatie RvT en RvB (voortgang). 

Governance code 2017 (voortgang). 

Aandachtspunt 4 vanuit strategiesessie: 

“Analyse deelnemingen en toekomst” 

I 

 

I 

I 

I 

10-09 Zelfevaluatie RvT Evaluatie verbeteracties vanuit zelfevaluatie 

RvT. 

“Nieuwe” zelfevaluatie RvT. 

I 

 

I 

10-09 RvT Opleidingen RvT stand van zaken. 

Werkbelasting RvT stand van zaken. 

Aandachtspunt 5 vanuit strategiesessie: 

“Vastgoed”. 

I 

I 

I 

12-11 Strategiebijeenkomst Thema: Jaarplan 2019 en begroting 2019. I 

12-11 RvT Verslag zelfevaluatie RvT. I 

10-12 RvT Jaarplan 2019 en begroting 2019. 

Aandachtspunt 7 vanuit strategiesessie. 

“Toekomst Wlz en verwachte 

veranderingen” 

B 

I 

* Standaard agendapunten, zoals maandrapportages en notulen, zijn niet opgenomen in de tabel 


