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1. Naast de wettelijke en uit de statuten voortvloeiende verplichte 

informatievoorziening van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht 

informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over de volgende zaken: 

a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de 

stichting; 

b. de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen 

van de stichting inclusief de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot 

beheersing ervan; 

c. incidenten/gebeurtenissen van aanmerkelijk belang, waarbij de kwaliteit en 

de veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische 

vraagstukken in het  geding zijn; 

d. belangrijke ontwikkelingen die de doelmatigheid en de continuïteit van de 

bedrijfsvoering beïnvloeden; 

e. risico’s die voortkomen uit activiteiten van de stichting en de daarmee 

verbonden instelling; 

f. de ontwikkelingen en aangelegenheden, voor de formele besluitvorming 

waarvan de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; 

g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; 

h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals 

overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners; 

i. een jaarlijks overzicht van calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit 

interne en externe klachtenprocedures; 

j. rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd; 

k. belangrijke gerechtelijke procedures; 

l. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; 

m. de managementletter. 

 

2. De manier waarop de genoemde informatie aan de Raad van Toezicht wordt 

aangeboden is: 

a. bij gelegenheid van vergaderingen van de Raad van Toezicht 

b. schriftelijk via het directieverslag of via andere rapportages; 

c. mondeling via de mededelingen; 

d. bij gelegenheid van het overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht; 

e. op verzoek van de Raad van Toezicht. 

 

3. Uitgangspunten voor de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht is dat 

deze tijdig en in een passende vorm plaatsvindt. 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 25 september 2018. 

 

De voorzitter 

 

G. Westerink 


