
 Toezichtvisie VieCuri 
  
 
1. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Zorg en vervult haar taken als 

toezichthouder conform de inhoud van deze code.   
 

2. De Raad van Toezicht fungeert als interne toezichthouder, staat de Raad van Bestuur 
met advies terzijde en is werkgever en kritische sparringpartner voor de Raad van 
Bestuur. Bij de uitoefening van deze taken zet de Raad van Toezicht de Raad van 
Bestuur in haar kracht. De Raad van Toezicht beoordeelt vanuit haar onafhankelijke 
positie de integraliteit en integriteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de 
relevante belangen van stakeholders. De Raad van Toezicht vervult haar rol 
onafhankelijk door het eigenstandig voorbereiden, inrichten, uitvoeren en evalueren van 
haar toezicht. 

 

3. VieCuri is er voor de samenleving en de patiënt, waarbij VieCuri zorg van goede kwaliteit 
biedt aan de patiënt. De patiënt staat centraal. De Raad van Toezicht draagt binnen haar 
rol bij aan het waarborgen van goede zorg, maatschappelijk vertrouwen in de zorg en 
het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van VieCuri. De aandacht is hierbij  
in het bijzonder gericht op basis tweedelijnszorg, topklinische functies, wetenschappelijk 
onderzoek, opleiden en innovatie. 

 
4. 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 in VieCuri als maatschappelijke 
onderneming. Dit houdt in goed toezicht door onder andere een evenwichtige en 
gedifferentieerde samenstelling van de Raad van Toezicht, een actieve houding door de 
toezichthouders en verbondenheid met de ziekenhuisorganisatie met de vereiste 
distantie. 

 
5. De Raad van Toezicht houdt toezicht op basis van wederzijds vertrouwen met de 

mogelijkheid om ontvangen informatie te toetsen door onder andere in gesprek te zijn 
met interne en externe stakeholders. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht aan 
de hand van een goede informatievoorziening zodat zij haar taak kan uitvoeren. Hierin 
heeft de Raad van Toezicht ook een actieve rol (haalplicht). 

 
6. De Raad van Toezicht hecht aan een sociale veilige omgeving voor een ieder binnen de 

organisatie, waarin het mogelijk is om een eigen visie naar voren te brengen. De RvT en 
RvB vervullen hierbij een voorbeeldfunctie in hun onderlinge verhouding en in hun 
interne verhouding. 

 
7. Vanuit ieders eigenstandige (formele) verantwoordelijkheid, voelen Raad van Bestuur en 

Raad van Toezicht zich samen verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op de 
toekomst op basis van de gekozen visie, strategie en de verwachte toekomstige 
ontwikkelingen.  

 
8. Transparantie in de relatie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht blijkt uit een 

duidelijke inhoudelijke visie en rolverdeling. Uit de gezamenlijke planning en agenda 
blijkt waarop wordt gestuurd (focus en structuur). 
 


