
 

Toezichtvisie Raad van Toezicht 

 

Inleiding 

De Raad van Toezicht (hierna: de RvT) van Praktijk Willemspark POC B.V. fungeert als een orgaan dat 

namens belanghebbenden toezicht uitoefent op de wijze van bestuur van de entiteit. Deze toezichtvisie is 

onderdeel van de toezichtverantwoordelijkheid die de RvT zichzelf stelt. Het bevat wezenlijke 

uitgangspunten voor het handelen van de RvT. De toezichtvisie wordt, indien nodig, aangevuld. Dit op 

basis van een groeiend bewustzijn van verantwoordelijkheid en de rol van de RvT, dat voortvloeit uit 

ervaringen uit de praktijk, maatschappelijke discussies tussen het RvT en de Raad van Bestuur (hierna: de 

RvB) betreft good governance en periodieke zelfreflectie van de RvT.  

 

In dit document, waarin omgangregels, principes en uitgangspunten voor het zogeheten “good 

governance” aan bod komen, wordt uiteengezet wat de RvT en het RvB van elkaar mogen verwachten. 

De RvT en RvB dienen met regelmaat bijeen te komen om met elkaar van gedachten te wisselen betreft 

de koers die de entiteit bevaart, en zo te toetsen of de kernwaarden en visie van de entiteit gewaarborgd 

blijven en nageleefd worden. 

 

De interne governance is vastgelegd in de reglementen voor de RvT en de RvB. Bestuur en toezicht zijn 

samengesteld en handelen conform de Governancecode Zorg. De RvT neemt deze code als uitgangspunt 

voor zijn handelen. De RvT heeft deze toezichtvisie geschreven om daarmee een gemeenschappelijk 

referentiekader voor zichzelf te formuleren en de relatie met en voor de RvB zowel richtinggevend als 

voorspelbaar te maken. De toezichtvisie wordt concreet gemaakt middels een uitgangspositie, doel, rollen, 

werkwijze, verantwoording en regelement.  

 

Missie en Visie Praktijk Willemspark 

Praktijk Willemspark is een praktijk voor psychotherapie, in het centrum van Den Haag. In de praktijk 

wordt er behandeling aan volwassenen en adolescenten geboden die last hebben van psychische klachten 

en problemen en een verwijzing hebben van hun huisarts om voor langere tijd binnen de Specialistische 

Geestelijke Gezondheidszorg (SGGz). Daarnaast biedt Praktijk Willemspark psychodiagnostiek voor 

volwassenen en adolescenten. Naast deze trajecten kan een volwassene op eigen verzoek (zonder 

verwijzing van de huisarts) de praktijk bezoeken voor vragen over persoonlijke ontwikkeling en coaching. 

 



 

Praktijk Willemspark is een praktijk waarin meerdere psychotherapeuten werken om elke cliënt die zich 

aanmeldt zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken en een zo passend mogelijke vorm van psychotherapie 

aan te bieden. Zij zetten zich dagelijks in om door middel van psychotherapie een ruimte te scheppen 

waar cliënten voor kortere of langere tijd stil kunnen staan bij zichzelf. In en door het therapeutisch 

gesprek wat op gang komt wordt duidelijk wat de pijn- en knelpunten zijn en wat nodig is om hier 

aandacht aan te geven. 

Uitgangspositie 

De RvT van Praktijk Willemspark ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving en cliënten die aan 

de zorg van Praktijk Willemspark zijn toevertrouwd, toezicht uitoefent en voelt zich primair 

verantwoordelijk voor het waarborgen van goede zorg. De behoeften van de cliënten van de praktijk staan 

hierbij centraal. De RvT vervult haar toezicht vanuit maatschappelijke context: leden van de RvT zien zich 

als vertegenwoordiger van de samenleving en nemen ieder vanuit eigen achtergrond en expertise signalen 

en ontwikkelingen vanuit de samenleving mee naar binnen. Elk lid heeft bestuurlijke ervaring of affiniteit 

met maatschappelijke vraagstukken die direct dan wel indirect gerelateerd zijn aan de werkzaamheden 

binnen de praktijk en van de RvT. Ook heeft elk lid aantoonbare affiniteit met de doelstelling, de cliënten 

en het werkveld van Praktijk Willemspark. De raad streeft ernaar de stijl van het toezichthouden te laten 

aansluiten bij de besturingsfilosofie van de praktijk: de raad tracht bij te dragen aan waarde toevoeging 

voor cliënten, in haar werkzaamheden doelmatig en doeltreffend te werk gaan, zorgen voor goede 

voortgang van processen en haar functioneren continu verbeteren. Naast het maatschappelijk doel dat 

stelt goede zorg te bieden aan de cliënten, bestaan er ook interne doelstellingen van de entiteit. De praktijk 

kent vele belanghebbenden, denk hier aan; personeelsleden, samenwerkingsverbanden e.d. In het drijven 

van onderneming moeten alle behoeften van de belanghebbenden meegenomen worden in de uiteindelijke 

besluitvorming. De RvT tracht hier een adviserende rol te bieden waarin zij kritisch kijkt naar de wijze van 

besturen van de praktijk. De RvT is zich ervan bewust dat zij verantwoordelijk is voor zowel de formele 

kant van het toezicht op het bestuur van de organisatie, alsmede voor de maatschappelijke opgave van de 

praktijk die centraal staat in de organisatie. 

  



 

Doel 

De RvT tracht erop toe te zien dat Praktijk Willemspark haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de 

juiste keuzes maakt ten aanzien van de continuïteit van de entiteit. Ondanks dat positie van de cliënt hier 

centraal staat, waarbij alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig worden 

afgewogen, behartigt de RvT de belangen van alle stakeholders. Denk hierbij aan: het personeel van de 

praktijk, de zorgverzekeraars, het belang van de bestuurders alsmede het zuiver maatschappelijk belang.  

Deze toezicht wordt binnen de wettelijk gestelde kaders ingekleurd.  

 

De RvT ziet zichzelf verantwoordelijk voor het waarborgen van publieke belangen van gezondheidszorg, 

met name de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, alsook 

personeelsbeleid, cultuur van de organisatie en overige bedrijfsvoering. De RvT stelt zich geheel 

onafhankelijk op om de integriteit van de besluitvorming te waarborgen. Dit in dienst van de belangen van 

alle cliënten en belanghebbenden. De RvT heeft formeel als taak toezicht te houden op de wijze waarop 

het RvB de organisatie aanstuurt. De RvT ambieert daarnaast een sparringpartner te zijn voor alle 

afwegingen omtrent besluitvormingen waar het bestuur mee in aanraking komt. 

 

Rollen 

Als RvT hebben we twee in governance afspraken vastgelegde hoofdtaken:  

 

1. Toezicht houden 

2. Sparringpartner/adviserend orgaan van de RvB  

 

1. Toezicht houden  

 

Met onze toezichthoudende taken trachten de RvT een invulling te geven aan de verantwoordelijkheid om 

indien genoodzaakt tijdig risico’s te signaleren omtrent het kunnen blijven voldoen aan de 

maatschappelijke doelstellingen en continuïteit van Praktijk Willemspark. We kijken hier niet alleen terug 

op reeds bestaande feiten, maar hebben ook oog voor door het bestuur te maken keuzes of 

ontwikkelingen in de branche met de gevolgen die deze mogelijk voor Praktijk Willemspark hebben. Ons 

uitgangspunt is betrokkenheid tonen, zonder zelf aan het roer te gaan staan. Om goed toezicht te kunnen 

houden heeft een RvT informatie nodig. Informatie die de RvB ons ter beschikking stelt en informatie die 

vergaard kan worden bij verschillende belanghebbenden binnen en buiten Praktijk Willemspark. Dit staat 

verder beschreven in het informatieprotocol.  

 



 

De RvT tracht een bijdrage te leveren op lange termijn aan de continuïteit en kwaliteit die de praktijk 

levert. Tot slot zal de raad zich inzetten al het bovenstaande in te vullen door open het gesprek in te gaan 

met het bestuur, te reflecteren op wijze van handelen en met een onafhankelijke blik te kijken naar de 

organisatie.  

 

Dit alles resulteert in het streven naar een zorgvuldige wijze van toezichthouden op concrete besluiten van 

de bestuurder waarbij daarnaast aandacht moet zijn voor het geven van feedback op de wijze waarop de 

bestuurder vormgeeft aan het drijven van onderneming. Dit ten zeerste niet op een strenge, controlerende 

en dwingende wijze. De RvT is van mening dat een mildere vorm voor beide partijen prettiger, 

constructiever en effectiever is. Toezichthouden door de RvT geschiet op vertrouwen, waarbinnen (indien 

nodig) ruimte moet zijn voor gepast constructief wantrouwen. Dit om het beste uit de samenwerking te 

halen. 

 

2. Sparringpartner 

 

De RvT ambieert een open en positief kritische relatie met de RvB. Vanuit vertrouwen staat de RvT de 

RvB bij, zowel in vergaderingen, als in informele overleggen, waartoe zowel de RvB als de RvT het 

initiatief kunnen nemen. De RvT moedigt de RvB aan om op ad/hoc basis zich toe te wenden tot het 

RvT. De RvT hanteert als uitgangspunt dat de samenstelling van de RvT dusdanig breed is dat alle 

gewenste professionaliteit betreft kennis, ervaring en persoonlijkheid in de RvT vertegenwoordigd is en 

wordt ingezet om het bestuur te ondersteunen en zo nodig te kunnen adviseren. 

 

Toezichtstijl  

De RvT bewaakt de belangen van de hierboven genoemde belanghebbenden door erop toe te zien dat alle 

belangen in de uiteindelijke besluitvorming naar voren komen, tot hun recht komen en grondig worden 

afgewogen. De RvT doet dat door open en onafhankelijk te reflecteren en het gesprek aan te gaan, door 

met een onafhankelijke blik te kijken, te oordelen waar nodig, te sparren en te ondersteunen.  

 

De raad streeft ernaar de stijl van het toezichthouden te laten aansluiten bij de besturingsfilosofie van de 

praktijk. De RvT stelt periodiek tezamen met de RvB vast wat de voornaamste doelstellingen en risico’s 

zijn, zodat de RvT hierop kan controleren en adviseren. De RvT monitort daarnaast actief de cultuur van 

de organisatie door continu in contact te blijven met de organisatie en diens belanghebbenden. Ten 

behoeve van het verkrijgen van alle benodigde informatie om gedegen toezicht te kunnen leveren, stelt de 

RvT een informatieprotocol op, waarin informatiebronnen zijn opgenomen die aansluiten bij het 

toetsingskader dat is opgesteld door het RvT. 



 

Werkwijze 

De RvT komt minimaal twaalf keer per jaar in vergadering bijeen, waarvan bij minimaal 6 vergaderingen 

ook de RvB aanwezig zijn. Eenmaal per jaar is er een bespreking die volledig aan de strategie is gewijd. 

Hierop aanvullende agendapunten zijn terug te vinden in de opgestelde jaaragenda. 

 

Verantwoording 

De toezichtvisie van de RvT wordt jaarlijks gepubliceerd. De RvT stelt jaarlijks een verslag op waarin haar 

werkzaamheden, bevindingen, bepalingen en overige relevante informatie te verkrijgen is. Dit maakt deel 

uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt tevens jaarlijks gepubliceerd. 

 

Regelement 

In het reglement van de RvT zijn zaken nader uitgewerkt, zoals ten aanzien van bevoegdheden, 

informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling. 

 


