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Toezichtvisie Raad van Toezicht 
 
Inleiding 
Stichting Severinus is van mening dat goed bestuur en goed toezicht belangrijke randvoorwaarden 
zijn voor het leveren van goede zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Het naleven van de Zorgbrede Governancecode 2017 draagt hier aan bij en is dan ook een 
uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht van Severinus. 
In de Zorgbrede Governancecode is opgenomen dat elke Raad van Toezicht over een toezichtvisie 
beschikt, waarin de wijze waarop de raad toezicht houdt nader wordt uitgewerkt. Deze toezichtvisie 
is een referentiedocument voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. 
 
Missie, visie en kernwaarden Severinus 
De missie, visie en kernwaarden van Severinus vormen een belangrijk richtinggevend kader voor de 
wijze waarop de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden uitvoert. 
 
Missie 
Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van jong tot oud met een 
verstandelijke beperking. Liefdevolle en persoonlijke zorg voor onze cliënten, verleent door bevlogen 
medewerkers, in een veilige omgeving. Dat doen we samen met cliënten en met iedereen die op 
welke manier dan ook, bij onze cliënten betrokken is. 
 
Visie: dit maakt mij gelukkig! 
Gelukkig zijn. Prettig wonen. Fijne mensen om je heen, goede contacten met anderen en je dag 
invullen met activiteiten waar je blij van wordt. Wie wil dat niet? Onze cliënten, of ze nu thuis wonen 
of in één van onze huizen, willen dat in elk geval wel. Daarbij kunnen ze rekenen op degenen die hen 
lief zijn: ouders, familieleden en vrienden. Maar ook op de mensen die vanuit hun vak kijken naar de 
ondersteuning die dat gevoel van geluk kan vergroten. Onze medewerkers die elke dag weer hun 
hart en ziel leggen in hun werk en liefdevol naast cliënten staan. En ook alle mensen van de 
ondersteunende afdelingen en vrijwilligers, die vanuit hun hart een steentje bijdragen aan het geluk 
van onze cliënten. Hun belangrijkste opdracht is steeds op zoek gaan naar dat echte contact, op zoek 
naar want mensen echt blij en gelukkig maakt. 
 
Kernwaarden 
Liefdevol, bevlogen en veilig. De drie kernwaarden van Severinus. Deze waarden zijn het DNA van 
onze organisatie en zijn leidend voor onze manier van omgaan met cliënten, hun ouders, 
familieleden en wettelijk vertegenwoordigers, collega’s en alle andere betrokkenen. 

 Liefdevolle zorg bieden, zorg met 100% aandacht voor de cliënt en met inlevingsvermogen. 

 Bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Mensen met hart voor onze cliënten, hun ouders en 
familieleden. 

 Je veilig voelen. Dat geldt voor cliënten en hun familie en voor medewerkers en vrijwilligers. 
Voel je je veilig, dan kun je jezelf zijn. 

 
Neem daarbij het motto van Severinus ‘Bijzonder in samenleven’ en dan is duidelijk waar we voor 
staan en wat we voor elkaar willen krijgen voor onze cliënten. 
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Toezichtvisie 
Tegen de achtergrond van de Zorgbrede Governancecode 2017, de visie, missie en kernwaarden van 
Severinus formuleert de Raad van Toezicht zijn toezichtvisie als volgt: 
 

 De Raad van Toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op het besturen door het 
bestuur en op de algemene gang van zaken van Severinus als maatschappelijke onderneming 
en de strategie en risico’s. De raad kijkt hierbij zowel naar de hard controls (resultaten) als 
naar de soft controls (cultuur en gedrag). De focus van het toezicht is in belangrijke mate 
gericht op de cliënt, de medewerker en de omstandigheden waarin de zorg- en dienstverlening 
aan de cliënt plaatsvindt. De visie ‘Dit maakt mij gelukkig!’ is hierbij de standaard. De 
leiderschapsstijl en gedrag van het bestuur zijn dienend hieraan en de raad ziet actief en 
aantoonbaar hierop toe. 

 De wet- en regelgeving, de Zorgbrede Governancecode, statuten, reglementen en relevante 
protocollen zijn bekend en de raad handelt daarnaar, De raad ziet erop toe dat naleving 
hiervan binnen de organisatie goed geborgd is. 

 Voor het Bestuur vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever en sparringpartner. Het 
toezicht is nabij. Er wordt aandachtig geluisterd en er is ruimte voor het ‘eerlijke verhaal’.  

 De raad beweegt zich vrij binnen de organisatie en ontmoet actief cliënten, medewerkers, het 
management, medezeggenschapsorganen en andere in- en externe belanghebbenden. De 
raad werkt transparant, is open over zijn werkzaamheden, is herkenbaar en aanspreekbaar. De 
raad vindt maatschappelijke verantwoording nodig en nuttig en geeft hier proactief invulling 
aan. 

 De raad is evenwichtig samengesteld. De leden van de raad kunnen ten opzichte van elkaar, 
het bestuur en welk deelbelang onafhankelijk en kritisch opereren. Zonder last of 
ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust zijnde van de maatschappelijke 
positie van Severinus. De raad is te allen tijde goed voorbereid op zijn taak en ontwikkelt 
zichzelf voortdurend. De raad is beschikbaar wanneer dat nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


