TOEZICHTVISIE
DE ROL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

UITGANGSPUNTEN

> De client staat altijd centraal zoals in
De Bedoeling van Thebe is gesteld.
> Samenwerking met RvB op basis van goede
rolverdeling, openheid en vertrouwen.
> Actuele thema´s krijgen verdere verdieping.

 anuit de expertisegebieden, en de ogen
> V
en oren van de leden van de raad worden
ontwikkelingen van buiten naar binnen
gebracht.
> E r is een open cultuur.

> Innovatieve ideeën worden gestimuleerd.

> E r wordt geëvalueerd, gereflecteerd en
verbeterd/ontwikkeld waar nodig.

> Er is bereidheid om van gebaande paden af
te wijken.

> E r wordt waar mogelijk met meetbare
resultaten gewerkt

> Onnodige regeldrift wordt zoveel mogelijk
tegengegaan.

> E r is sprake van nabijheid
….op gepaste afstand.

> Er wordt verbinding gezocht met de
organisatie.:

> E r is vertrouwen waar het kan, 
beheersing/controle waar het moet.

• Locatiebezoeken en -vergaderingen,

TOEZIEN OP

VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid van de RvT omvat alle
taken die horen bij de rol als:

>
>
>
>

De RvT ziet erop toe dat:

>
>

 erkgever bestuur.
W
Adviseur/sparringspartner/uitdager.
Toezichthouder.
Inrichting governance en naleving
van de code.

>
>
>
>

De positie van de cliënt centraal staat.
De belangen van medewerkers worden
behartigd.
Het maatschappelijk belang wordt
vertegenwoordigd.
Het organisatiebelang wordt nagestreefd.
Toekomstbestendige keuzes worden gemaakt.
Keuzes passen binnen financiële kaders.

TOETSINGSKADERS

OVERIGE KADERS

Belangrijkste toetsingskaders intern:

Andere in- en externe kaders waaraan de
RvT zich conformeert:

• uitnodigen medewerkers bij thema´s,

bijwonen vergaderingen medezeggenschap.

>
>
>

COMMISSIES

Renumeratiecommissie
Auditcommissie Kwaliteit,
Veiligheid & Innovatie
Auditcommissie Middelen
(Financiën, Vastgoed en ICT)

WWW.THEBE.NL

BEZOLDIGING

De bezoldiging van de leden raad
van toezicht is jaarlijks steeds 12%
voor de voorzitter. Voor de overige
leden is dat 8% van het maximum
van bezoldigingsklasse IV dat van
toepassing was in het voorafgaande jaar. NB Thebe is ingedeeld in
klasse V.

>

D
 e Bedoeling.
S trategische Koers.
Waarden van de organisatie: open, samen,
betrokken en professioneel.
K
 waliteitskader.

>
>
>

Statuten Thebe
Reglement Raad van Toezicht
Governance Code 2017

Partijen waarmee de RvT samenwerkt zijn o.a.:

RELATIES EN
ZICHTBAARHEID

>
>
>

Bestuurders
Managers
Medewerkers

KIjk hier meer informatie.

>
>
>

T hebe Extra
Ondernemingsraad
Cliëntenraad

