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TOEZICHTSVISIE RAAD VAN COMMISSARISSEN  

Wij stellen ons, als Raad van Commissarissen (RvC) van Huisartsenposten De LIMES B.V. (De LIMES), 

ten doel de organisatie te dienen, zodat deze in staat is de best mogelijke huisartsen spoedzorg te 

leveren aan patiënten in avond-, nacht- en weekenduren (ANW). Hierdoor kunnen patiënten erop 

vertrouwen in goede handen te zijn. 

Zorg leveren is teamsport en als RvC zijn wij één van de spelers. Wij hebben oog voor alle spelers in 

het team en ieders individuele inbreng. Vanuit die gedachte kijken we naar de belangen van de 

mensen die voor De LIMES werken en ook naar die van iedereen die met De LIMES te maken heeft. 

Een evenwichtige belangenafweging staat daarbij voorop, waarbij ieders belang vanzelfsprekend 

meeweegt. En om goed voor een ander te kunnen zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. Wij 

letten er daarom op dat iedereen, die bij De LIMES werkt, daarvoor zowel inhoudelijk als qua 

randvoorwaarden goed toegerust is. 

Als RvC zien wij erop toe of er gewerkt wordt volgens de landelijke wet- en regelgevingen en de 

afgesproken vereisten. Ook houden we toezicht op hoe de Raad van Bestuur (RvB) de organisatie 

bestuurt en letten we erop dat niet wij en ook niet anderen de organisatie besturen. Dat mandaat 

behoort aan de RvB. 

Wij zijn een ondersteunende en kritische partner, voor zowel de RvB als voor de aandeelhoudende 

huisartsen, die vertegenwoordigd zijn via hun coöperatiebestuur in de algemene vergadering van 

aandeelhouders (AvA). We houden de dialoog in het oog en waar nodig gaande over wat er nodig is 

om de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de zorg, zoals geleverd door De LIMES, 

mogelijk te houden. 

Alleen waar nodig en in afstemming met de RvB communiceren we extern. Ook intern lopen we de 

RvB niet voorbij. We houden voeling met de organisatie en wat daar gebeurt, onder andere door bij 

overleggen van de bestuurder met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad aan te sluiten en goede 

contacten met hen te onderhouden. We nodigen bij onze vergaderingen regelmatig medewerkers uit 

om specifieke onderwerpen toe te lichten. Wanneer we dat zinvol achten, in overleg met de RvB, 

leggen we ons oor breder in de organisatie te luisteren. 

Om onze rol optimaal te vervullen, bestaat de RvC uit leden met een diverse achtergrond en ervaring 

en vullen we elkaar hierin aan. Zo ontstaat een brede kijk op zowel financiële als maatschappelijke en 

medisch inhoudelijke thema’s.  

Waarden geven richting aan ons handelen en typeren de manier waarop we willen werken: 

onafhankelijk, deskundig op inhoud en proces, toegankelijk, betrokken, adviserend en steunend, 

maatschappelijk georiënteerd. We dragen dit uit in alle gesprekken en contacten die we hebben. 

We zorgen ervoor dat we professioneel onze rol invullen net zoals we dat van de organisatie 

verwachten. Dit doen we door de principes van goed toezicht toe te passen. Ieder RvC-lid is 

onafhankelijk van De LIMES. We evalueren ons functioneren, zijn transparant en reflecteren op eigen 

handelen. In het kader hiervan investeren we in de ontwikkeling en opleiding van de individuele leden 

en van ons als team.  
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Toelichting 

Onze toezichtvisie geeft weer hoe wij als RvC naar toezicht kijken, welke waarden wij belangrijk 

vinden, hoe wij ons toezicht willen vormgeven en waar wij aan toetsen. 

Deze toezichtsvisie hebben we gezamenlijk opgesteld, besproken met de AvA en de RvB, vastgesteld 

op 15 februari 2023 en is openbaar via de website van HP De LIMES. 

Hiermee geven we invulling aan artikel 2.1 van het RvC-reglement: 

“De RvC heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De RvC 

hanteert de uitgangspunten van de vigerende Governancecode Zorg en vergewist zich ervan 

dat RvC, de raad van bestuur (RvB) en de algemene vergadering op basis van de toezichtvisie 

kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.” 

 


