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Toezichtsvisie Raad van Toezicht Leviaan 
4 december 2020 

 

Toezichtsvisie RvT Leviaan 

 

Onze toezichtsvisie geeft een beeld van hoe wij naar toezicht kijken, welke waarden wij belangrijk 

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

De Missie en Visie van Leviaan staat omschreven in de statuten ( punt 2.2.)  Deze worden door de 

RvT vanzelfsprekend onderschreven. 

“Ieder mens heeft recht op een plek in de maatschappij. Mensen met een psychiatrische en/of 

psychosociale kwetsbaarheid moeten zo zelfstandig mogelijk hun eigen rol kunnen vervullen in hun 

omgeving” 

Leviaan doet dit vanuit de Krachtenaanpak, een manier van werken die afgeleid is van de herstel-

gedachte. Dit zien wij als ‘de bedoeling’ van Leviaan en onderschrijven we. Toezicht draagt bij aan het 

op koers houden van de organisatie naar de bedoeling en aan een goede en steeds betere manier 

van werken. 

 

De drie kernwaarden van Leviaan zijn: 

Vertrouwen 

Dicht bij de cliënt en zo gelijkwaardig mogelijk 

 

Ontwikkelen 

Creatief in het ontwikkelen van een passend arrangement bij de cliëntvraag en activerend: als iets niet 

kan, wat kan er dan wel? 

 

Verbinden 

Ieder mens realiseert zichzelf in contact met de ander, in de keten aansluiten op de volgende stap van 

de cliënt-route en met begeleiding in de maatschappij, net tegen het zelfstandige aan. 

 

Deze kernwaarden zijn ook voor ons van betekenis en we leven deze waarden na in ons eigen 

gedrag. En als we ze concreet vertalen naar het toezichthouden, dan betekent dit dat we een 

bestuurder benoemen om vervolgens vanuit vertrouwen zijn/haar werk te beoordelen. We doen dit als 

RvT in onderling vertrouwen. 

We zijn gericht op de ontwikkeling van de bestuurder en die van de organisatie, vanuit een 

waarderende houding. En dat we in verbinding zijn met de organisatie, met de cliënten en de  

medewerkers om elkaar ‘te ontmoeten’.  

De RvT houdt toezicht op de maatschappelijke opdracht van Leviaan en legt daarover verantwoording 

af. In ieder geval toetsen we  of de instelling haar wettelijke verplichtingen is nagekomen. 

Kernwoorden zijn goede zorg, dichtbij de mensen, tevreden medewerkers en financieel gezond. 

De Zorg-brede Governance Code vormt de leidraad in ons handelen als RvT. 

We houden professioneel toezicht door het volgen van opleiding en bijscholing, door te reflecteren op 

ons toezicht en door transparant en vindbaar te zijn voor de belangrijkste stakeholders. 

Jaarlijks evalueert de RvT zichzelf in haar functioneren. 

 

Specifiek voor 2020 en 2021 

Als RvT houden we dus toezicht op de bedoeling en de doelen van de organisatie, door deze te 

monitoren en ‘terug te kijken’ op wat bereikt is. Daarenboven willen we ons meer gaan ontwikkelen 

richting het ‘vooruit kijken’. Waar gaat Leviaan naar toe en waarom? Wat zijn dilemma’s in het 

verlenen van zorg? Wat vraagt dat van de samenwerking met partners in het netwerk? Wat is de 

betekenis daarvan voor de medewerkers van Leviaan? 
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Dit vraagt een meer open gesprek, in dialoog,  over de strategische richting , in co-creatie. En dit 

vraagt  het ervaren van de werkelijkheid, in ontmoeting met elkaar en allen die betrokken zijn bij de 

zorg. Door de verhalen te horen, werkbezoeken en informele ontmoetingen te hebben. 

Naast verticaal toezicht op de instelling vraagt dit ook horizontaal toezicht, door in gesprek te zijn met 

interne belanghebbenden (medezeggenschap cliënten en medewerkers, naasten) en externe 

belanghebbenden in onze regio. 

 

We vinden het belangrijk om mee te denken met de strategie van Leviaan. Er zijn continu nieuwe 

ontwikkelingen in de sector waar we ons als organisatie toe willen verhouden. Dit vraagt van de RvT 

het verkrijgen van inzicht en het kunnen ondersteunen van conclusies die door de RvB getrokken 

worden. De meerjarenstrategie staat natuurlijk op de agenda van de RvT. 

Daarnaast vindt vanaf 2021 een keer per jaar het Strategisch beraad plaats tussen RvB en RvT om de 

koers die Leviaan vaart te evalueren en eventueel bij te stellen. Het beraad is, afhankelijk van de 

actualiteit, te verbreden met in- en externe belanghebbenden. 

De RvT vindt het belangrijk om het komend jaar haar begrip van en zicht op ‘goede kwaliteit’ te 

verdiepen. Naast het gesprek over de kwaliteitssystemen binnen Leviaan wil de RvT meer ‘handen en 

voeten’ kunnen geven aan wat goede kwaliteit is. De commissie Kwaliteit & Veiligheid van de RVT zal 

daartoe komend jaar bij andere instellingen op bezoek gaan om haar blik te verbreden. 

En op langere termijn, over 3 jaar, zal de samenstelling van de RvT meer divers zijn dan nu het geval 

is. We denken aan een grotere leeftijdsspreiding en een meer diverse inbreng en aan het versterken 

van het cliëntenperspectief.  

 

Citaten van leden van de RvT 

• Naast mensen staan en meedenken in mogelijkheden is voor mij van waarde 

• Ook ik ontwikkel me in verbinding met andere mensen 

• Mensen hebben recht op goede ondersteuning, daar zet ik me voor in 

• De balans bewaken tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid 

• Wij maken als mensen het verschil 

• De bestuurder helpen, maar niet in de weg zitten; door de manier waarop we toezicht houden 

waarde toevoegen aan de organisatie 


