Bijlage E bij reglement Raad van Toezicht, vastgesteld op 23 mei 2013
Reglement van de commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van
Toezicht
Artikel 1

Inleiding

1.1

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht op grond van artikel 5.2 van het
reglement van de Raad van Toezicht.

1.2

De commissie kwaliteit en veiligheid adviseert de Raad van Toezicht om het toezicht op
het terrein van kwaliteit en veiligheid uit te voeren.1 De commissie kwaliteit en veiligheid
heeft daarbij onder andere als taak het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid
van de Raad van Bestuur te toetsen, op te treden als klankbord voor de Raad van
Bestuur, en zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht te adviseren op het
gebied van kwaliteit en veiligheid, met dien verstande dat de Raad van Toezicht
verantwoordelijk blijft voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid.

1.3

De commissie kwaliteit en veiligheid is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

Artikel 2
2.1

1

Taken en bevoegdheden

Tot de taak van de commissie kwaliteit en veiligheid behoort:
a) het toetsen van het (voorgestelde) kwaliteitsbeleid van de stichtingen;
b) het optreden als klankbord voor de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit en
veiligheid;
c) het bevorderen van een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht door
de Raad van Bestuur;
d) het houden van toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van
opmerkingen van (externe) instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid;
e) het houden van toezicht op de navolgende deelaspecten op het gebied van kwaliteit en
veiligheid:
- kwaliteit van medisch, verpleegkundig en verzorgend personeel en personeel in
opleiding;
- kwaliteit van zorgverlening (logistiek, borging van kwaliteit en veiligheid, bejegening);
- patiënten/cliëntenervaringen (o.a. tevredenheidonderzoeken een klachten)
- patiënt/cliëntveiligheid (VIM- en MIC meldingen, resultaten veiligheidmanagementsysteem,
calamiteiten en claims);
- naleving van richtlijnen m.b.t. wetenschappelijk onderzoek;
- naleving van (overige) wet- en regelgeving en richtlijnen;
- verantwoording op het gebied van kwaliteit en veiligheid;
- resultaten van het kwaliteitsbeleid.

Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt
verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening, logistiek).
Veiligheid betreft naast risico’s van zorgverlening aan de patiënt/cliënt, ook risico’s met betrekking
tot gebouwen, apparatuur, arbeidsomstandigheden, voeding etc.
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2.2

De Raad van Toezicht machtigt de commissie schriftelijk om:
- informatie in te winnen
• intern: de controller van de stichtingen (na overleg met de Raad van Bestuur), tenzij
dit in strijd is met wet- en/of regelgeving;
• extern: bij externe partijen na overleg hierover met de Raad van Bestuur en de
voorzitter van de Raad van Toezicht;
- medewerkers van de stichtingen voor informatieverstrekking uit te nodigen;
- indien relevant ter ondersteuning en/of voor advies (externe) adviseurs of experts in te
huren, een en ander na overleg met de (voorzitter van de) Raad van Toezicht en de
voorzitter van de Raad van Bestuur;
- volledige en directe toegang te hebben tot alle leden van de Raad van Bestuur en
andere medewerkers van de stichtingen ten behoeve van de uitoefening van haar
taken en verantwoordelijkheden. Indien informatie wordt ingewonnen bij medewerkers
van de stichtingen informeert de commissie de Raad van Bestuur hierover. Indien de
commissie - in het belang van haar taken en verantwoordelijkheden – de Raad van
Bestuur niet informeert, meldt de voorzitter van de commissie dit terstond aan de
voorzitter van de Raad van Toezicht.

2.3

De commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en
aanbevelingen opstellen en publiceren.

2.4

De commissie kwaliteit en veiligheid adviseert de Raad van Toezicht. Zij heeft geen eigen
bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar
notulen en rapportage aan de Raad van Toezicht.

Artikel 3

Samenstelling

3.1

De commissie kwaliteit en veiligheid zal bestaan uit ten minste twee leden van de Raad
van Toezicht.

3.2

Ten minste één lid van de commissie heeft medische en/of zorginhoudelijke expertise.

3.3

Bij de samenstelling van de commissie kwaliteit en veiligheid zullen de vereisten van artikel
3.3 van het reglement van de Raad van Toezicht in acht moeten worden genomen waarbij
tevens elk van haar leden onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement
van de Raad van Toezicht moet zijn.

3.4

De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie
kwaliteit en veiligheid.

3.5

De leden van de commissie kwaliteit en veiligheid worden benoemd door de Raad van
Toezicht voor maximaal de termijn dat zij benoemd zijn in de Raad van Toezicht.

3.6

De commissie kwaliteit en veiligheid wordt, indien nodig, ondersteund door een ambtelijk
secretaris.

Artikel 4

Voorzitter

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit reglement, zal de Raad van Toezicht één
van de leden van de commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is met name
verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie kwaliteit en veiligheid.
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Hij/zij treedt op als woordvoerder van deze commissie en hij/zij zal het belangrijkste
aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
Artikel 5

Vergaderingen (commissie agenda, deelnemers en notulen)

5.1

De commissie kwaliteit en veiligheid vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo
vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de
regel worden gehouden ten kantore van één van de stichtingen, maar mogen ook elders
plaatsvinden.

5.2

De vergaderingen van de commissie zullen in de regel worden bijgewoond door het
medisch lid en het lid van de Raad van Bestuur. De commissie kan in overleg met de Raad
van Bestuur medewerkers van de stichtingen verzoeken om bij een (deel van een)
vergadering aanwezig te zijn.

5.3

Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter. Behoudens in
spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, wordt de agenda van te
bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de
deelnemers aan de vergadering verstrekt. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel
mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

5.4

Van de vergadering worden notulen bijgehouden. De notulen worden zo spoedig mogelijk
na de vergadering door de commissie vastgesteld en ten blijke van hun vaststelling
getekend door de voorzitter. De notulen worden beschikbaar gesteld aan de deelnemers
aan de vergadering. Tevens zullen de notulen in de eerstvolgende vergadering van de
Raad van Toezicht worden ingebracht ter kennisneming en geeft de commissie, indien
nodig, daarbij aanbevelingen en adviezen aan de Raad van Toezicht.

Artikel 6

Evaluatie van de commissie

De commissie kwaliteit en veiligheid toetst en beoordeelt jaarlijks haar taken en bevoegdheden,
functioneren en toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan
de Raad van Toezicht en doet zonodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
Artikel 7

Overeenkomstige toepassing van het reglement van de Raad van Toezicht

De artikelen 1.1, 1.2, 10.1, 10.2 en 15 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn
overeenkomstig op dit reglement van toepassing.
Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013.
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