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Inleiding 

 

Stichting Teylingereind heeft een bestuurlijke structuur conform de Zorgbrede Governance Code 

(brancheorganisatie Zorg) en kent als organen in de bestuursstructuur een Raad van Toezicht en een 

Raad van Bestuur. Conform statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal vijf en maximaal 

negen natuurlijke personen.  

De Raad van Toezicht van Stichting Teylingereind en de daaraan gelieerde organisatie, Forensisch 

Centrum Teylingereind (verder Teylingereind), hanteert de Profielschets Raad van Toezicht bij het 

bepalen van de samenstelling van de Raad van Toezicht.  

 

Taken Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht heeft in ieder geval tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad 

van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming en 

staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Het toezicht richt zich op ten minste: 

- de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, 

- de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting, 

- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, 

- de financiële verslaglegging, 

- de kwaliteit en veiligheid van zorg, 

- de naleving van wet- en regelgeving, 

- de verhouding met belanghebbenden en 

- het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en 

verantwoordelijkheid van de stichting. 

 

Taken en verantwoordelijkheden staan nader omschreven in de statuten en reglementen.  

 

Samenstelling 

 

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Algemene 

uitgangspunten bij de samenstelling zijn dat voldoende sprake is van: 

- affiniteit met de sector (forensische) jeugdzorg, 

- algemeen bestuurlijke kwaliteiten, 

- kennis van (forensisch) jeugdbeleid 

- onafhankelijkheid, 

- instemming met de doelstelling van Stichting Teylingereind, 

- spreiding van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden op de gebieden: 

 juridisch/justitie/strafrechtshandhaving 

 gedragswetenschappen/psychiatrie 

 financiën 

 onderwijs en 

 bedrijfsvoering, ICT en innovatie 

- voor de organisatie relevante netwerken. 

 

Daarnaast beschikken de leden Raad van Toezicht over: 

- het vermogen als sparringpartner op te treden voor de bestuurder(s), 

- voldoende inzicht om jaarrekeningen, begrotingen en andere relevante financiële en 

algemene rapportages te kunnen interpreteren en beoordelen, 

- inlevingsvermogen om het werk ook vanuit cliëntperspectief te kunnen beoordelen, 

- kritisch denkvermogen en lef om op te treden wanneer nodig en 

- inspirerend, stimulerend en adviserend vermogen. 
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Kwaliteitsprofiel voorzitter Raad van Toezicht  

 

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. De vicevoorzitter 

treedt, bij afwezigheid van de voorzitter, op als zijn of haar vervanger. 

Van de voorzitter Raad van Toezicht wordt, in aanvulling op de hierboven beschreven eigenschappen, 

nog een aantal specifieke kwaliteiten en eigenschappen verwacht. In het bijzonder dient hij of zij 

- kennis te hebben van de sector waar de organisatie deel van uit maakt, 

- te beschikken over het vermogen met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van 

Toezicht te vervullen (gezaghebbend), 

- in voldoende mate en flexibel beschikbaar te zijn, 

- in staat te zijn op te treden als een technisch bekwaam voorzitter, 

- ervaring te hebben als toezichthouder, 

- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van 

Toezicht en van de Raad van Bestuur, 

- te beschikken over kwaliteiten op het gebied van conflicthantering en onderhandeling, 

- in staat te zijn binnen de Raad van Toezicht collegiale besluitvorming tot stand te brengen, 

- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat, indien nodig, in belang van de 

organisatie ook extern een rol vervuld kan worden. 

 

Overige uitgangspunten 

 

 de Raad van Toezicht laat zich bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak leiden door 

de dan vigerende Zorgbrede Governance Code 

 de leden van de Raad van Toezicht nemen kennis van de standpunten en aanbevelingen van 

de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en passen deze 

waar mogelijk en gewenst toe bij de uitoefening van hun toezichthoudende taak 

 de leden van de Raad van Toezicht zijn open over hun eventuele nevenfuncties voor zover 

deze van belang en mogelijk van invloed kunnen zijn voor hun functioneren als lid van de 

Raad van Toezicht  

 de leden van de Raad van Toezicht investeren tijd in relevante scholing 

 

De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde 

plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op 

voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Toezicht toekomt. 

 

Honorering en/of onkostenvergoeding 

 

De honorering van de leden Raad van Toezicht past binnen de vigerende adviesregeling van de 

NVTZ.  

 

Openbaarmaking 

 

De profielschets leden Raad van Toezicht is openbaar en voor iedereen opvraagbaar. De 

profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. 

 

Herziening 

 

De Raad van Toezicht toetst elke twee jaar de inhoud van de profielschets en stelt, indien nodig, de 

inhoud bij. 

 


