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Toezichtvisie Raad van Toezicht  
 

Inleiding 

Deze toezichtvisie beschrijft hoe het intern toezicht zich verhoudt tot de maatschappelijke doelstelling van 

de SPSZN. De Raad van Toezicht beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de 

doelstellingen van de SPSZN zoals verwoord in de statuten. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de 

SPSZN de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van 

de zwangere centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen.  

 

Daarnaast wordt het streven en het handelen van de Raad van Toezicht uiteengezet waardoor deze 

toezichtvisie houvast geeft in de dagelijkse praktijk van het toezicht houden. Hoewel er over het algemeen 

een gedeelde visie is over het toezicht van een Raad van Toezicht, is het van belang voor de eigen 

organisatie een toezichtvisie op te stellen. Het is daarmee duidelijk hoe de Raad van Toezicht zich wil 

verhouden tot de bestuurder, tot de organisatie, tot de omgeving en wat daarbij de leidraad is.  

 

Uitgangspunten 

Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de acht regionale 

vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op 

Bevolkingsonderzoek (WBO). De SPSZN heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Zuidwest 

Nederland te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken. 

 

De maatschappelijke doelstelling van de SPSZN is allereerst nastreven dat zwangeren (en hun partners) 

een goed geïnformeerd besluit kunnen nemen of ze hun ongeboren kind laten screenen op aandoeningen 

en afwijkingen. Daarmee hangt samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de aangeboden 

screeningsmethoden aan de zwangere en haar partner.  

 

De SPSZN omschrijft zich met de kernwaarden betrokken, toegankelijk en controlerend. De SPSZN is 

betrokken bij haar contractanten en streeft een toegankelijke relatie na. De SPSZN is een controlerende 

organisatie maar helpt en denkt mee waar mogelijk. 

  

De Raad van Toezicht vult de toezichthoudende rol in door te adviseren en te fungeren als een 

klankbordgroep en sparringpartner van de bestuurder. Dit doet de Raad van Toezicht op basis van 

vertrouwen en betrokkenheid. Tegelijkertijd neemt de Raad van Toezicht besluiten waar nodig. De 

toezichthoudende rol kenmerkt zich door een positief kritische houding ten opzichte van de SPSZN.   

De Raad van Toezicht is samengesteld met een breed scala aan expertise, te weten: medische, juridische 

en bestuurlijke/organisatorische kennis en ervaring.    

 

De SPSZN sluit contracten af met verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen. De zorgverleners 

waarmee de SPSZN kwaliteitsovereenkomsten afsluit en waar afspraken mee worden gemaakt in het kader 

van kwaliteitsborging zijn verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen en verpleegkundigen. 

Zorgverleners zien de SPSZN als een verlengstuk van de overheid, als een uitvoeringsorgaan met een 

publieke functie. De SPSZN treedt niet op als een autonome organisatie. De SPSZN voert beleid uit 

opgesteld door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoeken. In een complexe samenstelling van 

partijen beweegt de SPSZN zich zowel op landelijk niveau (voor het voorbereiden en mede ontwikkelen 
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van beleid) als op regionaal niveau (voor de uitvoering van het beleid en de kwaliteitsborging van uitvoering 

van prenatale screening door zorgaanbieders en zorgverleners). De partijen waar de SPSZN mee te maken 

heeft: VWS (indirect vanwege afgeven WBO-vergunning en subsidieverlener), het RIVM-CvB als 

regievoerder van de prenatale screening (werkgroepen en Programmacommissie), de CLBPS (Coöperatie 

Landelijk Beheer Prenatale Screening voor ondersteuning en faciliteren van de RC’s), de overige Regionale 

Centra.    

 

Positie Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt naast het organisatiebelang ook proactief het maatschappelijk belang voor 

ogen. De Raad van Toezicht is op de hoogte van de doelstellingen, de waarden en prioriteiten van de 

organisatie. De Raad van Toezicht laat zich informeren over actualiteiten en ontwikkelingen binnen de 

prenatale screening en spiegelt het beleid van de SPSZN aan deze informatie. Interne en externe risico’s, 

kansen en bedreigingen worden besproken met de bestuurder.    

Algemene verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht omvatten naast het toezicht houden, het 

goedkeuring verlenen aan jaarstukken, het adviseren van de bestuurder en breder de organisatie en het 

werkgeverschap van de bestuurder. De Raad van Toezicht is de ultieme bewaker van de strategische- en 

operationele doelstellingen en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie. De bestuurder is 

verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en legt daarover verantwoording af 

aan de Raad van Toezicht. 

 

Doelstellingen Raad van Toezicht 

In essentie gaat het om toezien vanuit een inhoudelijke visie op zorg en vanuit de verwachte toekomstige 

ontwikkelingen in de zorg. De doelstellingen van de Raad van Toezicht zijn: (1) het bevorderen van de 

professionalisering van de organisatie, (2) goed werkgeverschap voor de bestuurder en (3) sparringpartner 

van en voor de bestuurder. 

 

Rollen Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt zicht op het functioneren van de bestuurder en medewerkers door direct 

contact met ze te hebben, in de vergadering of daarbuiten. Verder is er structureel een terugkoppeling 

vanuit de Raad van Advies, via de bestuurder. De Raad van Toezicht bewaakt de zichtbaarheid en 

toegankelijkheid van de organisatie bij belanghebbenden, zoals de onderlinge relatie tussen de RC’s, de 

relatie met de CLBPS en de relatie met het RIVM-CvB. Verder is de Raad van Toezicht de werkgever van 

de bestuurder.   

 

Werkwijze Raad van Toezicht 

Voorwaarde vooraf is dat de Raad van Toezicht compleet, juist en tijdig is geïnformeerd. De Raad van 

Toezicht baseert zich op een principal based benadering, waarmee er een intentie is op regulering. Deze 

benadering heeft de voorkeur in plaats van het opstellen van gedetailleerde regels voor de inrichting van 

de controle en toezicht.  

 

De Raad van Toezicht kenmerkt zich door een vertrouwensrelatie met de bestuurder van de SPSZN. 

Toezien, adviseren en goedkeuren doet de raad op basis van vertrouwen en betrokkenheid. Binnen de 

Raad van Toezicht heerst een open cultuur waarmee alle meningen tot hun recht komen. De raad weegt 

op een open manier alle belangen af en komt tot besluiten. Door de relatie tussen de raad en de bestuurder 

wordt het alledaagse beleid van de organisatie doorgaand getoetst via een dialoog met waar nodig 

meetbare resultaten.  
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Relatie zorgaanbieder en zorgverlener 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van zorg die de zwangere ontvangt. De raad doet dit 

door toezicht te houden op de formele kwaliteitssystemen van de SPSZN door middel van:  (1) de evaluaties 

kwaliteitstoetsingsrondes counseling en SEO, (2) de terugkoppeling van de jaarlijkse peildatumtoetsing en 

(3) de doelstellingen per kwartaal.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de ervaringen van de zwangeren en zorgverleners door kennis te 

nemen van de landelijke evaluaties en monitoring van het RIVM met betrekking tot het prenatale 

screeningsprogramma. Daarnaast neemt de Raad van Toezicht kennis van de informatie vanuit de 

vergadering van de Raad van Advies.  

 


