
 

 

Visie WIJdezorg 

WIJdezorg is een maatschappelijke organisatie die in de Rijnstreek zorg aan ouderen biedt. WIJdezorg 

streeft ernaar een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener te zijn die zich richt op mensen 

met dementie en chronische aandoeningen.  Zij verleent zorg in overleg met de cliënt en zijn of haar 

omgeving. 

Visie op toezicht 

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren en presteren van WIJdezorg. Bij de uitvoering van 
onze taken richten wij ons op het zorginhoudelijke belang en wegen daarbij de in aanmerking komende 
belangen van bij WIJdezorg betrokkenen af.  
 
De RvT heeft bijzondere aandacht voor: 
      -   dat bewoners zich bij WIJdezorg op hun gemak voelen, als waren ze thuis 

- een open cultuur die uitnodigt tot initiatief en waar mensen worden gehoord en gewaardeerd 
- het op een natuurlijke en ontspannen wijze aanbieden van kwaliteit en veiligheid 
- het vinden en behouden van goed opgeleid en betrokken personeel 
- het belang van een goede financiële positie 

Hoe 

De aandacht van de RvT gaat uit naar het functioneren en presteren van de organisatie om het welzijn van 
de cliënten te bevorderen. En naar het creëren van omstandigheden om WIJdezorg zo gezond mogelijk te 
laten draaien.  
Wij zijn daarbij proactief en laten ons informeren maar gaan ook zelf op zoek naar relevante informatie.  
Wij gaan voor een goed gesprek over onderwerpen die WIJdezorg betreffen en hebben een kritische blik 
naar elkaar en naar de bestuurder. 
Meer concreet voeren wij dit uit door: 

• Tenminste 6 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar 

• Een jaarvergadering met Cliëntenraden en Ondernemingsraad en Managementteam 

• Bespreking van het kwaliteitsverslag en goedkeuring van door de bestuurder vastgestelde 

meerjarenbeleid, jaarrekening en begroting 

• Bespreking aan de hand van managementrapportages van wachtlijsten, externe relaties zoals met 

het zorgkantoor, zorgpartners en gemeenten en relevante ontwikkelingen 

• Stand van zaken personeel, instroom, uitstroom, werving, aantrekkelijkheid, werkdruk 

• Jaarlijks lopen de leden van de RvT een dagdeel stage bij of mee met 1 van de MT-leden 

• Jaarlijks bespreken wij veiligheid en kwaliteit van zorg en werk aan de hand van rapportages en 

incidenten 

• RvT leden laten zich scholen door aanbod in de zorg dat bij hen past, o.a. via NVTZ-modules 

• RvT werkt met een jaaragenda waarop naast de standaard planning en control-cyclus, zaken staan 

die we beleidsmatig willen bespreken met het bestuur 

• Evenals het personeel zijn ook de leden van de Raad van Toezicht ambassadeurs van WIJdezorg 
naar relaties en anderen 


