REGLEMENT AUDITCOMMISSIE KWALITEIT & VEILIGHEID
De Raad van Toezicht
Overwegende dat:
•
•

het van belang is om in het kader van haar toezichthoudende taak een Commissie Kwaliteit &
Veiligheid in het leven te roepen
de statuten van AxionContinu, laatstelijk vastgesteld op 6 maart 2014, daartoe de mogelijkheid
bieden

besluit:
In dat licht voor de taken en bevoegdheden van deze Commissie Kwaliteit & Veiligheid de volgende
regels vast te leggen:
Artikel 1 Doel
1.1 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van Stichting
AxionContinu. De commissie bevordert een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en
ondersteunt en adviseert deze bij de onafhankelijke uitoefening van het toezicht op de kwaliteit en
veiligheid van de zorg 1.
Met kwaliteit wordt bedoeld: kwaliteit in brede zin, waarbinnen de nadruk op de kwaliteit van leven van
de cliënt wordt gelegd.
Met veiligheid wordt bedoeld: veiligheid in brede zin, waarbinnen de nadruk op de veiligheid van de cliënt
wordt gelegd.
Artikel 2 Samenstelling
2.1 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht
waarvan een lid van de Raad van Toezicht dat beschikt over voor de zorgorganisatie relevante
kennis van en ervaring in de zorg (zoals bedoeld in de Zorgbrede Governance code).
2.2 De commissie wordt aangevuld en ondersteund door de bestuurder en de bestuurssecretaris.
2.3 De vergaderingen van de commissie kunnen op uitnodiging bijgewoond worden door functionarissen
vanuit de werkpraktijk.
2.4 De leden worden gekozen en benoemd door de Raad van Toezicht voor maximaal de termijn dat zij
benoemd zijn in de Raad van Toezicht.
2.5 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De voorzitter
is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie. Hij/zij treedt op als
woordvoerder van de commissie en zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht
zijn.
2.6 De leden kunnen te allen tijde door de raad uit hun functie als lid van de commissie worden
ontheven.
Artikel 3 Taken
3.1 Tot de taak van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid behoort:
het toetsen van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de Stichting;
toetsen of de belangen van alle relevante stakeholders aangaande het kwaliteitsbeleid door de
Raad van Bestuur voldoende betrokken worden;
optreden als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit van zorg.
het informeren en adviseren van de Raad van Toezicht ten behoeve van besluitvorming.

1
Daar waar in dit reglement alleen ‘kwaliteit van zorg’ wordt genoemd, dient ook ‘veiligheid van zorg’ gelezen te
worden.
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3.2 In het kader van de vervulling van haar taak besteedt de commissie tenminste aandacht aan de
volgende onderwerpen:
de zorginhoudelijke voornemens (zoals verwoord in de (meerjaren) beleidsplannen);
de zorginhoudelijke verantwoording (zoals o.a. verwoord in rapportages van commissies en het
jaardocument);
de algemene rapportages van de inspectie (in het bijzonder de resultaten van thematisch
toezicht).
3.3 De commissie heeft oog voor het feit dat de Stichting zorg en ondersteuning biedt aan mensen met
een langdurige hulpvraag, waarbij een spanningsveld bestaat tussen ‘zo gewoon (mogelijk) leven’ en het
‘bieden van professionele zorg en ondersteuning’.
3.4 De commissie spant zich in om informatie vanuit de uitvoeringspraktijk op te halen.
Artikel 4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
4.1 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid haar bevindingen
over de kwaliteit en veiligheid van zorg aan de Raad van Toezicht te rapporteren.
4.2 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of
vaststellen van stukken anders dan haar notulen en rapportage aan de Raad van Toezicht.
4.3 De Raad van Bestuur blijft verantwoordelijk voor haar besluiten, zoals ook de gehele Raad van
Toezicht verantwoordelijk blijft voor het uitgeoefende toezicht, ook wanneer hierin een rol is
gespeeld door de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
4.4 De Raad van Toezicht machtigt de Commissie Kwaliteit & Veiligheid om, binnen de reikwijdte van
haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch of ander professioneel advies in te
winnen.
Artikel 5 Werkwijze
5.1 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid zal ten minste tweemaal in het jaar vergaderen en voorts zo
vaak als één of meer van haar leden dit noodzakelijk acht.
5.2 De
voor:
-

voorzitter van de commissie draagt, voor wat betreft de onderwerpen kwaliteit en veiligheid, zorg
Het
Het
Het
Het
Het

bijeenroepen van de vergadering;
vaststellen van de agenda van een vergadering;
leiden van de vergaderingen van de commissie;
bewaken van de kwaliteit van de aan de Raad van Toezicht te geven adviezen;
bewaken van het overleg met de Raad van Toezicht.

5.3 De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Stichting, maar kunnen
ook elders plaatsvinden.
5.4 Van de vergadering worden notulen bijgehouden. Deze worden ter goedkeuring ondertekend door de
voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
De notulen worden beschikbaar gesteld aan alle leden van de Raad van Toezicht alsmede de
desbetreffende deelnemers aan de vergadering.
5.5 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid rapporteert na elke vergadering aan de Raad van Toezicht en
geeft daarbij, indien nodig, aanbevelingen en adviezen.
5.6 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid verantwoordt zich jaarlijks over haar werkzaamheden middels
het verslag van de Raad van Toezicht in het Maatschappelijk Verslag van de Stichting.
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Artikel 6 Evaluatie commissie
6.1 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid beoordeelt jaarlijks haar eigen taken, verantwoordelijkheden,
functioneren en de actualiteit van haar reglement en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 22 september 2016 te Utrecht.
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