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De raad van commissarissen beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de
doelstellingen van ZEPXL zoals verwoord in de statuten. Zij ziet er op toe dat ZEPXL de juiste
toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt
centraal staat en waarbij alle relevante belangen zorgvuldig worden afgewogen. De missie en
bijbehorende kernwaarden van ZEPXL vormen hiervoor het uitgangspunt.
Kaders
De toezichtvisie is ingebed in een aantal interne- en externe kaders, waaronder:
De Statuten van ZEP XL en het reglement van de raad van commissarissen van ZEP XL met als bijlage
het informatieprotocol.
Hierin zijn o.a. de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze nader uitgewerkt.
De Governance Code
Naleving van de Zorgbrede Governance code (2017) is het uitgangspunt voor het handelen van de
raad van commissarissen van ZEP XL. De raad van commissarissen ziet erop toe dat ook de raad van
bestuur zich aan deze code houdt.
Invulling
De raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
1) Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door advies bij benoeming,
beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van commissarissen);
2) Het zorg dragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door advies bij
benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van bestuur);
3) Het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene
gang van zaken binnen ZEP XL;
4) Het goedkeuren van het strategisch beleid van de raad van bestuur;
5) Het fungeren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
6) Het voordragen van de externe accountant na evt advies van de raad van bestuur;
Belangrijk hierbij zijn:
Onafhankelijkheid
De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de
bestuurder en welk ander belang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij handelen
met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van ZEP XL.
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Houding/omgangsvorm
De basis van de samenwerking tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur is
onderling vertrouwen. Hierbij moet voldoende spanning (tegenspel) zijn om de bestuurder scherp te
houden. De raad van commissarissen waakt ervoor om niet op de stoel van het bestuur te gaan
zitten.
Inrichting
De achtergrond en expertise van ieder lid leidt tot een samenstelling van de raad van commissarissen
waarbij verschillende deskundigheden zijn vertegenwoordigd om de toezichttaken te kunnen
uitvoeren. Hierbij blijft er sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het
integrale toezicht
Contact binnen en buiten de organisatie
De raad van commissarissen houdt zoveel mogelijk gevoel met de organisatie. Zij doet dit o.a door
een aantal keer per jaar bij een vergadering van de cliëntenraad en de ondernemingsraad aanwezig
te zijn, door het periodiek bijwonen van bepaalde activiteiten binnen ZEP XL (bijv bij een heidag,
kerstborrel) en door contact met de externe accountant.
Evaluatie en Verantwoording
De raad van commissarissen evalueert zijn functioneren jaarlijks en legt verantwoording af van zijn
werkzaamheden in het jaarverslag . Daarnaast wordt op de website van ZEPXL de samenstelling van
de raad van commissarissen kenbaar gemaakt, samen met deze toezichtvisie.
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