
 

 

 

 

 

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN HUISARTSEN UTRECHT STAD 

 

ALGEMEEN PROFIEL  

Huisartsen Utrecht Stad, kortweg HUS, hanteert de governancecode zorg als richtinggevend kader en 

norm voor goed bestuur. De raad van commissarissen heeft een toezichthoudende taak op het te 

voeren en uitgevoerde beleid van de directie van de holding. In de uitoefening van zijn taken ziet de 

raad van commissarissen (RvC) in het bijzonder toe op: 

- Continuïteit van de organisatie 

- Realisatie van de doelstellingen van de organisatie 

- Kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening 

- Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie 

- Opzet en werking van de risicobeheersing en controlesystemen 

- Financiële verantwoording en sturing 

- Naleving van wet- en regelgeving 

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren dient de RvC te bestaan uit tenminste drie personen met 

verschillende deskundigheden, bij voorkeur met kennis op het gebied van financiën en 

risicobeheersing, kennis van governance en juridische zaken en kennis van kwaliteit en veiligheid in 

de zorgverlening. De leden van de RvC beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en 

kwaliteiten, zijn gezaghebbend zonder dominant te zijn en hebben voldoende affiniteit met de 

eerstelijnszorg. Zij onderhouden een relevant netwerk en houden voeling met de ontwikkelingen in de 

(regionale) zorg. 

 

ALGEMEEN PROFIEL RvC-LID:  

 

- Academisch werk- en denkniveau  

De leden van de RvC beschikken over een academisch werk- en denkniveau, hebben 

relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en 

een intrinsieke belangstelling voor de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder 

voor de eerstelijnszorg, de missie, visie, strategie en kernwaarden van HUS.  

- Bestuurlijk inzicht en ervaring/maatschappelijke betrokkenheid  

De leden van de RvC leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en 

huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de raad 

aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en -ervaring, dan wel 

gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen complexe organisaties. Zij hebben affiniteit met 

en verstand van zaken op een of meer van bovengenoemde beleidsterreinen en zijn in staat 

het beleid van HUS en het functioneren van de directie te toetsen op basis van de eisen die 

gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit. 

- Actuele kennis en permanente ontwikkeling  

RvC-leden beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen wordt verwacht dat 

zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van de zorg in het 

algemeen en van de eerstelijnszorg in het bijzonder, anderzijds op het terrein van toezicht.  
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- Relevant netwerk  

RvC-leden hebben zicht op het brede spectrum van externe stakeholders zoals collega-

organisaties (in de keten), koepelorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, het ministerie 

en andere relevante gesprekspartners.  

- Inzet en beschikbaarheid  

Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de vergaderingen van de 

RvC, betrokken zijn in en bij andere (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden zoals een 

jaarlijks overleg met de ondernemingsraad, themabijeenkomsten en bijzondere 

gebeurtenissen.  

- Persoonlijkheid: open/onafhankelijk/integer  

Leden van de RvC hebben zowel het vermogen als de attitude om de directie gevraagd en 

ongevraagd met raad bij te staan en te bevragen, om als klankbord te functioneren en om 

kritisch naar zichzelf en elkaar te zijn. Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te 

communiceren, met plezier samen te werken en anderen te motiveren en inspireren vanuit 

hun persoonlijkheid. Zij zijn reflectief, onbevangen en oprecht geïnteresseerd. Zij hebben 

voldoende inzicht over taken en rollen tussen RvC, directie en bestuur. Leden van de RvC 

handelen vanuit een onafhankelijke, authentieke opstelling en in een juist evenwicht van 

betrokkenheid bij de organisatie en bestuurlijke distantie. Zij worden geacht de bredere 

verbanden te zien, integraal te denken en te doen en voortdurend hun eigen expertise in het 

grotere geheel van HUS te (kunnen) plaatsen.  

- Onverenigbaarheid  

Het functioneren van de leden van de RvC wordt gekenmerkt door integriteit en een 

onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op 

geen enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de 

organisatie functioneert of opereert. 

 

SPECIFIEK PROFIEL LID RvC AANDACHTSGEBIED ZORG, KWALITEIT EN VEILIGHEID 

- Academische opleiding op medisch gebied 

- Conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling en een goed beeld van 

actuele trends, inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de zorg 

- Bij voorkeur kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen in de zorg en de hiermee verband 

houdende auditing en certificering 

 

SPECIFIEK PROFIEL LID RvC AANDACHTSGEBIED FINANCIËN EN RISICOBEHEERSING 

- Academische opleiding op gebied van accountancy/business controlling  

- Actuele kennis en ervaring op het gebied van financiën en financiële vraagstukken in een 

complexe (zorg)organisatie 

Inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn 

- In zijn/haar hoedanigheid van toezichthouder functionerend als een hoogwaardig klankbord 

voor de directie en de collega toezichthouders  

- Kennis van en ervaring met ICT, technologische ontwikkelingen is een pré 

 

SPECIFIEK PROFIEL LID RvC AANDACHTSGEBIED GOVERNANCE EN JURIDISCHE ZAKEN 

- Academische opleiding op juridisch gebied 

- Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen 

- Betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen 

- Kennis van governancevraagstukken, oog voor het governanceproces en de rol van de RvC 

- Ervaring met complexe samenwerkingsverbanden 

- Gevoel voor verhoudingen tussen en belangen van partijen en stakeholders 

- Inzicht in juridische consequenties van samenwerkingsvormen, contractrecht en 

ondernemingsrecht 

- Visie op nieuwe ontwikkelingen in het toezicht 

 

 

TIJDSBESTEDING 



 

 

De RvC komt minimaal zes maal per jaar bijeen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar een aantal 

overlegmomenten, wanneer de situatie daar om vraagt. 

 

BEZOLDIGING 

Bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.   

AANSTELLING 

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van de 

holding voor een termijn van vier jaar. en zijn daarna maximaal eenmaal herbenoembaar. 


