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Visie op toezicht van de Raad van Commissarissen Stichting 
Amphia 

 

Stichting Amphia: Modern Toezicht 

Zorgvuldig, betrokken en maatschappelijk verantwoord 

 
 
Vastgesteld door de Raad van Commissarissen dd. 17 december 2019 

 

Stichting Amphia (Amphia) is de medisch-specialistische instelling in Breda met 

nevenvestigingen in Oosterhout en Etten-Leur. Amphia behoort in Nederland tot 

de grootste niet-academische topklinische opleidingsziekenhuizen, werkt daarin 

samen met veel andere zorgpartners en doet dat 24 uur per dag, 7 dagen per 

week. 

 

De Raad van Commissarissen onderschrijft de missie, visie en strategische 

doelen van Amphia, zoals vastgelegd in de Strategienota 2017 – 2022 ‘Samen 

Gezonder; Uw gezondheid, Ons specialisme’ en sluit hierbij aan bij de uitoefening 

van zijn toezicht. 

 

De Raad van Commissarissen ziet toe op de beschikbaarheid, de kwaliteit en de 

veiligheid van patiëntenzorg en op al datgene wat deze goede patiëntenzorg 

faciliteert. Voor het besturen van de stichting heeft de Raad van Commissarissen 

de Raad van Bestuur aangesteld, die hij met raad terzijde staat. Bij de vervulling 

van hun taken richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het 

belang van de Stichting, haar medewerkers, patiënten en de samenleving in brede 

zin. Hiervoor kiest de Raad van Commissarissen voor een grote mate van 

betrokkenheid en investeert het in leiderschap. De Raad van Commissarissen is 

daarbij de werkgever van de leden van de Raad van Bestuur. 

 

De Raad van Bestuur werkt nauw samen met het bestuur van de Coöperatie 

Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. (MSB-A, dat de belangen van de in 

Amphia werkzame medisch specialisten vertegenwoordigt). De Raad van 

Commissarissen ondersteunt deze nauwe samenwerking die in een Amphia-

specifiek bestuursmodel is vormgegeven, waardoor de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid nog meer tot uiting komt. De Raad van Commissarissen 

ondersteunt de beide besturen in het onderhouden van een harmonieuze 

samenwerking, die gericht is op het dienen van de belangen van de (potentiële) 

patiënten en alle stakeholders van Amphia.  

 

De Raad van Commissarissen is zich bewust van het maatschappelijk belang van 

de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Amphia. Betrokkenheid 
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en zorgvuldigheid zijn daarbij voor de Raad van Commissarissen de kenmerken 

van hedendaags modern toezicht
1
. 

 

In een voortdurend veranderende samenleving, onderzoekt de Raad van 

Commissarissen de toepasselijke aanpassingsmogelijkheden en stimuleert de 

Raad van Commissarissen de beide besturen in het streven naar de hoogst 

mogelijke kwaliteit. Daarbij wordt een personeel, organisatorisch en financieel 

gezonde bedrijfsvoering bewaakt. De Raad van Commissarissen zal zich hiervoor 

eigenstandig in- en extern informeren.  

 

De Raad van Commissarissen is zich bewust van de complexiteit en de kosten 

van (medisch specialistische) zorg in de hedendaagse samenleving en het beroep 

dat daarvoor op de zorgprofessionals wordt gedaan. De leden van de Raad van 

Commissarissen onderkennen, samen met de besturen van Amphia en het MSB-

A, de noodzaak tot samenwerking met alle partijen in de keten. De Raad van 

Commissarissen moedigt de besturen aan hierin een regierol op zich te nemen en 

zich te ontwikkelen tot een leidend initiatiefnemer. 

 

Om zijn rol zo goed mogelijk uit te voeren is de Raad van Commissarissen 

samengesteld uit specialisten met veel ervaring op een of meerdere aspecten van 

modern bestuur en/of toezicht. Ook is de Raad binnen zijn specifieke 

verantwoordelijkheid kritisch op zijn eigen functioneren. Er wordt door de 

toezichthouders collectief gelet op tijdige vernieuwing en vervanging van de leden 

van de Raad van Commissarissen om aan de door de Raad zelf gestelde eisen en 

doelstellingen van kwaliteit en zorgvuldigheid van toezicht te kunnen blijven 

voldoen. De Raad van Commissarissen is te allen tijde bereid zich intern én extern 

te verantwoorden. 

                                                      
1
    - Toezicht op Goed Bestuur, juli 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 

 - Zorgbrede Governancecode 2017 

 - NVTZ programma Goed Toezicht 

 - Toolkit Toezicht Zorginstelling van 2011 


