
 

Toezicht op Habitat Lekker Leven; iets wat we samendoen.  

1. Toezichtsvisie; Samendoen  

Habitat Lekker Leven (HLL) werkt mee aan een samenleving waaraan iedereen zoveel 
mogelijk op eigen kracht deelneemt. De zorg-onderneming zet daarbij de mens centraal met 
oog en hart voor ieders talent en ambitie. Als Raad van Commissarissen onderschrijven we 
deze visie. Met plezier zetten we onze kennis en kunde in vanuit de basisbeginselen van de 
Governancecode zorg. Dat betekent toezicht houden op het waarborgen van goede zorg en 
het realiseren van de maatschappelijke doelstelling. 

Onze bestuurders zijn ondernemend, waarbij hun creativiteit, daadkracht en bevlogenheid 
zal betekenen dat er regelmatig buiten bestaande kaders wordt gezocht in het ondersteunen 
van de talenten van de (toekomstige) deelnemers. Dit betekent kwaliteitskader en 
financieringskader overstijgend beschouwen, oordelen en vervolgens besluiten.  

 

2. Toezichtskader  

Als Raad van Commissarissen zijn we onafhankelijk én in verbinding met het bestuursteam. 
We zijn gezamenlijke partners in het realiseren van de missie van Habitat Lekker Leven. Dit 
doen we als werkgever/coach richting bestuursteam alsmede formeel toezichthouder. We 
zoeken vanuit wederzijds respect de maximale ruimte om een ondernemende organisatie te 
zijn.  

We zien erop toe dat in elke laag van de organisatie wij bij Habitat Lekker Leven integer zijn, 
we hebben zicht en erkenning voor eenieders rollen en onze gesprekken gaan uit van 
oprechte aandacht en verbinding.  

Als commissarissen hebben we oog voor de mens. De mens met een ondersteuningsvraag 
en de mens die op een bevlogen wijze daar dagdagelijks op aansluit. Tevens borgen we 
binnen de raad de verdiepende specialismen rondom kwaliteit van leven/zorg, arbeid, 
bedrijfsvoering en het innovatief en adaptief vermogen.  

 

3. Toetsingskader  

We hanteren de Governancecode zorg, we kunnen elkaar in de ogen aankijken wanneer het 
aankomt op te nemen besluiten en we laten ons niet bij de eerste weerstand weerhouden 
van onderzoeken naar de motivatie van eenieder.  

Als Raad van Commissarissen kunnen wij zowel in de setting van de eigen huiskamer als 
ook publiekelijk verantwoording afleggen over onze (besturings) keuzes. We dagen onszelf 
uit om bij elke keuze de mens voor ogen te hebben en waar mogelijk ook actief te betrekken 
bij de uitvoering van onze rol als Raad van Commissarissen. Wij doen het immers voor én 
dus mét hen.  

Als Raad van Commissarissen evalueren we onszelf tijdens onze raadvergaderingen 
alsmede jaarlijks formeel met schriftelijke vastlegging. We delen/doen deze evaluatie ook 
mét het bestuursteam. Toezicht op Habitat Lekker Leven; iets wat we samendoen.  


