Het toezicht bij MIK & PIW Groep
Op het bestuur en de gang van zaken binnen de organisatie wordt toezicht uitgeoefend, zowel intern
als extern. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid en de algemene gang van zaken bij MIK
& PIW Groep. De toezichthouders volgen de ontwikkelingen via de vergaderingen met de bestuurder,
managementrapportages en eigen informatievergaring. Het bestuur heeft vooraf de goedkeuring
nodig van de raad voor zaken zoals het meerjarenbeleidsplan, de jaarlijkse begrotingen en de
jaarrekening. Extern wordt toezicht gehouden door de GGD, de gemeenten, Toezicht Sociaal Domein
en de accountant.

Raad van Toezicht
De RvT van MIK & PIW Groep heeft een gezamenlijke kijk op de gewenste rol en bijdrage van de RvT.
Met deze toezichtvisie geeft de RvT aan wat het doel van de raad is, waartoe het toezicht dient,
vanuit welke visie invulling wordt gegeven aan het toezicht en namens wie en met het oog op welke
belangen de raad toezicht houdt. Deze toezichtvisie geeft richting aan de manier waarop de raad
toezicht houdt. De toezichtvisie is in ontwikkeling, het is een levende visie die periodiek wordt
herzien.
Naast deze toezichtvisie heeft de raad ook een toezichtkader. Hierin geeft de raad, op basis van zijn
toezichtvisie, aan op welke onderwerpen en op welke wijze toezicht wordt gehouden.

Toezichtvisie
De RvT is een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent en sluit in zijn toezicht aan bij de
visie en de kernwaarden van MIK & PIW. De raad baseert zijn toezicht ook op wetgeving, actuele
governancecodes Sociaal Werk en Kinderopvang en de landelijke visie op toezicht van de vereniging
van toezichthouders voor kinderopvang en onderwijs (VTOI-NVTK). Deze visie is - in het convenant kort samengevat als waardengedreven toezicht vanuit de kernwaarden integriteit, professionaliteit,
verbinding en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onder waardengedreven toezicht verstaan we
dat we gericht zijn vanuit het 'why' (het ‘waarom’ – de drijfveer, de essentie –) van de organisatie, de
RvT zich als sparringpartner voor het bestuur opstelt, aandacht heeft voor de hard & soft
controls, zich vrij in de organisatie beweegt, zich bewust is van de brede werkgeversrol en actief
relaties onderhoudt binnen en buiten de organisatie.

Legitimiteit
MIK & PIW Groep handelt volgens de wettelijke verplichtingen en laat zich daar open transparant op
controleren. De controles vinden plaats door de GGD, de gemeenten, Toezicht Sociaal Domein,
Raadgevers (vervanging cliëntenraad sociaal werk), COC en de accountant
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Doel, kerntaken en kernwaarden
De RvT heeft tot taak onafhankelijk toezicht te houden op de besturing van de organisatie door het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Dit vanuit een duidelijke rol en
afbakening met de rol van de bestuurder. De taken zijn uitgewerkt in de statuten en het reglement
van de RvT. De raad houdt het belang van de organisatie en de maatschappelijke belangen in het oog
en ziet toe op de continuïteit van de organisatie.
De RvT ziet er ook op toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstellingen van de
organisatie vanuit het beleid. Hiertoe is voor de organisatie de meerjarenstrategie 2020-2026 “Wij
Kijken samen vooruit” opgesteld.
Het toezicht is tevens gericht op de wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van
volwassenen, ouders, kinderen en medewerkers, eisen van financiers, opdrachtgevers en
maatschappelijke partners, alsook vigerende opvattingen over kwaliteit, bedrijfsvoering,
personeelsbeleid en medezeggenschap. Daarnaast is de raad werkgever en strategisch partner van
het bestuur.
Het doel van de RvT is om van waarde te zijn voor MIK & PIW Groep. De leidende waarden hierbij
voor de visie van de RvT zijn, uitgaande van en invulling gevend aan de maatschappelijke opdracht
van MIK & PIW Groep:


Vertrouwen



Constructief kritisch en proactief: zichtbaar binnen de organisatie



Effectiviteit: oog hebbend voor meetbare en merkbare aspecten



Open, eerlijk en direct communicerend

Openheid en integriteit, omgevingsbewustzijn, participatie, zelfreinigend en
lerend vermogen
Deze drie governance-beginselen houden nauw verband met elkaar. MIK & PIW Groep is een
transparante organisatie, waarin openstaan, luisteren naar elkaar, verantwoordelijkheid geven en
nemen belangrijke elementen zijn. Besluitvormingsprocedures en medezeggenschap behelzen
informatie ophalen en delen om tot afgewogen en evenwichtige besluiten te komen. Zowel bestuur
als RvT informeren in alle lagen van de organisatie betreffende voortgang, welzijn en
kwaliteitsontwikkeling. Medezeggenschap neemt een belangrijk plaats in binnen MIK & PIW Groep.
De cultuur is open en transparant. Kennis en kunde delen is onderdeel van MIK & PIW Groep.
De leden van de RvT professionaliseren zich, evalueren elke vergadering en elk jaar op inhoud en
inbreng van de RvT.
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Verantwoording
De RvT is aanspreekbaar op zijn functioneren en legt hierover verantwoording af. De RvT stelt
jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de
organisatie en is te vinden op de website. Het accent ligt op de rol en betekenis van het toezicht en
de wijze waarop het toezicht is ingevuld.
De RvT onderwerpt zijn eigen functioneren jaarlijks aan kritische reflectie, met inbreng vanuit de
organisatie en het bestuur, en zorgt voor zijn eigen professionalisering en ontwikkeling.
Bijbehorende documenten: toezichtskader, reglement Raad van Toezicht en profiel lid Raad van
Toezicht
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