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NVTZ presenteert: speciaal programma Wtza-intern 

toezicht  

 
Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking 

getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande 

uit tenminste drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht 

wordt. Daarnaast stelt de Wtza ook eisen aan de kwaliteit van het intern toezicht. 

Het inregelen van het intern toezicht is voor veel zorgaanbieders een grote 

uitdaging; waar ga ik van start, wat zijn mijn rechten en plichten en waar vind ik 

toezichthouders die bij mij en mijn organisatie passen? Hoe zorg ik ervoor dat ik 

niet de regie over mijn organisatie verlies?  

 

Wij, de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ), 

gunnen elke zorgaanbieder goed en passend intern toezicht. Daarom heeft de 

NVTZ samen met een aantal brancheverenigingen de handen ineengeslagen. 

We hebben voor zorgaanbieders, die nog geen intern toezicht hebben of het 

verder moeten professionaliseren, een tweejarig programma ontwikkeld. 

Gedurende deze twee jaar helpen we u als zorgaanbieder bij het organiseren 

van goed en passend intern toezicht.   

 

Wat mag u van ons verwachten? 

  

De NVTZ heeft een team voor u klaar staan, dat graag met u meedenkt en helpt 

bij het inregelen van uw eigen intern toezicht. Wij ondersteunen u gedurende 

twee jaar op allerlei vlakken: van het geven van algemene en specifieke 

informatie over intern toezicht tot hulp bij het zoeken en opleiden van geschikte 

en passende intern toezichthouders.   

 

Met ons programma kunt u:   

 

• Gebruik maken van de kennis en ervaring van ons Wtza – intern 

toezichtteam;  

• Toegang krijgen tot verschillende modeldocumenten (zoals een 

reglement);  

• Gebruikmaken van onze juridische (governance) helpdesk;  

• Voorlichting door middel van (informatie) bijeenkomsten en 

nieuwsbrieven;   

• Toegang krijgen tot alle ledendiensten van de NVTZ (zoals bijeenkomsten 

en publicaties);  
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Welke kosten zijn hieraan verbonden?  

 

Met behulp van een subsidie van het Ministerie van VWS kunt u met hulp van de 

NVTZ  in twee jaar tegen een geringe vergoeding ervoor zorgen dat u het intern 

toezicht regelt. De kosten voor dit tweejarige programma bedragen totaal 400 

euro (per jaar ontvangt u van de NVTZ een factuur van 200 euro). Het tweejarige 

programma start in september 2022, u kunt ook alle daarop volgende maanden 

aanstellen als startmoment voor het programma. Let op: u dient het intern 

toezicht uiterlijk vóór 2024 geregeld te hebben.  

 

Hoe kunt u meedoen?  

 

Gun uzelf goed intern toezicht, dat u en uw zorgorganisatie vooruithelpt en 

toegevoegde waarde levert. Meld u nu aan voor het gesubsidieerde tweejarige 

programma van de NVTZ via deze link.   

  

  

https://www.nvtz.nl/formulier/106

