Missie Statement Raad van Toezicht Bartiméus
Toegewijd en gedreven
De mens voor wie we het doen
Wat ons beweegt
Als Raad van Toezicht van Bartiméus worden wij gedreven door onze
betrokkenheid bij de mensen voor wie Bartiméus er is: mensen met een visuele
beperking. Wij vinden het leven van ieder mens zinvol omdat hij ís, met alle
eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen. Wij hechten veel waarde aan de
autonomie van de mens enerzijds, maar hebben anderzijds ook de overtuiging dat
een mens die door de ernst van zijn beperkingen sterker van anderen afhankelijk
is een even waardevol lid is van de samenleving.

Waar wij voor staan
Wij zetten ons als toezichthouder van de instelling in voor de individuele mens op
het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven en voor diversiteit. Wij
willen toezien dat binnen de instelling zorgvuldig en gepast wordt omgegaan met de
balans tussen de autonomie en de afhankelijkheid van ieder mens afzonderlijk om
de kwaliteit van leven te verbeteren: ondersteuning (met de nadruk op zelf de regie
over de hulp hebben) waar het kan en zorg (met wat meer de nadruk op
bescherming en zorgzaamheid) waar het moet.

De organisatie waarmee we het doen
Wat ons beweegt
Wij vervullen het toezichthouderschap ook vanuit ons engagement met de mensen
mét wie we het doen: de medewerkers, het management en het bestuur.
Toewijding, kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor het welzijn van blinde en
slechtziende mensen en dragen bij aan werktevredenheid.

Waar wij voor staan
Wij zien erop toe dat de mensen die werkzaam zijn binnen Bartiméus in de
gelegenheid gesteld en voldoende toegerust worden om excellente zorg te bieden
en ‘meer dan het gewone’ te doen. Wij zien erop toe dat zij zich kunnen blijven
ontwikkelen en zin in hun werk beleven, in een omgeving waar vertrouwen heerst
en verbondenheid is. Wij staan voor een open, transparante en dialogische cultuur.

Ook vervullen wij een enthousiasmerende rol, opdat Bartiméus zich nationaal en
internationaal verder kan ontwikkelen als topinstituut voor de sector.

De samenleving waarin we het doen
Wat ons beweegt
Maatschappelijk commitment motiveert ons om ons in te zetten voor een adequate
dienstverlening aan zowel blinden en slechtzienden zelf als hun directe omgeving
van mensen die blind of slechtziend zijn (familieleden, huisgenoten, leerkrachten,
werkgevers, andere dienstverleners et cetera) als voor de bredere samenleving. Wij
vinden het belangrijk dat de directe omgeving ondersteund wordt in het nauw
samen leven met mensen met een visuele beperking, en ook dat de bredere
samenleving voor hen toegankelijk is, opdat zij naar vermogen kunnen participeren:
zij hebben recht op burgerschap en dienen ook de mogelijkheid te krijgen om dat
recht waar te maken. Bovendien is het onze overtuiging dat het goed is dat de
samenleving middelen ter beschikking stelt voor mensen met een visuele beperking
en dat dit gemeenschapsgeld optimaal worden ingezet door de zorgverlener.

Waar wij voor staan
Wij zien erop toe dat blinden en slechtzienden en hun directe omgeving in
Bartiméus een partner vinden die hen helpt bij het, leren, werken en wonen. We
zetten er ons ook voor in dat Bartiméus het streven van organisaties van blinden en
slechtzienden voor maatschappelijke participatie van mensen met een visuele
beperking ondersteunt. Wij zien er bij dat alles op toe dat Bartiméus het
gemeenschapsgeld als een goede rentmeester beheert en effectief inzet ten
behoeve van mensen met een visuele beperking, hun omgeving en hun toegang tot
de samenleving.

De christelijke traditie en toekomst van waaruit we
het doen
Wat ons beweegt
Bartiméus is geworteld in de christelijke traditie en werkt bewust vanuit deze
levensovertuiging.
Als Raad van Toezicht laten wij ons inspireren door Bijbelse waarden, samengevat
in:
• Aandacht voor en dienstbaarheid aan de individuele mens ongeacht diens
levensovertuiging;
• hooghouden van de uniciteit van ieder mens;
• betrokkenheid op elkaar en
• verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Waar wij voor staan
Geïnspireerd door onze christelijke levensovertuiging zien wij als Raad van Toezicht
erop toe dat de Bijbelse waarden op eigentijdse wijze zichtbaar en tastbaar worden
in het gedrag van de medewerkers en het management van de instelling, en dat
geen mens die slechtziend of blind is uitgesloten wordt van de diensten die de

instelling biedt. Vanuit deze levensovertuiging hebben wij ook een open houding
naar de andere belanghebbenden van de instelling. Wij zien erop toe dat de
belangrijkste cultuurdragers in de organisatie vertolkers en dragers van de
fundamentele waarden van de instelling zijn. Wij willen de dialoog stimuleren om
met de instelling en de maatschappelijke omgeving na te denken over wat ons
christelijk zijn betekent voor zorg in de maatschappij van morgen.

Het wettelijk kader waarbinnen we het doen
Vanuit bovenstaande gedrevenheid aanvaarden wij als toezichthouder in de zorg de
verantwoordelijkheid, bevoegdheden en taken die ons door de wetgever zijn
opgelegd: erop toezien dat enerzijds de belangen van de samenleving doorvertaling
vinden in het beleid van de instelling en anderzijds dat de belangen van de instelling
goed worden behartigd en dat deze belangen doorklinken naar de samenleving. De
Raad van Toezicht bewaart primair de bedoeling van de organisatie, waarbij de
Raad van Bestuur deze primair realiseert. Met het oog op die opdracht vervult de
Raad van Toezicht de formele rollen van werkgever, adviseur, klankbord, controleur
en goedkeurder. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook de functie van:
verbinden, inspireren, brainstormen en zo nodig het geweten laten spelen.
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