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       JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2019 

 

1. Introductie 
De Raad van Toezicht Groot Hoogwaak houdt toezicht op twee stichtingen: de Zorgstichting en de Woonstichting.  
In 2019 heeft de Raad van Toezicht diverse beleidsonderwerpen besproken. Dit is gebeurd in negen reguliere 
vergaderingen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht extra vergaderingen gehouden. In vijf extra vergaderingen is 
gesproken over de topstructuur en de bezetting ervan. Later in het jaar heeft de Raad van Toezicht twee extra 
vergaderingen gehouden voor de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder. Tenslotte is vier keer extra 
vergaderd over de voortgang van de renovatie van het zorghuis. Dit gebeurde in omstandigheden waarin de 
samenstelling van de raad zelf in beweging was. De Raad van Toezicht heeft dit graag gedaan, omdat in alle gevallen 
is gebouwd aan de toekomst van Groot Hoogwaak.  
 
In de reguliere vergaderingen voor de Zorgstichting werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: 
 

 Visie op Groot Hoogwaak als een wendbare zorgonderneming, de bijbehorende topstructuur en inrichting 
van Groot Hoogwaak 

 Renovatie van het zorghuis 
 Exploitatie en Kwaliteit Zorg (waaronder uitkomsten IGJ-onderzoek) 
 Werving en benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder 
 Statutenwijziging 
 Externe samenwerking met toezichthouders en huisartsen 
 Werving en benoeming van twee nieuwe toezichthouders 
 Inrichting en besturing Groot Hoogwaak 
 Functioneren, portefeuilleverdeling en remuneratie van de Raad van Toezicht 
 AVG 
 Jaarverslag 2018 en begroting 2020 

 
Voor de Woonstichting werden onder andere besproken: 
 

 Huurverhogingen 
 Haalbaarheid en risicoanalyse GH2020 
 Statutenwijziging 
 Jaarverslag 2018 en begroting 2020 

 

2. Besluiten 
De volgende onderwerpen hebben in goed overleg met de relevante stakeholders tot besluitvorming geleid: 
 

 Benoeming de heer M.J. Fortuin tot toezichthouder 
 Goedkeuring begroting 2020 
 Goedkeuring Jaarrekening 2018, decharge directeur-bestuurder 
 Goedkeuring overschrijding renovatiebudget  
 Benoeming de heer H. Roos tot directeur-bestuurder 
 Afronding van de renovatie van het zorghuis 
 Goedkeuring organisatieontwikkeling Groot Hoogwaak 
 Ondertekening verlenging kredietovereenkomst ABN/AMRO 
 Goedkeuring verlenging aanstelling mevrouw I. van Brummelen als interim operationeel directeur tot  

1 juli 2020   
 Benoeming mevrouw M.E. Moens tot toezichthouder met ingang van januari 2020 
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3. Samenstelling Raad van Toezicht 
Begin 2019 is de vacature opgevuld die eind 2018 was ontstaan. Met ingang van februari 2019 maakt de heer M.J. 
Fortuin deel uit van de raad. De voorzitter van de Raad van Toezicht de heer  
J.H.J. van der Meer heeft de raad (na drie termijnen van vier jaar) eind 2019 verlaten. Mevrouw R.J.M. Koppen-
Kreyne vervult vanaf die datum de rol van voorzitter. De Raad van Toezicht heeft besloten om de ontstane vacature 
binnen de raad op te vullen.  
 
4. Vergaderingen Raad van Toezicht en Commissies  
De Raad van Toezicht heeft in 2019 negen vergaderingen gehad. In april was er een inspiratiesessie (in de 
organisatie). 
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5. Commissies Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen 

Commissie Financiën  
De Commissie Financiën is zes keer bijeen geweest. Naast de gebruikelijke onderwerpen jaarrekening, 
kwartaalrapportages en begroting, heeft de commissie ook gekeken naar de voortgang van de renovatie en de beste 
wijze om de nieuwbouw tot stand te laten komen en te financieren. Daarbij kreeg de wijze van bedrijfsvoering 
gedurende het jaar nadrukkelijk aandacht. Over al deze onderwerpen heeft de commissie een advies uitgebracht aan 
de Raad van Toezicht. 

Commissie GH2020 
De commissie GH2020 is zes keer bijeen geweest. Naast de bespreking van de 
strategische waarde van de renovatie en nieuwbouw voor Groot Hoogwaak, zijn in 
deze commissie ook de ontwikkelingen in de buitenwereld besproken. Met name de 
steeds hogere bouwkosten en de stikstofproblematiek. Daarnaast is een 
heroverweging gestart van de plannen vanwege de financiële haalbaarheid van met 
name de nieuwbouwplannen voor Groot Hoogwaak. Deze werden geïnitieerd door 
de wijzigingen in de financiering van de zorg nu en in de toekomst. Uiteraard zijn de 
overwegingen gedeeld met de samenwerkingspartners, omdat zij de planning 
beïnvloeden. Ten aanzien van de renovatie zijn actuele aspecten van de uitvoering besproken.  
In alle gevallen heeft de commissie advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht om een besluit te nemen. 
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Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De commissie is in 2019 tweemaal bij elkaar geweest. Tijdens deze overleggen heeft het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg in al haar facetten centraal gestaan. 
  
Er is gesproken over: 
 

 Een inspectie controle (IGJ) uit het najaar van 2018 en het resultaatverslag dat naar aanleiding hiervan is 
geschreven 

 De externe audit (HKZ) die in november 2019 is uitgevoerd  
 Het aanstellen van een extra beleidsmedewerker kwaliteit als gevolg van de toename van allerhande 

kwaliteitswerkzaamheden 
 Het aantrekken van extra EVV-ers om de zorg vanuit WLZ beter vorm te geven 
 De voortgang van kwaliteit met behulp van interne audits 
 Het samenwerkingsverband met drie collega-organisaties in de regio 
 Interne scholing betreffende het voldoen aan kwalificaties en het op peil houden hiervan 
 De interne reorganisatie van de afdeling extramuraal 
 De contacten met de huisartsen en het Zorgkantoor 

 
Cliëntenraad 
De Raad van Toezicht heeft op verschillende momenten gesproken met (een vertegenwoordiging van) de 
Cliëntenraad. In mei vond het jaarlijkse overleg met de Cliëntenraad plaats. Er is gesproken over de betrokkenheid 
van de Cliëntenraad bij de werving van de nieuwe bestuurder en over de renovatie en de nieuwbouw. 

Ondernemingsraad 
In 2019 hebben de OR en de Raad van Toezicht elkaar twee keer ontmoet. In het voorjaar hebben de voltallige OR en 
de voltallige Raad van Toezicht met elkaar gegeten en gesproken. Aanleiding was de ontstane vacature directeur-
bestuurder (na het vertrek van de heer M. Vieten per 01-01-2019) en de wijze waarop invulling is gegeven aan het 
interim-management. 
 
Tijdens dit overleg zijn de volgende onderwerpen besproken: 
 

 De topstructuur van Groot Hoogwaak en de voorgenomen veranderingen in de structuur van de organisatie 
 De cultuur binnen Groot Hoogwaak, en gewenste aanpassingen daarvan 
 De profielschets en de wijze van werving en selectie van de nieuw aan te stellen directeur bestuurder 

 
In het najaar van 2019 heeft een afvaardiging van de OR gesproken met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. 
Op dat moment had de OR een behoorlijke vernieuwing achter de rug en een intensieve training ‘nieuwe werkwijze 
van de OR in de huidige tijd’ gevolgd. 
  
Tijdens dit overleg is gesproken over: 
 

 De training van de OR leden en de wijze waarop zij invulling gaan geven aan de werkwijze richting de 
organisatie en directeur-bestuurder in Groot Hoogwaak 

 Vernieuwing/veranderingen in het roosterbeleid 
 Vernieuwing/verandering van het verzuimbeleid 
 Nieuwe functiebeschrijving o.a. gastvrouw/receptie 
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6. Zelfevaluatie Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft in juni 2018 de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Afgesproken is om de zelfevaluatie 
2019 onder begeleiding van een externe adviseur uit te voeren. Een en ander conform het advies van de NVTZ in 
deze. 
 
7. Good Governance 
In het kader van de Governance Code Zorg 2017 heeft de Raad van Toezicht in 2018 een – op basis van het format 
van de NVTZ – nieuw Reglement Raad van Toezicht op- en vastgesteld. In 2019 heeft de raad de statuten van de 
beide stichtingen geactualiseerd en vastgesteld. In verband hiermee zal in 2020 het Reglement Raad van Toezicht 
hierop aangepast worden.  
 
8. Bezoldiging leden Raad van Toezicht 

 
Naam Lid Einde eerste 

termijn 
Einde 
tweede 
termijn 

Einde derde 
termijn1 

Commissies Bezoldiging 

Dhr. drs. J.H.J. van 
der Meer 

01-01-11 01-01-15 01-01-19 Voorzitter 
Commissie Agenda 

€ 3.188 
€ 525 

Mw. mr. N.C.  
van den Oever – 
de Bes 

01-01-18 01-01-22 n.v.t. Secretaris 
Commissie Agenda 
Commissie Kwaliteit & 
Veiligheid 

€ 2.750 
€ 700 
€ 700 

Mw. drs. E.C.J.M. 
van der Voorn 

01-01-18 01-01-22 n.v.t. Lid Raad van Toezicht 
Commissie Kwaliteit & 
Veiligheid 

€ 2.750 
€ 700 

Dhr. drs. M.J. 
Fortuin RA 

20-02-23 01-02-27 n.v.t. Lid Raad van Toezicht 
Commissie GH2020 
Commissie Financiën 

€ 2.750 
€ 700 
€ 700 

Mw. drs. R.J.M. 
Koppen – Kreyne 

01-12-20 01-12-24 n.v.t. Lid Raad van Toezicht 
Commissie GH2020 
Commissie Financiën 

€ 3.125 
€ 700 
€ 700 

    Totaal € 19.988 

Nevenfuncties 

 Nevenfunctie 
Dhr. drs. J.H.J. van der Meer Lid Raad van Toezicht Regionale Eerstelijns Ondersteunings-structuur 

(Reos), Leiden 

Mw. mr. N.C. van den Oever-de Bes Ouderling Kerkrentmeester Protestantse gemeente Noordwijk 

Mw. drs. E.C.J.M. van der Voorn Lid Raad van Toezicht bij NiKo, Alkmaar  
Regentes Dolhuys, Haarlem, museum van de Geest 
Ambassadeur Dolhuys met betrekking tot ouderenzorg in relatie met 
psychiatrie 

Dhr. drs. M.J. Fortuin RA Lid Raad van Toezicht bij NiKo te Alkmaar  
Lid Raad van Toezicht bij SIG te Beverwijk 
Lid Raad van Toezicht bij Present te Stede Broec 
Lid Raad van Toezicht bij Ithaka te Haarlem 
Bestuurslid NBA afdeling Noord Holland 

Mw. drs. R.J.M. Koppen – Kreyne Lid Raad van Toezicht Stichting Stadsherstel Den Haag e.o. 
Penningmeester tennisvereniging Zwaanshoek (tot 1 oktober 2019) 

 

                                                 
1 Leden hebben maximaal twee termijnen zitting in de Raad van Toezicht. Met onderbouwing kunnen leden een derde termijn 

krijgen. De heer Van der Meer heeft een derde termijn gekregen vanwege zijn historische (financiële) kennis van het GH2020 

project. 


