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       JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2020  

 

 

  

1. Introductie  

De Raad van Toezicht Groot Hoogwaak (GHW) houdt toezicht op twee stichtingen: de Zorgstichting en de 

Woonstichting.  In 2020 heeft de Raad van Toezicht (RvT) in zeven reguliere vergaderingen diverse 
beleidsonderwerpen besproken.  Vanwege de maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie is er vier keer 

digitaal vergaderd. 

Daarnaast was er in 2020 twee keer een zogenaamde inspiratiesessie. In januari is er met een afspiegeling van de 

organisatie een toekomstbeeld voor Groot Hoogwaak geschetst. In november is de visie op de toekomstige 

huisvesting door de directie geschetst en is er – buiten aanwezigheid van de bestuurder – gesproken over de 
risicobeheersing vanuit RvT-perspectief.   

  

In de reguliere vergaderingen voor de Zorgstichting zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:  

  

 Stand van zaken GHW in COVID-19 tijd; 

 Visie en strategie GHW inclusief bouw: ‘Groot Hoogwaak altijd een thuis’ (praatplaat); 

 Externe samenwerking met toezichthouders en andere stakeholders; 

 Benoeming van de voorzitter RvT voor de 2e periode; 

 Verzuimbeleid;  

 Reglement Raad van Toezicht; 

 AVG;  

 Kwaliteitsverslag 2019 en Kwaliteitsplan 2020; 

 Jaarverslag 2019 en begroting 2021;  

 Kwaliteitsplan 2021 

  

Voor de Woonstichting werden onder andere besproken:  

  

 Huurverhogingen; 

 Haalbaarheid en risicoanalyse GH2021; 

 Benoeming van de voorzitter RvT voor de 2e periode;  

 Reglement Raad van Toezicht; 

 Jaarverslag 2019 en begroting 2021; 

  

2. Besluiten  

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

  

 Goedkeuring begroting 2020;  

 Goedkeuring Jaarrekening 2019, décharge directeur-bestuurder; 

 Goedkeuring koerswijziging renovatie/nieuwbouw GHW ; 

30 maart 2020 

Vastgesteld  
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 Goedkeuring voor het uitvoeren van het plan van aanpak voor het maken van een locatiegerichte visie en 

concept- en haalbaarheidsplan door FAME Planontwikkeling N.V.; 

 Goedkeuring AVG-rapportage ‘in 10 stappen voorbereid op de AVG’; 

 Vaststelling van de WNT-klassenindeling regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en jeugdhulp 
2020 op WNT-klassenindeling II; 

 Besluit mw. R. Koppen-Kreyne te herkiezen voor een 2e termijn als lid van de RvT, waarbij zij weer de 

voorzittersrol op zich neemt; 

 Vaststelling Reglement Raad van Toezicht versie 2020 (met daarin het aangepaste rooster van aftreden); 

 Steun voor de directeur bestuurder in het besluit om de bonusregeling van het ministerie van VWS voor het 

zorgpersoneel toe te passen op al het personeel binnen GHW met inachtneming van het financiële risico; 

 Goedkeuring van het kwaliteitsplan 2021 en het daarbij behorende canvasmodel ‘Groot Hoogwaak – altijd 

een thuis!’; 

 Goedkeuring begroting 2021.  

   

 3. Samenstelling Raad van Toezicht  

Met ingang van 2020 is de vacature die met het vertrek van de heer J.H.H van der Meer in 2019 was ontstaan door 

mevrouw M.E. Moens opgevuld.   

  

4. Vergaderingen Raad van Toezicht en Commissies   

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zeven vergaderingen gehad. In januari en november waren er inspiratiesessies.  

  

Aanwezigheid  M.E. 

Moens  

M.J.  

Fortuin  

N.C.   

van den  

Oever  

E.C.J.M.   

van der  

Voorn  

R.   

Koppen- 

Kreyne  

Raad van Toezicht  

  

7/ 7  7/7  7/6   7/7   7/7  

Commissie Financiën   

  

  5/5      5/5  

Commissie GH2020  

  

   5/5     5/5  

Commissie Kwaliteit 

en Veiligheid  

4/4     4/4   

Ondernemingsraad  

  

      1/1   

Cliëntenraad   

  

    5     

  

5. Commissies Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen  

Commissie Financiën   

De Commissie Financiën is 5 keer bijeen geweest, mede ter voorbereiding van de reguliere RvT vergaderingen. Naast 

de gebruikelijke onderwerpen, zoals de jaarrekening, de kwartaalrapportages en de begroting, heeft de commissie 
dit boekjaar de mogelijke impact en gevolgen van de COVID-19-crisis voor de financiële positie van Groot Hoogwaak 

nadrukkelijk gemonitord en besproken met de bestuurder en controller. Ook is de opvolging en de voortgang van de 
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controlebevindingen vanuit de managementletter en het accountantsrapport van de accountant als vast agendapunt 

tijdens iedere bijeenkomst geagendeerd en besproken. Verder is besloten het meerjaren onderhoudsplan na de 

verbouwingen en renovatie van de afgelopen jaren te actualiseren naar de nieuwe situatie en de toekomstplannen.  
Over al deze onderwerpen heeft de commissie waar nodig een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht.  

 

Commissie GH2020  

De Commissie GH2020 is 5 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 een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht 

om een besluit te nemen.  

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid  

De commissie is in 2020 op de volgende data bij elkaar geweest: 11 mei, 13 juli, 15 september en  

5 november.  

Door de uitbraak van COVID-19-virus is het kwaliteitsplan 2020 - omdat geplande bijeenkomsten, trainingen en 

afspraken niet door konden gaan vanwege de RIVM-maatregelen - herijkt. Geconstateerd is dat de COVID-19-crisis 

niet alleen plannen en acties heeft vertraagd maar dat het ook een versnelling van verbeteringen heeft veroorzaakt 

binnen de organisatie. 

 

Er is gesproken in de commissie over:   

 kwaliteitsverslag 2019; 

 Kwaliteitsplan 2020 en de consequenties en bijsturing hierop ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-

crisis; 

 Kwaliteit van leven (leef-plezier) voor bewoners tijdens de COVID--19-pandemie; 

 Kwaliteit van zorg en samenwerking huisartsen en specialist ouderengeneeskunde; 

 Zelfregie, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling van de medewerkers;  

 Voortgang project ‘Waardigheid & Trots op locatie’: nulmeting, scanverslag Vilans (resultaten uit het 

onderzoek) en plan van aanpak; 

 Jaarplan 2020 2e helft 2020: focus op werkprocessen rondom bewoner, tevredenheid medewerkers, 

integrale organisatie gericht op primair proces, lean bedrijfsprocessen en Arbo & veiligheid; 

 Concept kwaliteitsplan 2021; 

 Canvasmodel Groot Hoogwaak – altijd een thuis!; 

 Samenhang in documenten, wijze van rapporteren en PDCA-cyclus; 

 Visie op Kwaliteit Groot Hoogwaak;  

 Halfjaarrapportage kwaliteit: een blik terug op het afgelopen jaar en een blik vooruit; 

 HKZ Dekra Surveillance Audit rapport: resultaten van de audit die plaatsvond op  

28 en 29 september 2020; 

 Interne audit wettelijke registraties en zorgdossiers plaatsgevonden in juni 2020. 
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Cliëntenraad  

De Raad van Toezicht heeft op verschillende momenten gesproken met (een vertegenwoordiging van) de  

Cliëntenraad. Tijdens de eerste COVID-19 golf heeft mevrouw van den Oever maandelijks deelgenomen aan de 

vergaderingen van de Cliëntenraad.  In december vond het jaarlijkse overleg met de Cliëntenraad plaats. Er is 
gesproken over het reilen en zeilen van de organisatie tijdens de COVID-19-pandemie.  

Ondernemingsraad  

In 2020 is er – als gevolg van de COVID-19-maatregelen  -  minder fysiek contact met de leden van de OR geweest 

dan gewenst. Om de OR niet extra te belasten in deze heftige periode heeft de Raad van Toezicht zich bewust wat 
op de achtergrond gehouden. De lockdown, het sluiten van Groot Hoogwaak voor familie c.q mantelzorgers en de 

vrijwilligers waren stevige maatregelen voor personeelsleden. 

 

Via andere kanalen is evenwel regelmatig contact geweest via: 

1.  telefoon en 

2.  mail en 

3.  1 keer ‘live’. 

 

Het gezamenlijk overleg / ontmoeting van de voltallige OR en voltallige Raad van Toezicht heeft dit jaar helaas niet 

plaatsgevonden. Dit is wederzijds als gemis ervaren. Voor 2021 zal dit opnieuw worden ingepland.  

 

Met de OR is in 2020 over de volgende onderwerpen gesproken: 

1. De situatie/ gevolgen van COVID-19 voor bewoners en personeelsleden en in het verlengde hiervan de gevolgen 
ten aanzien van de werkdruk door het weg vallen van mantelzorger en vrijwilligers. 

2. Het ontstaan van de saamhorigheid onder personeelsleden en de creatieve initiatieven vanuit de 
personeelsleden. 

3. De ontwikkelingen rond de OR zelf: het nieuwe OR reglement, een afgeslankte OR (5 in plaats van 7 leden), 
maakt de huidige OR een stuk slagvaardiger dan voorheen. De Raad van Toezicht heeft op dit vlak een mooie 
progressie waargenomen. 

4. Het vertrek van de voorzitter OR in de zomer en het aantreden van de nieuwe voorzitter. 
5. De voorbereidingen op de OR verkiezingen in het voorjaar 2021  
   

6. Zelfevaluatie Raad van Toezicht  

Begin 2020 stond de jaarlijkse zelfevaluatie onder begeleiding van een externe gepland. Door de lockdown 

maatregelen is gedurende het jaar de afspraak 3 keer uitgesteld. De zelfevaluatie staat nu gepland voor oktober 

2021.  

  

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 is in 2020 het Reglement Raad van Toezicht 

hierop aangepast.   
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8. Bezoldiging leden Raad van Toezicht  

  

Naam Lid  Einde eerste 

termijn  
Einde tweede 

termijn  
Commissies  Bezoldiging  

Mw. drs. R.J.M.  
Koppen – Kreyne  

01-01-21  01-07-25 Lid en voorzitter Raad van 

Toezicht  
Commissie GH2020  
Commissie Financiën  

Remuneratiecommissie 

€ 11.250,00 

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

der Voorn  
01-01-18  01-07-22  Vice voorzitter en lid Raad 

van Toezicht  
Commissie Kwaliteit &  
Veiligheid  

€  7.500,00 

 

Dhr. drs. M.J. Fortuin 

RA  
01-07-23  01-07-27  Lid Raad van Toezicht  

Voorzitter Commissie 

GH2020  
Voorzitter Commissie 

Financiën  

€  7.500,00 

 

Mw. mr. N.C.  van 

den Oever – de Bes  

 

01-01-18  01-07-22  Lid en secretaris Raad van 

Toezicht,  

Agenda commissie   

Remuneratiecommissie 

 

€  7.500,00 

  

 Mw. drs.  M.E. Moens  01-07-24  01-07-28 Lid Raad van Toezicht  
Commissie Kwaliteit & 

Veiligheid 

€  7.500,00 

 

   Totaal € 46.250,00 

 

 

Nevenfuncties  

  Nevenfunctie  

Mw. drs. R.J.M. Koppen – Kreyne  Lid Raad van Toezicht Stichting Stadsherstel Den Haag e.o.  

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

Mw. drs. M.E. Moens  Vice voorzitter Raad van Toezicht Parkhuis te Dordrecht 

Familie-curator 

  


