
Toezicht in 2017  
 

Raad van Toezicht 
 
Samenstelling 
De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit vijf leden. Bij de samenstelling van de raad is gekeken naar 
de verschillende kwaliteiten van de leden.  De leden zijn gekozen op basis van hun algemene 
bestuurlijke kennis en vaardigheden en hun individuele achtergronden. Voor een overzicht zie Tabel 
2-1 Leden Raad van Toezicht. 
 

Samenstelling 
RvT 

Aangesteld 
per 

2e 
zittingstermijn 

Nevenfuncties Relevante scholing/-
bijgewoonde symposia 

De heer prof. 
dr. G.J. Caris, 
voorzitter 

1 januari 
2010 

1 januari 2014 - Voorzitter Alzheimer 
Nederland, regio ’s-
Hertogenbosch 

- Colleges positie 
medische professionals 

- Masterclass Leiderschap  
- Masterclass 

Maatschappelijke 
Organisaties 

- Colleges leiderschap 
- Colleges probleem 

oplossen 
Mevrouw  
S. Dirven- v. 
Aalst 
vicevoorzitter
  

1 januari 
2015 

1 januari 2019 - Lid Raad van Toezicht 
De Lange Wei, 
Hardinxveld 
Giessendam 

- Voorzitter Raad van 
Advies congregatie 
zusters 
Franciscanessen in 
Dongen (onbezoldigd) 

- Lid Raad van Advies  
Kwadrant, 
scholengroep 
Oosterhout-Dongen  

- Voorzitter 
Inloophuizen (voor 
mensen met kanker) 
Het Getij in Bergen 
op Zoom  en 
Ossendrecht  

- Voorzitter SOHO, stg. 
samenwerking 
Ontwikkeling 
Historisch hart 
Oudenbosch 
(onbezoldigd) 

- Lid van de RvT De 
Marq  
Breda 

 



Samenstelling 
RvT 

Aangesteld 
per 

2e 
zittingstermijn 

Nevenfuncties Relevante scholing/-
bijgewoonde symposia 

De heer 
G.H.W. 
Bruning, RA, 
lid 

1 januari 
2016 

1 januari 2020 - Lid Raad van Toezicht 
De Provinciale 
Kraamzorg Zeeland en 
Lunavi Kraamzorg te 
Goes 

 

De heer 
mr.dr. A.P. 
den Exter, lid 

1 januari 
2010 

1 januari 2014 - Lid Raad van Toezicht 
stichting De 
Driestroom, Elst 

- Lid Raad van Toezicht 
Zorggroep 
Crabbehoff, 
Dordrecht 

- Lid Raad van 
Commissarissen Argos 
Zorggroep Schiedam 

- voorzitter Raad van 
Tucht Internal 
Auditors, Institute of 
Internal Auditors 
Amsterdam 

- 8 juni symposium Argos 
Academy 'Onbegrepen 
gedrag' 

- 3 november 2016, 
symposium Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning , Erasmus 
Universiteit Rotterdam 
 

De heer dr. 
P.J.J.M. 
Bevers MPM, 
lid 

1 januari 
2017 

1 januari 2021 - Voorzitter stichting 
ABG Bergen op Zoom 

-Masterclass naar waarde-
gericht toezicht; 
-Dag van de publieke 
financiering; 
-Vastgoedsturing en 
governance 
 
 
 
 

Tabel 2-1 Leden Raad van Toezicht 
 
Functies 
De Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting. De leden van de 
raad zijn ieder verantwoordelijk voor het gehele toezicht.  
De raad heeft als zodanig vier functies:  
1. Controle op de vorming en uitvoering van beleid in de brede betekenis met inachtneming van de 

geldende voorwaarden, voorschriften en maatschappelijke normen.  
2. Optreden als werkgever van de bestuurder. 
3. Functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur. 
4. Het bewaken van de maatschappelijke relevantie. 
 
Op de volgende aandachtsgebieden wordt toezicht gehouden: 
 Zorginhoud en kwaliteit 
 Huisvesting 
 Financiën 
 Juridische zaken 
 Kennis van regionaal, maatschappelijk en politiek veld 
 Voldoende regionale betrokkenheid 

 



Activiteiten 
Om effectief toezicht te voeren heeft de raad de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 Zes maal is een officiële bijeenkomst geweest van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

Deze vergaderingen werden agendatechnisch door de bestuurder, de vicevoorzitter en de 
voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereid. Vervolgens werd de agenda als concept voorgelegd 
aan de overige raadsleden. 

 De raad is periodiek schriftelijk geïnformeerd over de voortgang binnen de organisatie en alle 
relevante ontwikkelingen rondom de stichting. 

 Er is een keer overleg gepleegd met de Ondernemingsraad. 
 Een keer is overleg gevoerd met de Centrale Cliëntenraad. 
 Met het bestuur van de Congregatie is overleg gevoerd. 
 Er is een studiebijeenkomst geweest met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, het 

managementteam, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de gewenste veranderingen 
in de zorg die Avoord biedt.   

 Tijdens een van de overlegvergaderingen is met de accountant gesproken over het bestuurlijk 
financieel beleid, over het bestuur en over de sterke en de minder sterke kanten van de stichting. 

 Met de accountant is overleg gevoerd over diens tarief. 
 In een aantal overlegvergaderingen is de raad door een manager van een afdeling geïnformeerd 

over de gang van zaken en belangrijke ontwikkelingen binnen en rondom het werk van de 
desbetreffende afdeling. 

 Er is kennisgenomen van de informatie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 
Zorg. 

 Tijdens een van de Raad van Toezicht vergaderingen is uitvoerig van gedachten gewisseld over de 
gewenste strategische opstelling van de stichting, gelet op de politieke, maatschappelijke en 
inhoudelijke ontwikkelingen in de omgeving. 

 De Raad van Toezicht heeft in een afzonderlijke vergadering haar eigen functioneren besproken 
en beoordeeld. Dit gebeurde deels in een besloten vergadering, deels in aanwezigheid van de 
bestuurder. De evaluatie gebeurde aan de hand van vooraf ingevulde standaard 
evaluatiescoringslijsten.  

 Met de bestuurder is een functioneringsgesprek gehouden. Er heeft een beoordelingsgesprek met 
de bestuurder plaats gevonden. 

 Er is een informele bijeenkomst geweest van Bestuur, managementteam en Raad van Toezicht. 
 Van alle formele bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn besproken, eventueel 

aangevuld en goedgekeurd. 
 Aan de hand van een profielschets heeft de Raad van Toezicht een sollicitatieprocedure gevoerd 

voor een nieuw lid van haar raad, als vervanging van een lid van wie de termijn is verlopen. 
 
 

Onderwerpen 
De volgende onderwerpen zijn in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht aan de orde geweest, 
besproken en (indien van toepassing) vastgesteld:  
 Jaarverslag en jaarrekening 
 Beleidsplan en begroting 
 Financiële positie 
 Transitie in de zorg 
 Klassenindeling WNT 
 
 
 
 
 



 De inhoud en vorm van eventuele samenwerking met andere partijen is besproken, met name de 
geriatrische revalidatiezorg met andere vergelijkbare aanbieders en met het Amphia Ziekenhuis 

 Periodiek zijn door de Raad van Toezicht met de bestuurder en managers gegevens besproken 
omtrent de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg, inhoud van zorg en de reorganisatie 
binnen Avoord. Afgesproken is dat de overzichten met kwaliteitsgegevens verdergaand op het 
niveau komen van de financiële gegevens.  

 Afspraken zijn gemaakt tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder over de melding van 
incidenten en bijna-incidenten. De Raad van Toezicht vindt meldingen van (bijna-)incidenten en 
het bespreken daarvan essentieel voor een klimaat van kwaliteit en veiligheid. 

 
Visie van de Raad van Toezicht 
De Governance Code is in alle gevallen en in alle opzichten onverkort toegepast. Ook de positie en de 
arbeidsvoorwaarden zijn in dat opzicht getoetst. 
 
Alle besluiten van de Raad van Toezicht zijn genomen met unanimiteit van stemmen. De raad hecht 
veel waarde aan transparantie, zorgvuldigheid en correctheid, wat betreft zowel haar eigen 
functioneren als de verhoudingen binnen de organisatie. 
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