
 

 

Raad van Bestuur 2019 

Normen voor goed bestuur 
 
Avoord hanteert de Governance Code Zorg. Deze code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en 

adequate verantwoording. Dit dient transparant te worden gemaakt door informatie te verstrekken over de 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden.  

 

Verantwoording 
 
Jaarlijks legt Avoord aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar 

gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. Voor 2019 doet Avoord dit door middel van 

het jaarbeeld, de jaarrekening en het kwaliteitsverslag.   

  

Raad van Bestuur/ Directie 
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het bestuur, de directie en het 

managementteam zijn vastgelegd in de statuten en in het Reglement Raad van Toezicht, het Reglement Bestuur 

en het Reglement Managementteam. Het bestuur van Avoord is in 2019 door de heer M. den Hartog. De bestuurder 

heeft in 2019 de volgende nevenfuncties bekleed:  

 

Nevenfuncties Organisatie Vanaf  

Lid Raad van Toezicht Present Juli 2017 

Lid Raad van Toezicht De Passerel Mei 2017 

Voorzitter Associatie Hospicezorg Nederland September 2017 

Bestuurslid Stichting Topcare December 2017 

Lid Dagelijks Bestuur Consortium Palliatieve Zorg Zuid-

West Nederland 

Mei 2017 

 

De directie van Avoord is in 2019 als volgt gevormd:  

- directeur Zorg: tot 1 april 2019 interim mevrouw M. Frijters, vanaf 1 april 2019 mevrouw L. Kallenberg; 

- directeur Bedrijfsvoering: tot 1 september 2019 de heer H.W.M. Verschuren, vanaf 1 september 2019 mevrouw 

C. Brander. 

 

De bestuurder heeft in 2019 O&I, Marketing en Verkoop, de producteenheden Behandeling en Advies, Tijdelijk 

Verblijf, Hospice en palliatieve zorg alsmede Wijkzorg en Welzijn waargenomen. De directeur Zorg heeft de 

producteenheid Langdurig Verblijf, tijdelijk verblijf, hospice, wijkzorg en welzijn aangestuurd. De directeur 

Bedrijfsvoering heeft Horeca en Evenementen waargenomen.  

 

Per 7 mei 2019 wordt het managementteam gevormd door de bestuurder, directeur zorg, directeur 

bedrijfsvoering, manager PO&O en manager control. Daarbij sluit op uitnodiging een specialist 

ouderengeneeskunde aan als medisch adviseur. De bestuurder beslist gehoord hebbende de overwegingen van de 

leden van het managementteam. Het managementteam wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. 

 
 


