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Inleiding 

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de zorgorganisatie als maatschappelijke 
onderneming en staat de raad van bestuur met raad terzijde. 
De zeven leden van de raad van toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het 
toezicht breed kan worden uitgeoefend. 
Hierdoor heeft de raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, 
personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de ondernemingsraad en centrale 
cliëntenraad. De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom onafhankelijk. 

1. Samenstelling raad van toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit de volgende leden: 
 

Naam Bestuursfunctie Aftredend 

De heer O.A.M. Fisscher Voorzitter  01-01-2019 (1e termijn) 

Mevrouw A.J.  Homans - Jonker Vicevoorzitter  01-02-2020 (2e termijn) 

De heer G.J. Broeze  Lid, op voordracht CCR Per 01-05-2018 afgetreden 

Mevrouw G. ter Denge - Alards Lid 01-02-2020 (1e termijn) 

De heer M. de Pijper Lid 01-02-2020 (1e termijn) 

Mevrouw T. Ritsema - Kroll Lid 01-01-2022 (1e termijn) 

 
Deze leden hadden onderstaande functies en nevenfuncties: 
 

Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

De heer O.A.M. 
Fisscher 

- emeritus Hoogleraar 
‘Organisatiekunde en 
Bedrijfsethiek’ Universiteit 
Twente 

- Voorzitter Commissie Accreditaties, 
Raad voor Accreditatie 

- (Kern-) docent postacademisch 
onderwijs Universiteit Twente. 

- Wetenschappelijk coördinator 
Master Kwaliteitsmanagement, 
Schouten University of Applied 
Sciences 

- Voorzitter RvT Concordia Kunst en 
Cultuur 

- Voorzitter bestuur Twents Jeugd 
Symfonie Orkest 

Mevrouw A.J. Homans 
- Jonker 

- Docent en Supervisor post 
academisch onderwijs 
Universiteit Groningen 

- Consulent CCE (Centrum 
voor Consultatie en 
Expertise) 

- Zelfstandig gevestigd 
orthopedagoog-generalist 
en GZ- psycholoog 

- voormalig directeur CCE-
OGF 

- NVO supervisor 

De heer G.J. Broeze - Geschäfstführer van Der 
Sonnevogel GmbH 
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Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

- Directeur GaustaTOP Holder 
AS 

Mevrouw G.P.L. ter 
Denge - Alards 

- Directeur BvMCC 
- Lid Provinciale Staten 

Overijssel (Voorzitter 
commissie Landbouw en 
Natuur; voorzitter Milieu en 
Energie) 

- Voorzitter Ledenraad Univé 
Oost  (en U.O.Fonds) 

- Voorzitter SBL/KBO (ouderenorg.) 
- adviseur bestuur stichting MAN 

Losser  
- lid Tweede Kansen Kamer Provincie 

Overijssel 

De heer M. de Pijper - CEO Adviesgroep Technische 
Installaties 

- Directeur sr adviseur M-TRiX 
Installatie Adviseurs 

- Lid Cliëntenraad Zideris Rhenen 
- Voorzitter Centrale Cliëntenraad 

Zideris 
- Lid Centrale Cliëntenraad Stichting 

de Opbouw 
- vicevoorzitter 

ondernemersvereniging 
Westermaat in Hengelo 

Mevrouw T. Ritsema – 
Kroll 

- Raad van Bestuur 
ZorgSamen Het Zand 

- Lid Raad van Toezicht OlmenEs 

2. Uitoefening van het toezicht 

2.1 Strategie 
In 2018 heeft de raad van toezicht invulling gegeven aan zijn statutaire taak van toezicht houden, is 
opgetreden als sparringpartner voor de raad van bestuur en heeft de rol van werkgever van de raad van 
bestuur vervuld. Op elk van deze drie terreinen heeft de raad van toezicht zijn toezichthoudende taak 
uitgevoerd.  
 
2.2 Werkgeverschap 
In zijn rol als werkgever heeft de raad van toezicht in 2018 een nieuwe, tweehoofdige raad van bestuur 
benoemd. De werving van de raad van bestuur werd ter hand genomen door een onafhankelijk bureau. 
Na een cv-presentatie door het bureau werd een selectie gemaakt van zeven kandidaten die zijn 
uitgenodigd voor een gesprek. Deze kandidaten hebben gesproken met een afvaardiging van de RvT, OR, 
CCR en MT. Ook hebben de kandidaten met cliënten gesproken. Naar aanleiding van deze gesprekken is 
na een schriftelijke ronde door alle afgevaardigden unaniem gekozen. Na formeel advies van de OR en de 
CCR is overgegaan tot definitieve benoeming van een voorzitter en een lid voor de raad van bestuur in 
een duale verantwoordelijkheid. Met een primus inter pares positie van de voorzitter en een 
evenwichtige en gelijkwaardige portefeuilleverdeling, waarbij beide leden onderdelen van de zorg èn 
onderdelen van de ondersteunende diensten aansturen. 
 
2.3 Governance 
Naar aanleiding van het noodgedwongen afscheid van de bestuurder in 2017, is de raad van toezicht 
samen met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de raad van bestuur en de vaste leden van 
het managementteam een leer-traject gestart om uit deze ervaring leermomenten te halen. De kernvraag 
daarbij is of uit deze ervaring er in het functioneren van de governance en de verhoudingen in de top van 
De Twentse Zorgcentra leermomenten zijn te traceren die van nut zijn voor heden en toekomst. Een leer-
traject dat bijdraagt aan een goede samenwerking tussen de organen, met erkenning van ieders rollen en 
verantwoordelijkheden.  
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Er werd besloten om het leer-traject stap voor stap in te richten, waarbij na elke stap zal worden gekeken 
wat de beste vervolg-stap is. Als eerste stap is in 2018 een extern onderzoeker benaderd om een 
interview ronde te houden met de hierboven genoemde organen. Deze interview ronde heeft geleid tot 
een opstelling van een gezamenlijk Charter Governance. In dit Charter Governance wordt beschreven hoe 
een goede samenwerking tussen de organen kan worden gerealiseerd, met erkenning van ieders rollen en 
verantwoordelijkheden. Eind 2018 is in een gezamenlijke werksessie invulling gegeven aan punten uit de 
charter. Eind 2019 zal opnieuw een werksessie worden georganiseerd. 
 
2.4 Financiën en kwaliteit van zorg 
In zijn functioneren heeft de raad van toezicht zich gebaseerd op de gebruikelijke rapportages van de raad 
van bestuur. Over 2018 zijn door de raad van bestuur voortgangsrapportages opgeleverd waarin telkens 
de prestaties over een periode van vier maanden zijn weergegeven. In deze voortgangsrapportages 
worden naast de voortgang op de jaarplandoelstellingen, gegevens over cliënten en kwaliteit van de zorg 
weergegeven, evenals informatie over medewerkers, de productie en de financiële prestaties. Zo wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe De Twentse Zorgcentra presteert op de gezamenlijke opdracht om vorm te geven 
aan goed leven en mooi werk binnen gezonde financiële kaders.  
Naast deze gebruikelijke rapportages heeft de raad van toezicht zich, in zijn geheel of in zijn 
auditcommissie, commissie Kwaliteit & Veiligheid en remuneratiecommissie, gebaseerd op aanvullende 
informatie op basis van rapportages en gesprekken met de raad van bestuur, leden van het 
managementteam, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de bestuurssecretaris. Ook is er 
contact geweest met het zorgkantoor. De leden van de raad van toezicht hebben ieder afzonderlijk 
diverse contacten gehad met en bezoeken gebracht aan locaties van De Twentse Zorgcentra. 
 
2.5 Risicobeheersing 
De raad van bestuur en de concerncontroller informeren de raad van toezicht over het functioneren van 
de interne beheersings- en controlesystemen. Daarnaast voert de externe accountant een beoordeling 
uit, die wordt vastgelegd in een rapportage. De auditcommissie van de raad van toezicht bespreekt deze 
bevindingen met de accountant en de raad van bestuur. De gehele raad van toezicht krijgt hiervan een 
terugkoppeling met daarbij het advies van de auditcommissie.  

3. Vergaderingen en besluiten 

Binnen en buiten de vergadering heeft de raad van toezicht met de raad van bestuur de kwalitatieve en 
kwantitatieve invulling van de volgende onderwerpen besproken:  
- Resultaatsontwikkeling; zorginhoudelijk, financieel en op andere prestatie indicatoren 
- Planning & Control routines en meer algemeen de verbetercultuur 
- De kaders waarbinnen teams eigen verantwoordelijkheid dragen, zowel betreffende de 

ondersteuning als de wijze van verantwoording 
- Helderheid van posities, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en verbindingen daartussen 
 
De raad van toezicht vergaderde in 2018 zeven keer in aanwezigheid van de raad van bestuur. Daarnaast 
werd eenmaal zonder raad van bestuur vergaderd. In die vergadering werd stilgestaan bij de visie op 
toezicht, de invulling van werkbezoeken, de evaluatie en het opleidingsprogramma voor de raad van 
toezicht. 
 
In de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur kregen -naast de gebruikelijke 
onderwerpen vanuit de normale bedrijfsvoering- de volgende onderwerpen specifieke aandacht: 
- Zorgkantoor, de raad van toezicht heeft eenmalig de senior zorginkoper Wlz uitgenodigd in zijn 

vergadering om elkaar over en weer te informeren;  
- Visie op toezicht, de raad van toezicht heeft zijn visie op toezicht opgesteld; 
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- Statuten en reglementen RvT en RvB, op basis van de modelreglementen van NVTZ en NVZD zijn nieuwe 
statuten en reglementen opgesteld; 

Ook heeft de samenstelling van de raad van toezicht aandacht gevraagd. 
 
Een delegatie van de raad van toezicht was aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de 
ondernemingsraad. Ook met leden van de centrale cliëntenraad is gesproken. 
 
De raad van toezicht heeft in 2018 in het bijzonder besluiten genomen ten aanzien van: benoeming van 
de nieuwe leden van de raad van bestuur per 1 mei 2018, goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017, 
waarbij de raad van bestuur decharge is verleend, goedkeuring verkoop De Wendakker, goedkeuring 
strategische plan 2018 – 2020 en kwaliteitsrapport 2017, goedkeuring Businesscase AB-gebouw en 
Treasurystatuut, vaststellen Charter Governance, goedkeuring van nieuwe statuten en reglement raad 
van bestuur, vaststelling reglement raad van toezicht, goedkeuring strategische agenda 2018 – 2020, 
jaarplan 2019 en begroting 2019, vaststelling WNT-klasse 2018 en 2019, herbenoeming van de voorzitter 
van de raad  van toezicht.  

4. Commissies van de raad van toezicht 

4.1 Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De door de raad van toezicht ingestelde commissie Kwaliteit & Veiligheid bestond in 2018 uit mevrouw 
Homans - Jonker (voorzitter) en mevrouw Ter Denge - Alards (lid). De commissie heeft, in aanwezigheid 
van de raad van bestuur, gesproken over de strategische aandacht en praktische uitwerking  van het 
kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Er zijn diverse Prisma onderzoeken en brieven en rapportages van en aan 
de Inspectie voor de Gezondheidzorg besproken. Terugkoppeling van de bevindingen van de commissie 
vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht.  
 
4.2 Auditcommissie 
De door de Raad van Toezicht ingestelde Auditcommissie bestond in 2018 uit mevrouw Ritsema – Kroll 
(voorzitter) en de heer De Pijper (lid). De commissie heeft de jaarrekening en de rapportages van de 
externe accountant beoordeeld. Daarnaast heeft de commissie voorafgaand aan vergaderingen van de 
raad van toezicht overleg gehad met de raad van bestuur en de concerncontroller over de 
bedrijfseconomische voortgang van de organisatie. De commissie rapporteert haar bevindingen in de 
vergadering  van de raad van toezicht.  
 
4.3 Remuneratiecommissie 
De door de raad van toezicht ingestelde Remuneratiecommissie bestaat uit de heer Fisscher en mevrouw 
Homans-Jonker. De remuneratiecommissie heeft de werving en selectie van de nieuwe leden van de raad 
van bestuur voorbereid en voorafgaand aan de aanstelling de arbeidsvoordengesprekken geleid. Tevens 
heeft de remuneratiecommissie het afsluitend evaluatiegesprek met de interim bestuurder gevoerd.  

5. Beleid voor bezoldiging 

De bezoldiging van de raad van toezicht valt binnen de WNT normen. Een toelichting op de honorering 
wordt weergegeven in de jaarrekening. 

6. Beoordeling en evaluatie  

6.1 Beoordeling van de raad van bestuur  
In april, bij gelegenheid van het beëindigen van de interim-periode, is een afsluitend evaluatiegesprek 
gevoerd met de interim bestuurder. Daarvan is verslag gedaan in de raad van toezicht. 



 

  
Titel: Jaarverslag 2018 raad van toezicht 
Status/datum: Vastgesteld / 13 mei 2019 

  Pagina 7 van 7 

In oktober is -in het kader van de hiervoor genoemde werksessie rond het Charter Governance- ook 
gereflecteerd op de positie, de taak en het functioneren van de per 1 mei aangetreden raad van bestuur.  
 
6.2 Evaluatie van het eigen functioneren van de raad van toezicht 
De raad van toezicht heeft dit jaar geen aparte vergadering gewijd aan een evalutie van het eigen 
functioneren. Wel is in gesprekken -die in het kader van het Charter Governance door de onderzoeker zijn 
gevoerd met de raad van bestuur, leden van het management team, een afvaardiging van de 
ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en ook met de raad van  toezicht- de positie, de taak en 
het functioneren van de raad van toezicht expliciet onderwerp van gesprek geweest. Als resultaat daarvan 
zijn in het Charter Governance voor de raad van toezicht relevante richtlijnen en aandachtspunten 
geformuleerd. 
Concluderend is de raad van toezicht van oordeel dat zij op verantwoorde wijze toezicht houdt, met focus 
op ‘een goed leven’ voor cliënten, met oog voor medewerkers en verwanten, continuïteit van de 
organisatie en maatschappelijke verantwoording. 

7. Overleg met de externe accountant 

Twee keer per jaar vindt overleg met de externe accountant plaats: 
- één keer worden door de externe accountant in de vergadering van de raad van toezicht de bevindingen 

toegelicht die uit de controle van de jaarrekening komen; 
- daarnaast worden door de accountant de bevindingen uit de interimcontrole toegelicht. 

8. Informatiebronnen 

De raad van toezicht heeft de beschikking gehad over de volgende informatiebronnen:  
- verslaggeving door de raad van bestuur in zijn overleggen met de raad van toezicht;  
- viermaandelijkse voortgangsrapportages; 
- werkbezoeken; 
- werkbijeenkomsten met het managementteam; 
- rapportages van de accountant; 
- overleg met de externe accountant; 
- bijwonen van een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad; 
- jaarverslag en jaarrekening over 2017, de begroting en het jaarplan voor 2019; 
- de concerncontroller nam in 2018 regulier deel aan het overleg tussen de raad van toezicht en de raad 

van bestuur inzake de financiën. 
 
 


