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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: 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 2019 uit de volgende leden: 
 

Naam Bestuursfunctie Aftredend 

De heer O.A.M. Fisscher Voorzitter  01-01-2023 (2e termijn) 

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

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

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

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

De heer D. van Zalk Lid 01-04-2023 (1e termijn) 

De heer F. Mobach Lid 01-04-2023 (1e termijn) 

 
De heren Van Zalk en Mobach zijn per 1 april 2019 toegetreden tot de raad van toezicht. 
De 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 
postacademisch onderwijs 
Universiteit Groningen 

- Consulent CCE (Centrum 
voor Consultatie en 
Expertise) 

- Zelfstandig gevestigd 
orthopedagoog-generalist 
en GZ- psycholoog 

- voormalig directeur CCE-
OGF 

- NVO supervisor 
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Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

Mevrouw G.P.L. ter 
Denge - Alards 

- Directeur/eigenaar ter 
Denge BHV, EHBO en MCC 

- Lid Provinciale Staten 
Overijssel (tot april 2019) 

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

- Voorzitter SBL/KBO 
- Voorzitter bestuur 

Onderwijsbegeleiding Oost 
Nederland  

- Lid Tweede Kansen Kamer Provincie 
Overijssel 

De heer M. de Pijper - CEO Adviesgroep Technische 
Installaties BV 

- 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. Kroll - Raad van bestuur Zorg 
Samen Het Zand (tot 11 
augustus) 

- Raad van bestuur Martini 
Ziekenhuis (per 12 augustus) 

 

- Lid raad van toezicht OlmenEs 

De heer F. Mobach - College van Bestuur van 
Stichting Carmelcollege 

 

- Bestuurslid Sivon 
- Voorzitter gebruikersvereniging 

SamenSOM 

De heer D. van Zalk  - Directeur - bestuurder 
Stichting Wonen Delden 

 

 

2. Uitoefening van het toezicht 

2.1 Strategie 
In 2019 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 
De raad van toezicht geeft invulling aan zijn werkgeverschap door jaarlijks een individueel en een 
gezamenlijk terugkoppelingsgesprek te voeren met de leden van de raad van bestuur. Deze gesprekken 
worden gevoerd door de remuneratiecommissie en daarvan wordt verslag gedaan in de eerstvolgende 
onderlinge bespreking van de raad van toezicht. Naast deze terugkoppelingsgesprekken vindt er ook 
jaarlijks een evaluatiegesprek van de voltallige raad van toezicht met de raad van bestuur plaats.  
 
2.3 Governance 
In vervolg op het ingezette leertraject in 2018 heeft de raad van toezicht de samenwerking tussen de 
organen, zoals beschreven in de gezamenlijke Charter Governance, verder vorm en inhoud gegeven. 
Daarbij is aandacht besteed aan de erkenning van ieders rollen en verantwoordelijkheden. Als vervolg op 
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de gezamenlijke werksessie in 2018 is er in 2019 een gezamenlijke evaluatiesessie gehouden om de stand 
van zaken op de punten uit de Charter Governance te evalueren.  
 
2.4 Financiën en kwaliteit van zorg 
In zijn functioneren baseert de raad van toezicht zich op de gebruikelijke rapportages van de raad van 
bestuur. Over 2019 zijn door de raad van bestuur drie kwartaalrapportages opgeleverd. In deze 
kwartaalrapportages worden naast de voortgang op de strategische agenda en de jaarplandoelstellingen, 
gegevens over de kwaliteit van de zorg weergegeven, evenals informatie over verzuim en opleiding, en 
over productie en 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 en de centrale cliëntenraad. De leden van de raad van toezicht 
hebben ieder afzonderlijk en gezamenlijk diverse contacten gehad met en bezoeken gebracht aan locaties 
van De Twentse Zorgcentra. Zo kwam de raad van toezicht in 2019 onder andere op werkbezoek in de 
regio’s Almelo en Losser en werd in een werkbezoek gesproken met de afdeling Behandeling.  
 
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 2019 zes keer in aanwezigheid van de raad van bestuur, telkens 
voorafgegaan door een onderlinge bespreking van de raad van toezicht. Naast deze vergaderingen 
kwamen in schriftelijke ronden de benoemingen van drie nieuwe leden van de raad van toezicht tot 
stand.  
 
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 specifiek de aandacht: 

- Personeelsbeleid in relatie tot de (krapte op de) arbeidsmarkt (februari 2019) 
- Besturingsfilosofie (mei 2019) 
- Ondersteuningsprogramma’s (juli 2019) 
- Structuur Netwerk Ambulant, Kind en Gezin (juli 2019) 
- Plan van Aanpak regio Losser (september 2019) 
- Businesscase Den Alderdinck (september 2019) 
- Visietraject Informatie- en ICT-beleid (november 2019) 
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Bij elke vergadering zijn de onderwerpen Zorg voor Kwaliteit en Veiligheid en Financiën onder de 
aandacht geweest. Daarnaast hebben de samenstelling van de raad van toezicht en de reglementen van 
de commissies 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 en bij een vergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad.  

4. Commissies van de raad van toezicht 

4.1 Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De door de raad van toezicht ingestelde commissie Kwaliteit en Veiligheid bestond in de eerste drie 
maanden van 2019 uit mevrouw Homans - Jonker (voorzitter) en mevrouw Ter Denge - Alards (lid). Bij het 
per 1 april 2019 toetreden van twee nieuwe leden van de raad van toezicht werd de samenstelling van de 
commissies herzien. De heer De Pijper werd als lid toegevoegd aan de commissie Kwaliteit en Veiligheid.  
De commissie Kwaliteit en Veiligheid 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 Gezondheidszorg en Jeugd 
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 de eerste drie maanden van 2019 uit 
mevrouw Kroll (voorzitter) en de heer De Pijper (lid). De heren Mobach en Van Zalk werden bij hun 
toetreden tot de raad van toezicht als lid toegevoegd aan de auditcommissie. De heer De Pijper werd toen 
lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.  
De auditcommissie 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 bestond in 2019 uit de heer Fisscher en 
mevrouw Homans-Jonker. De remuneratiecommissie heeft de werving en selectie van de nieuwe leden 
van de raad van toezicht voorbereid. Tevens heeft de remuneratiecommissie een terugkoppelingsgesprek 
gevoerd met de raad van bestuur, zowel gezamenlijk als individueel.  

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 2019 heeft de remuneratiecommissie een jaargesprek gevoerd met de twee leden van de raad van 
bestuur, eerst met beide leden afzonderlijk, vervolgens met de beide bestuursleden gezamenlijk. Als input 
voor deze gesprekken hebben gediend de zelfevaluaties van de bestuurders (individueel en gezamenlijk), 
de ervaringen en het oordeel van de leden van de raad van toezicht, en de resultaten van een 360 graden 
feedback met verschillende leden van de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en het 
managementteam. Daarbij zijn afspraken gemaakt en aandachtspunten benoemd voor de toekomst. 
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6.2 Evaluatie raad van toezicht onderling en met de raad van bestuur gezamenlijk 
In december heeft de raad van toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd, onder leiding van een extern 
deskundige. Aansluitend heeft, onder leiding van dezelfde deskundige, de raad van toezicht gesproken 
met de raad van bestuur over ieders taak en rol, over de onderlinge verhoudingen, en over de goede 
balans tussen samenspel en tegenspel tussen bestuur en toezicht. De bijeenkomst is door allen als heel 
waardevol ervaren en als een bevestiging van de ontwikkeling die de organisatie onder leiding van de 
raad van bestuur doormaakt. 
 
6.3 Evaluatie Charter Governance 
De raad van toezicht heeft samen met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, het 
managementteam en de raad van bestuur een evaluatiesessie gehouden over de stand van zaken met 
betrekking tot de gezamenlijk onderschreven Charter Governance. In de Charter Governance is 
beschreven hoe een goede samenwerking tussen de organen kan worden gerealiseerd, met erkenning 
van ieders rollen en verantwoordelijkheden. 

7. Kennisontwikkeling 

Om goed invulling te geven aan het toezichthouderschap werkt de raad van toezicht permanent aan zijn 
ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Op basis van het volgen van een 
leergang uit een lijst van door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) 
goedgekeurde opleidingen, kunnen leden van de raad van toezicht aan de professionaliteitseisen voldoen.  
In juli 2019 heeft de raad van toezicht gesproken over zijn opleidingsprogramma.  
Mevrouw A. Homans-Jonker en mevrouw Ter Denge hebben in het najaar van 2019 gezamenlijk 
deelgenomen aan de driedaagse scholing “Verdiepende leergang toezicht op kwaliteit” van de NVTZ. De 
heer De Pijper heeft de scholing “Toezicht op kwaliteit” van de NVTZ gevolgd. De heer Van Zalk heeft in 
2019 de “Governance Opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders” bij de Wagner Group gevolgd.  

8. 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. 

9. Informatiebronnen 

De raad van toezicht heeft de beschikking gehad over de volgende informatiebronnen:  
- de verslaglegging van de raad van bestuur in de overleggen met de raad van toezicht;  
- de kwartaalrapportages van de raad van bestuur; 
- de rapportages van de externe accountant; 
- het overleg met de externe accountant; 
- het bijwonen van een overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en een 

overlegvergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad; 
- het jaarverslag en de jaarrekening over 2018, de begroting en het jaarplan voor 2019; 
- een aantal keren is een manager uitgenodigd bij het overleg tussen de raad van toezicht en de raad 

van bestuur om een toelichting te geven op de stand van zaken rondom zorg in de regio, financiën, 
behandeling of personeelszaken. 


