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De Governance 
De Raad van Toezicht (hierna: RvT) van de stichting Samen Zorgen (hierna: stichting of SSZ) 

gebruikt de Governancecode voor de Zorg. 

Deze code kent 3 doelstellingen: 

- Het waarborgen van goede zorg 

- Het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorginstelling 

- Het vestigen of herstellen van maatschappelijk vertrouwen 

De code kent 7 principes: 

- Goede zorg 

- Waarden en normen 

- Invloed belanghebbenden 

- Inrichting Governance 

- Goed bestuur 

- Verantwoord toezicht 

- Continue ontwikkeling. 

Deze onderwerpen kennen hun specifieke uitwerking voor de Stichting Samen Zorgen. In het vervolg 

van dit vervolg zal zo nodig per principe een toelichting worden gegeven. 

Niet onvermeld mag blijven dat op 28 november 2018, onder leiding van  drs.Anneloes Taekema, de 

RvT zijn functioneren heeft geëvalueerd. 

De punten uit de evaluatie zijn (waarbij de tekst van Anneloes Taekema is gebruikt. Zij is tot de 

vermelde conclusies gekomen!): 



 De RvT is aan het professionaliseren: Er is progressie geboekt in het functioneren van de 

RvT. De RvT is zich aan het professionaliseren. Het expliciet  uitspreken van verwachtingen 

richting de bestuurder is een voorbeeld hiervan. Het hanteren van de Governancecode Zorg is 

een vanzelfsprekendheid (geworden).  

 De RvT acteert als een eenheid In de RvT heerst een goede sfeer en er was het afgelopen 

jaar ruimte voor ieders inbreng. Er is respect voor elkaar, vertrouwen in ieder lid en de RvT 

wordt als een veilige plek ervaren. De huidige leden hebben elkaar kritisch bevraagd en steun 

geboden als dat nodig was. Opgemerkt wordt  desondanks wel dat er een teruggekeerd lid  na 

ongeveer een half jaar in de RvT gestopt is,dit omdat (ook vanwege drukte elders ) zij wellicht 

andere verwachtingen had bij de RvT en niet helemaal op dezelfde manier onderdeel 

uitmaakte van het team als de vier huidige leden en dat dat mede veroorzaakt lijkt te zijn door 

de inmiddels meer geprofessionaliseerde werkwijze.  

 De rust is bewaard tijdens rumoerige tijden: Toen er spanningen waren in het samenspel 

met de bestuurder, besprak de RvT welke beelden en gevoelens er waren om tot een volgende 

stap te komen. De openheid naar elkaar toe en het kunnen uitdenken van de volgende stap 

wordt hierin positief gewaardeerd. De rust is bewaard. De RvT denkt dat dit komt door het 

onderlinge vertrouwen, een onderlinge goede sturing, de verschillende deskundigheden en 

karakters van de leden en het feit dat steeds alles met elkaar is besproken (i.p.v. bijvoorbeeld 

zaken in aparte commissies te agenderen). Ook van belang hier is volgens de RvT het gegeven 

dat het primaire proces met de cliënten goed gaat. Er zijn gelukkig geen (grote) incidenten 

geweest het afgelopen jaar.  

 Er is meer aandacht voor beheersing: Er is meer aandacht voor beheersing gekomen in de 

organisatie. Er zijn een paar nieuwe mensen binnen Stichting Samen Zorgen begonnen ( mede 

door invloed van de RvT) die een verbeterslag gemaakt hebben op het gebied van beleid, 

kwaliteit en financiën. De RvT ervaart daardoor meer ‘in control’ te zijn op alle fronten. Wel 

wordt opgemerkt dat de planning en control nog steeds een flinke slag beter moet! 

 

Principe 1: Goede zorg  

De RvT is van mening dat er onvoldoende informatie is verstrekt en gevraagd, dat neemt de RvT zich 

ter harte, om een helder beeld te hebben bij dit principe. Wat de RvT weet, is dat er geen grote 

incidenten zijn geweest. Daarnaast laten de cliënttevredenheidcijfers en de Zorgkaart Nederland 

positieve resultaten zien, waardoor de RvT er voldoende op vertrouwt dat Stichting Samen Zorgen 

goede zorg biedt aan cliënten. Wel wenst de RvT toch een betere informatievoorziening door de 

bestuurder om eventueel scheefgroei te kunnen signaleren.  Positief is de RvT over de ruimte die de 

organisatie geeft aan (vrijwillige) betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap bij de twee locaties 

van de stichting. Zij zien eveneens de WARM-waarden terug in de organisatie (bijvoorbeeld in het 

Hofplein van De Hoge Hof). 

 

Principe 2: Waarden en normen  

Een belangrijke waarde in SSZ is de warme zorg voor de cliënten. Uit de Zorgkaart Nederland blijkt 

een goede score in 2018 voor zowel Liefkenshoek (8,3), De Hoge Hof  (8,0) en de wijkverpleging 

(8,4). Deze (weliswaar subjectieve) waardering geeft aan dat cliënten en hun mantelzorgers in het 

algemeen de zorg zeer waarderen. 

Een andere waarde in SSZ is de zorg voor de medewerkers. Ook deze zorg wordt door de 

medewerkers in algemene zin positief gewaardeerd.    

Uit de laatst beschikbare rapportage van IGJ blijkt dat SSZ voldoet aan de normen die in algemene zin 

gelden. 



De RvT volgt de waarden en normen (MIM en MIC) per kwartaal door middel van de “going concern” 

informatie. 

 

Principe 3: Invloed belanghebbenden 

Dit principe gaat over het scheppen van randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed 

van belanghebbenden zoals een Ondernemingsraad (hierna: OR), Cliëntenraad, vrijwilligers en 

verwijzers. Het overleg met de Cliëntenraad verliep het afgelopen jaar positief. Overleg tussen de RvT 

en de OR is gestimuleerd. De RvT constateert dat er een familiecultuur van Stichting Samen Zorgen 

is: er heerst een ons-kent-ons-sfeer. De RvT signaleert dat het (wellicht mede daardoor) wenselijk is 

een onderzoek te laten instellen naar de gewenste structuur en gewenste competenties. 

Principe 4: Inrichting governance 

Dit principe gaat over hoe de bestuurder en de RvT samen functioneren. En of dat functioneren ook 

voldoende aan de orde geweest.  

Naast de reguliere vergaderingen van de RvT met de bestuurder komen de voorzitter van de RvT en de 

bestuurder maandelijks samen in een bilateraal overleg. De voorzitter merkte het afgelopen jaar dat 

zijn directe manier van communiceren in het bilateraal overleg botste met de  communicatiestijl van de 

bestuurder. Dit is in de RvT besproken waarna rond de zomer besloten is om de overleggen  met de 

gehele RvT met de bestuurder met twee RvT-leden te doen. Naast de vergaderingen en maandelijkse 

overleggen is een gesprek geweest met de gehele RvT en bestuurder over vertrouwen en 

verwachtingen, begeleid door een externe deskundige..  

Er is binnen de situatie van het afgelopen jaar verantwoord zo goed mogelijk gezamenlijk te 

functioneren. Met het oog op de toekomst zou het goed zijn om te kijken of er een regeling opgesteld 

moet worden (zie de Governancecode) die behulpzaam kan zijn indien er conflicten zijn tussen een 

bestuurder en (leden van) de RvT.  

 

Principe 5: Goed bestuur 

Wordt  de zorgorganisatie bestuurt gericht op haar maatschappelijke doelstelling? De RvT geeft aan 

hier geen overall scherp beeld van te hebben. De minimaal vereiste documenten  zijn wel gedeeld met 

de RvT (jaarplan, begroting) maar de kwaliteit ervan had nog niet het gewenste niveau.. De RvT wil 

dat er in de toekomst heldere plannen gemaakt en tijdig gedeeld worden met een passende begroting. 

En dat er na afronding van een bepaalde periode de behaalde resultaten  getoetst worden aan de 

opgestelde plannen en begroting.   

 

Principe 6: Verantwoord toezicht 

Om goed toezicht te houden vanuit de maatschappelijke doelstelling van Stichting Samen Zorgen wil 

de RvT voor het nieuwe jaar een helder toezichtsplan maken. Hierin moet onder andere duidelijk 

beschreven worden welke visie de RvT heeft op het samenspel met de bestuurder, meer openheid, 

meer samen sparren en anticiperen. Dit plan kan in samenwerking met de interim-bestuurder tot stand 

komen zodat er voor de nieuwe bestuurder een duidelijk voorstel ligt: dit is hoe wij het met elkaar 

willen doen 

 

Principe 7: Continue ontwikkeling 

Het laatste principe uit de Governancecode Zorg houdt in dat de bestuurder en RvT permanent hun 

professionaliteit en deskundigheid ontwikkelen. Een aantal De RvT-leden geven in dit kader aan dat 

zij het afgelopen jaar naar bijeenkomsten van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 

in Zorg en Welzijn) zijn geweest  en een cursus hebben gevolgd . In de RvT is overall een voldoende 

brede kennis aanwezig is bij de leden.  Het is wel van belang om goed op de hoogte te blijven. De RvT 

uit de wens om de eigen ontwikkeling planmatiger aan te pakken door gezamenlijk te onderzoeken wat 

zij willen ontwikkelen en verbeteren en wat de verschillende leden te bieden hebben dan wel  nodig 



hebben om hun taak nog beter te kunnen vervullen. In aanvulling hierop wordt voorgesteld om de 

principes uit de Governancecode Zorg als aandachtsgebieden te verdelen onder de RvT-leden met als 

doel dat er regelmatig aandacht voor is. Het is verder nodig dat de RvT weer op volle sterkte komt 

door het toevoegen van twee nieuwe leden.  

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De RvT bestaat sinds 1 januari 2018 uit: 

Ruud Mooij, voorzitter  (juridische, kwaliteits-  en bedrijfskundige achtergrond) 

Huidige functie: Secretaris/adviseur bij de Woonzorgunie Veluwe en ZZP  

- Voorzitter van de Stiltestichting Landgoed Den Bosch 

- Penningmeester van de stichting Elster Cultuurplatform 

Gerard Giesen (bedrijfseconomische  achtergrond) 

 -   Penningmeester van het bestuur van de Regio Overbetuwe bij De Zonnebloem. 

Mirjam Groenendijk (achtergrond als bestuurder van een VVT instelling) 

- Voorzitter Stichting het Oude Raadhuis  cq Stadsmuseum Rhenen 

-  Voorzitter adviesraad Sociaal Domein Rhenen 

Saskia Ermers (management achtergrond in de gehandicaptenzorg) 

Huidige functie: lid managementteam zorg 

- Geen nevenfuncties 

Ontwikkelingen binnen de RvT vanaf 1 januari 2018 tot op dit moment 
Hanny van Brakel is per 1 januari 2018 toegetreden tot de RvT. Om haar moverende redenen is ze per 

1 september 2018 teruggetreden. 

Per 1 januari 2019 zal mr. Richard Beune toetreden tot de RvT. Hij vervult de vacature die ontstaan is 

door het vertrek van Hanny van Brakel. Richard is voorgedragen door de cliëntenraad. 

Mirjam en Saskia zijn op 1 januari 2017 aangetreden. Saskia heeft aangegeven dat zijn door haar 

benoeming tot bestuurder van een zorginstelling in de regio haar functie ter beschikking moet stellen. 

De RvT gaat op zoek naar vervanging.  

Gerard is op 1 januari 2014 toegetreden en Ruud  op 1 januari 2015. 

De termijn van Ruud loopt af per 1 januari 2019. In zijn vergadering van 10 december heeft de RvT 

besloten Ruud voor een periode van 4 jaar te herbenoemen en dit tevens als voorzitter. 

De leden van de RvT van Toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ. 

De honorering van de leden van de RvT  is vastgesteld op  ca 50% van de maximale vergoeding op 

grond van de WNT-zorg. Concreet is de vergoeding voor de leden € 500,- per maand en voor de 

voorzitter € 750,-, exclusief de BTW.  

Vergaderingen en dergelijke 
De RvT heeft in 2018 op 5 februari, 26 maart, 22 april, 14 juni, 2 juli, 27 september, 29 oktober en 10 

december zijn reguliere vergaderingen met de bestuurder gehad. Daarnaast zijn er diverse interne 



vergaderingen geweest waarin vooral gesproken is over de opvolging van Jeannette Hagen als 

bestuurder. In deze bijeenkomsten heeft de RvT met de OR, Cliëntenraad, MT-leden en teamleiders 

gesproken over de genoemde opvolging. 

Naast deze vergaderingen heeft de voorzitter maandelijks overleg met de bestuurder, Jeannette Hagen, 

gehad. In deze bijeenkomsten is de agenda voorbereid voor de vergaderingen van de RvT en is de 

dagelijkse gang van zaken met de bestuurder besproken. Zoals hiervoor al vermeld is vanaf september 

afgesproken met twee leden van de RvT deze gesprekken te houden. Daarnaast heeft Gerard een aantal 

keren bilateraal overlegd met de bestuurder over financiële zaken. 

Op 20 november hebben leden van de RvT de  jaarlijksevrijwilligersbijeenkomsten bijgewoond. 

 

Bijzonderheden 
Twee leden van De RvT heeft in 2017 een maal een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder 

en daarvan verslag uitgebracht aan de RvT als geheel. 

De voorzitter en Gerard Giesen hebben een bijeenkomst van de NVTZ bijgewoond over 

ontwikkelingen rond het toezicht in kleinere instellingen. 

Saskia Ermers heeft een Topclass bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur gevolgd. 

Bijzondere ontwikkeling voor de Stichting is de nieuwbouw te Herveld-Andelst. De RvT is door 

bestuurder nauw betrokken bij deze plannen. 

 

Governancebijeenkomst en evaluatie 
Op 29 november heeft de voltallige RvT onder leiding van drs. Anneloes Taekema een uitvoerige 

zelfevaluatie gehouden. Het verslag van die bijeenkomst is verwerkt in dit jaarverslag. 

 

Kijk naar de toekomst 
Per 7 januari 2019 zal Jeanette Horlings-Koetjes voor een periode van maximaal 6 maanden als 

interim bestuurder optreden. Zij heeft hierbij een specifieke opdracht om te adviseren over de 

toekomstige topstructuur van de stichting Samen Zorgen 

Rest ons Jeannette en Joyce en Corine, die secretariële ondersteuning gaven, te bedanken voor de 

samenwerking. 

Driel, 7 februari 2019. 

Namens de RvT, 

Ruud Mooij, voorzitter RvT   

 

 

 


