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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2019 van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Samen 
Zorgen (SSZ). In dit jaar is de RvT weer op volle sterkte gekomen. Wij kijken terug op een goed jaar. 
 

2. De Governance  

De Raad van Toezicht van de stichting Samen Zorgen 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 een extra vergadering op 24 oktober 2019 heeft de RvT gesproken over het toezichtplan.  
In dit plan, dat gebaseerd is op de Governancecode voor de zorg, is om schreven welke werkwijze de 
RvT gebruikt, welke onderwerpen specifieke aandacht behoeven en op welke wijze de RvT wil 
worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen en buiten de Stichting Samen Zorgen. Dit 
toezichtplan is een dynamisch document en is aangeboden aan de directeur-bestuurder van de 
Stichting.  
In 2019 is de RvT verder gegaan met de aanbevelingen van een op 28 november 2018 gehouden 
evaluatie onder leiding van Anneloes Taekema. Kort omschreven zijn uit die evaluatie  de volgende 
conclusies gekomen. 

Principe 1: Goede zorg   
In december 2019 heeft de IGJZ een inspectie gehouden. Op een enkel mineur aandachtspunt na, 
was de inspectie goed te spreken over de wijze waarop het proces van de zorg is ingericht en de 
wijze waarop de medewerkers hu zorg-rol vervullen. Geen enkel onderzocht onderwerp scoorde 
negatief (rood). Een afvaardiging vanuit de RvT heeft daarbij de inspecteurs ontvangen en gesproken. 
Ook hier nog complimenten aan alle medewerkers die een bijdrage hieraan hebben geleverd.  

Naast deze externe toets krijgt de RvT in alle gehouden vergaderingen van de bestuurder inzicht in 
de ontwikkelingen van de directe zorg, in het bijzonder ook door de MIC-
rapportage en  overige rapportages.  
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Waar huisvesting onderdeel uitmaakt van de zorg, heeft de RvT nadrukkelijke de ontwikkelingen van 
de nieuwbouw vooral in Andelst maar ook in Driel besproken met de bestuurder. Iedere vergadering 
is dit thema geagendeerd en besproken.  
  
Principe 2: Waarden en normen   
De discussie over de normen en waarden dient nog verder vorm te krijgen. Het toezichtplan zal 
daarbij helpend zijn. De WARM-waarden uit de missie en visie van SSZ zullen nader aandacht krijgen 
en meer SMART moeten worden gemaakt.    
  
Principe 3: Invloed belanghebbenden 
De RvT heeft de medezeggenschap in 2019 nadrukkelijk betrokken bij de discussie over de besturing 
van SSZ. In het jaarverslag 2018 is aangegeven om welke redenen er een nieuw bestuur nodig was. In 
2019 zijn er met de OR en de CR gesprekken geweest over de concrete invulling van de ontstane 
vacature. Ook de MT-leden en overige leidinggevende zijn hierover gesprekken gevoerd.  

Een afvaardiging van de RvT heeft op 11 november 2019 een gesprek gehad met de leden van de 
Ondernemingsraad. In dit gesprek bleek een algemene tevredenheid over de ontwikkelingen binnen 
SSZ. Een enkel aandachtspunt is daarop nader met de bestuurder besproken.  
 
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.   
Maandelijks komen de voorzitter van de RvT en de bestuurder samen in een bilateraal overleg. Een 
kort verslag van deze bijeenkomsten wordt ter vaststelling voorgelegd aan de RvT. Naast deze 
maandelijkse overleggen hebben er ook vergaderingen met de gehele RvT en bestuurder 
plaatsgevonden.   

Op 24 oktober 2019 heeft de RvT een extra vergadering belegd ter bespreking van een toezichtplan. 
Deze bespreking vond plaats aan de hand van de principes van de Governancecode van de zorg. Alle 
principes zijn daarbij aan de orde geweest. In de december vergadering is het Toezichtplan 2020 
vastgesteld. Geconstateerd is dat het plan in de loop van de tijd bijstelling zal behoeven, maar dat 
het als eerste aanzet voldoende houvast geeft zowel voor de RvT als voor de bestuurder. 
Afgesproken is het plan in de loop van 2020 te evalueren en waar nodig bij te stellen.  
  
Principe 5: Goed bestuur  
De in januari 2019 aangestelde interim bestuurder heeft naar het oordeel van de RvT 
goede ontwikkelingen in gang gezet. Omdat zij zelf aangaf haar dienstverband te willen continueren, 
heeft de RvT, mede gelet op de positieve eigen ervaringen, het gesprek in de organisatie met OR, CR 
en relevante overige medewerkers, gevoerd. In deze gesprekken bleek een gelijke wens te bestaan. 
Op grond hiervan is het interim contract per 1 januari 2020 omgezet in een reguliere aanstelling voor 
onbepaalde termijn. Wij zijn verheugd dat Jeanette Horlings-Koetje daarmee voor langere duur 
verbonden blijft aan SSZ.  

Anders dan in 2018 voelt de RvT zich door de bestuurder goed geïnformeerd over de relevante 
ontwikkelingen en voelt de RvT zich goed gesprekpartner van de bestuurder. De bestuurder heeft in 
2019 op een goede wijze het proces van de huisvesting begeleid, op een ambitieuze wijze de 
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ontwikkelingsmogelijkheden van SSZ in gang gezet en zich ook een goede directeur van de 
medewerkers getoond.  

Waar een belangrijke stap in de ontwikkeling van SSZ het veranderen van de familie cultuur betreft 
heeft zij op een consequente wijze de stappen naar verandering doorgezet.   

De RvT ziet ook positieve ontwikkelingen rond de beheersing van de financiën. De rapportage 
daarover geven nu houvast en mogelijkheden om constructieve gesprekken daarover te voeren. 
De financiën ontwikkelen zich overigens positief en de sturing en bijsturing daarop leidt tot een 
positief eindsaldo.  Daarbij komen ook de risico’s steeds beter in beeld.    
  
Principe 6: Verantwoord toezicht  
Het hiervoor al genoemde toezichtplan, moet handvatten bieden voor een verdere 
professionalisering van het toezicht. De in het plan genoemde werkwijze, de informatie 
behoefte en aandachtpunten zullen naar verwachting leiden tot een nog beter toezicht volgens de 
daarvoor bestaande maatschappelijke normen. Door de betere dialoog met de bestuurder is de 
kwaliteit van het samenspel  aanzienlijk verbeterd en is er thans sprake van een gedeelde 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Aan de hand van de door ontwikkelde rapportages is de kwaliteit 
van de dialoog ook aanzienlijk verbeterd.   

Principe 7: Continue ontwikkeling  
Het laatste principe uit de Governancecode Zorg houdt in dat de bestuurder en RvT permanent hun 
professionaliteit en deskundigheid ontwikkelen. Met de nieuwe bestuurder zijn daarover in haar 
arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt.  

De ontwikkelingen van de individuele leden van de RvT hebben in 2019 gelet op de vele aandacht die 
er rond de invulling van de bestuursfunctie en de ontwikkelingen rond de huisvesting op een laag 
pitje gestaan. In de discussie over het toezichtplan is afgesproken de ontwikkelingen weer op te 
pakken in een onderlinge afstemming, zodat de diverse kwaliteiten binnen de RvT aanwezig blijven.   

3. Samenstelling Raad van Toezicht  

De raad bestaat sinds 1 januari 2019 (tot heden) 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  
 Voorzitter van WSV Elstars te Elst  

Gerard Giesen (bedrijfseconomische  achtergrond)  

 penningmeester van het bestuur van de Regio Overbetuwe bij De Zonnebloem.  
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Mirjam Groenendijk (achtergrond als bestuurder van een VVT instelling)  

 Voorzitter Stichting het Oude Raadhuis cq Stadsmuseum Rhenen  

 Voorzitter adviesraad Sociaal Domein Rhenen  

Richard Beune (juridische, fiscale en bestuurlijke achtergrond)  

 Advocaat-belastingkundige bij Wiggers Faber Advocaten-Belastingkundigen 

 Raadslid voor het CDA van de gemeente Overbetuwe 

 Auteurs voor de SDU 

Ilona Jansen (medisch, verpleegkundige achtergrond)  

 Adviseur kwaliteit, veiligheid en verantwoording CWZ 

 Externe NIAZ-auditor (aspirant) 

Mirjam is op 1 januari 2017 aangetreden.   

Richard per 1 januari 2019 en Ilona per 1 mei 2019. Zij zijn door medewerkers van SSZ wegwijs 
gemaakt in de organisatie.  

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

De termijn van de voorzitter is per 1 januari 2019 afgelopen. In zijn vergadering van 10 
december 2018 heeft de Raad besloten de voorzitter voor een periode van 4 jaar te herbenoemen.  

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

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op circa 50% van de toegelaten 
vergoeding op grond van de WNT-zorg. Concreet is deze vergoeding voor de leden € 500,- per maand 
en voor de voorzitter € 750,-, exclusief de BTW.   

4. Vergaderingen en bijzonderheden 

De Raad heeft in 2019 op 4 februari, 28 maart, 16 mei, 27 juni, 12 september, 24 oktober 
en 12 december zijn reguliere vergaderingen met de bestuurder gehad. Daarnaast zijn er diverse 
interne vergaderingen geweest waarin vooral gesproken is over de invulling van de 
vacature bestuurder. In deze bijeenkomsten heeft de RvT de OR, cliëntenraad, MT-leden en 
teamleiders gesproken over de genoemde opvolging.  

Naast deze vergaderingen heeft de voorzitter maandelijks overleg met de bestuurder 
Jeannette Horlings-Koetje gehad. In deze bijeenkomsten is de agenda voor de vergaderingen van de 
Raad voorbereid en is de dagelijkse gang van zaken met de bestuurder besproken.   
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Op 11 november hebben Gerard en Ruud de leden van de ondernemingsraad gesproken in 
een zogenaamd art. 24 overleg over de algemene gang van zaken.  

Richard heeft de cliëntenraad gesproken.  

Op 21 en 25 november hebben leden van de Raad de vrijwilligersbijeenkomsten bijgewoond.  

Op 24 januari 2019 heeft de voorzitter de in 2018 gehouden evaluatie afgerond in een gesprek 
met drs. Anneloes Taekema.  

5. Governancebijeenkomst en evaluatie  

De in 2018 gehouden evaluatie is op 24 januari 2019 door de voorzitter besproken met drs. Anneloes 
Taekema.  

Op 24 oktober 2019 heeft de RvT uitvoerig gesproken over het uit de governance voortvloeiende 
toezichtplan.  

6. Kijk naar de toekomst  

In het bijzonder speelt de nieuwbouw in Andelst. De plannen zijn zo vergevorderd dat verwacht 
wordt dat in februari 2020 een aanvang kan worden gemaakt met de nieuwbouw. Met deze 
uitvoering is er voor de bewoners in Herveld Andelst zicht op een bij de tijd passende huisvesting. De 
verwachting is echter dat de vraag naar cliëntplaatsen zodanig is dat er naast deze nieuwbouw ook 
nog andere oplossingen voor het huisvestingsprobleem in Herveld Andelst zullen moeten worden 
gezocht.   

Ook de mogelijke ontwikkelingen in Driel zullen veel aandacht vragen. In Driel is thans in het geheel 
geen huisvesting voor de doelgroepen. Dit zal tevens een uitbreiding kunnen betekenen voor de hele 
organisatie, waarmee ook naar de toekomst toe voldoende “body” is voor SSZ.  

Met al deze ontwikkelingen zal ook de structuur in de organisatie aandacht behoeven om alle 
plannen mogelijk te maken.  

  

Rest ons Jeannette en Corine, die secretariële ondersteuning gaf, te bedanken voor de 
samenwerking.  

Driel, 26 februari 2020.  

Namens de Raad,  

Ruud Mooij     Richard Beune 
voorzitter Raad van Toezicht    secretaris Raad van Toezicht 


