
(maatschappelijke) Jaarverantwoording 2019 Raad van Toezicht Valkenhof 

 

Afscheid van Annemieke Blokker 

Op 18 oktober 2019 hebben wij afscheid moeten nemen van Annemieke. Eind 2018 bleek zij 

ernstig ziek. Operatie en therapie gaven tijdelijk weer hoop. Maar haar gevecht mocht niet 

baten. Op 18 oktober overleed zij op 66-jarige leeftijd in Rhoon, omringd door haar geliefden. 

Tijdens haar ziekte namen beide directeuren haar werkzaamheden over. In de vergadering 
van 16 september legde Annemieke haar taken formeel neer en benoemde de Raad van 
Toezicht de heer A. Vermaase en mw. M. Schlösser tot waarnemend bestuurder.  
 
Opvolging Raad van Bestuur en directie 
Eerder besloten de drie leden van het directieteam om in 2020 allemaal met pensioen te 
gaan. Om die reden is in 2018 een management development traject in gang gezet en in 
2019 een traject van organisatie- en topstructuur wijziging. Op 16 september 2019 heeft de 
Raad van Toezicht akkoord gegeven op het voorstel tot wijziging van de organisatie- en 
topstructuur, namelijk een eenhoofdige Raad van Bestuur, ondersteund door een 
managementteam van locatiemanagers en stafmedewerkers.  
 
In november 2019 is de werving en selectie voor een nieuwe bestuurder gestart met het 
zoeken naar een begeleidend bureau. Eind 2019 kreeg de Raad van Toezicht het voorstel 
tot heroverweging van de organisatie- en topstructuur. Uit praktijkervaringen bleek de 
eerdere keuze onvoldoende haalbaar te zijn. De Raad van Toezicht nam op 16 december 
2019 het besluit tot werving van een tweehoofdige Raad van Bestuur. Ook besloot de Raad 
van Toezicht vanwege het werving en selectietraject voor twee  nieuwe bestuurders in kader 
continuïteit tot verlenging van de termijn van de voorzitter tot 31-12-2021. 
   
Maatschappelijke opgave 
De Raad van Toezicht ziet het als haar taak om op gepaste afstand, maar zeker met 
betrokkenheid, vorm te geven aan haar opdracht; toezicht houden dat er daadwerkelijk 
goede zorg aan kwetsbare ouderen wordt verleend vanuit een financieel gezonde 
organisatie. Dat doen we door toezicht te houden op het bestuur en de besturing van de 
organisatie en te toetsen of de besluitvorming en het beleid dat gemaakt wordt ook 
daadwerkelijk hieraan bijdraagt. Het perspectief van de bewoners, de medewerkers, maar 
zeker ook het perspectief van de toekomstige continuïteit wordt hierin steeds gewogen.  
 
Een mooie mijlpaal was de High Tea op 15 juli ter gelegenheid van de opening van de 
Haagacker. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van 
Bestuur en is tevens de ‘werkgever’ van de Raad van Bestuur.  
 
Openbare werving leden Raad van Toezicht 
In 2019 is mw. Renders via een openbare werving toegetreden tot de Raad van Toezicht. 
Leden kunnen statutair twee termijnen aanblijven. Na de eerste vier jaar volgt een procedure 
tot mogelijke herbenoeming. In 2019 zijn twee leden herbenoemd.  
 
Vanwege de wervingsprocedure voor een nieuw bestuur heeft de Raad van Toezicht 
besloten dat de voorzitter in het kader van de continuïteit tot na de benoeming in functie blijft. 
 
  



Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. 

Naam Bestuursfunctie 

Dhr. Drs. J.G. de Vries, arts niet 
praktiserend. 

Voorzitter 
Lid per 12-09-2011; aftredend 31-12-2020. 

Mw. Drs. S.I. Meulensteen, arts niet 
praktiserend 

Secretaris 
Lid per 01-05-2014; herbenoeming 31-12-2018 

Dhr. Drs. M.J.B. de Natris, RA. Lid per 23-02-2015; herbenoeming 23-02-2019 

Dhr. Ing. J.G.A.M. Baken Lid per 23-02-2015; herbenoeming 23-02-2019 

Mw. Mr. H.M.C.W.G. Renders Lid per 18-03-2019; herbenoembaar 18-03-2023 

 
De Raad van Toezicht werkt met commissies. De commissies komen ca. vier tot vijf keer per 
jaar bij elkaar, meestal voorafgaand aan een regulier overleg van de Raad van Toezicht. De 
commissie kan een bepaald thema/vraag/dilemma vanuit het oogpunt van de eigen 
portefeuille op de agenda van de Raad van Toezicht zetten om daar samen over in dialoog 
te gaan tijdens de vergadering Raad van Toezicht. 
 

Commissies en samenstelling  

Kwaliteit en veiligheid mw. Renders en mw. Meulensteen 

Remuneratiecommissie  dhr. de Vries, mw. Renders en mw Meulensteen 

Financiën dhr. de Natris en dhr. Baken 

 
Bezoldiging 
De Raad van Toezicht stelt zelf de bezoldiging voor de leden van de Raad van Toezicht vast 
en maakt daarbij haar eigen afwegingen. Hierbij is rekening gehouden met de zwaarte van 
de functie van de Raad van Toezicht, de werkbelasting en de wettelijke bezoldigingsmaxima. 
Als basis is het ‘NVTZ Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn’ genomen. De 
Raad van Toezicht heeft gezamenlijk besloten om de bezoldiging onder het ‘individueel 
toepasselijke bezoldigingsmaximum’ vast te stellen. 
 
Cliëntenraad en ondernemingsraad 

Jaarlijks heeft de Raad van Toezicht overleg met de Cliëntenraad (CR) en de 

Ondernemingsraad (OR). In 2018 hebben we uitgesproken meer aandacht aan deze 

besprekingen te willen geven door bijvoorbeeld inhoudelijke thema’s wat meer met elkaar uit 

te diepen. Door de ziekte en het overlijden van de bestuurder in 2019 is hieraan nog geen 

gevolg gegeven. Ook de jaarlijkse “Radendag” waarin we in 2019 rondom het thema Wet 

zorg en dwang onderling in gesprek zouden gaan, is verplaatst naar 2020. Aan zo’n 

Radendag nemen onder andere de OR, de CR, het managementteam en de Raad van 

Toezicht deel.  

Deskundigheidsbevordering 

De Raad van Toezicht kijkt ook naar haar eigen ontwikkeling. Leden scholen bij de NVTZ-

academie en bezoeken landelijke en regionale bijeenkomsten voor toezichthouders. Medio 

2019 evalueerden we ons eigen proces en werkzaamheden, deze keer weer met externe 

begeleiding. Naast de verplichte accreditatie van de Raden van Bestuur (vanaf 2020) dienen 

ook de Raden van Toezicht zich te accrediteren. De NVTZ kent daarvoor bepaalde criteria. 

Landelijk staan alle raden in een overzicht en is zichtbaar wie wel of niet voldoet aan die 

criteria. Valkenhof staat in het groen en voldoet daarmee aan alle criteria. De voorzitter 

volgde in 2019 een vervolgcursus van drie dagen voor voorzitters. 


