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Verslag Raad van Toezicht Rijnstate 2019  

 

Het jaar 2019 was het eerste jaar waarin uitvoering werd gegeven aan de ambities van de Nieuwe 
Meerjarenstrategie 2019-2021.  

 
1) Rijnstate heeft een toonaangevende positie in acute en complexe zorg.  

2) Rijnstate is nauw verbonden met de patiënt en zijn netwerk van zorgpartners.  

3) Rijnstate heeft een gezonde bedrijfsvoering.  

4) Rijnstate biedt een aantrekkelijke en moderne werk- en leeromgeving.  
 
Deze ambities zijn vertaald in doelstellingen waar in 2019 hard aan gewerkt is en deels ook 
gerealiseerd zijn: 

 

• versterking van het topklinisch profiel; 

• de juiste zorg op de juiste plek door intensieve verbinding in de zorgketen; 

• verhoging van de adherentie; 

• uitvoering van de digitale strategie om invulling te kunnen geven aan de rol van Rijnstate 

in het veranderende zorglandschap; 

• ontwikkeling van het ziekenhuis van de toekomst: meer ziekenhuiszorg naar patiënten 
thuis met behulp van innovatieve monitoring; 

• patiëntparticipatie: een meedenkende en beslissende rol voor onze patiënten; 

• doorstart van het programma Beter Ouder; 

• vervolg Verpleegkundige van Morgen; 

• start met het programma Robotica; 

• een gezonde bedrijfsvoering door extra opbrengsten en minder kosten; 

• ruimte voor de professional door administratieve lastenverlichting en door meer eigen 
verantwoordelijkheid voor de RVE’s. 

 
In 2019 is gestart met het programma Duurzame Rendementsverbetering, waarbij 

verbetermogelijkheden op het gebied van opbrengstenverhoging, kostenverlaging, en 
portfolioaanpassingen in kaart zijn gebracht en opgepakt. De besparing zal leiden tot een beter 
fundament voor innovatie en projecten op het vlak van kwaliteitsverbetering. Ook is er veel 

aandacht uitgegaan naar het terugdringen van ziekteverzuim door invulling te geven aan het  
re-integratiebeleid dat uitgaat van een sterke regierol rondom re-integratie/werkhervatting bij 
zowel de medewerker als de leidinggevende. 
In 2019 zijn ook de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het sturen op Resultaat 

Verantwoordelijke Eenheden. Door “proef te draaien” in het sturen op basis van omzet en kosten 
van de RVE zelf wordt ervaring op gedaan.  
 
In maart 2019 is het programma strategie en investeringen geactualiseerd. In het programma is 
naast het geplande investeringsprogramma van tranche 1 een tweede investeringsprogramma van 
tranche 2 opgenomen. Deze tweede tranche van het investeringsprogramma ziet met name toe op 

een nieuwe locatie in Elst en de renovatie van de (poli)klinieken. Het jaar 2019 heeft met name in 
het teken gestaan van het verkrijgen van de financiering van de tweede tranche en de 
vervreemding van vastgoed. De financiering hiervan is inmiddels rond.  
 
De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur bij het realiseren van de doelstellingen met raad 
en advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich daarbij op het belang van de organisatie en 
weegt de belangen van alle in- en externe stakeholders af. Daarbij maakt de raad actief gebruik 

van zijn informatie-, advies-, en goedkeuringsrechten. De Raad van Toezicht ziet er verder op toe 

dat de Raad van Bestuur de gestelde doelstellingen bereikt en juiste beheersings- en 
controlesystemen inricht en naleeft. In de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden gaat de 
Raad van Toezicht uit van zijn eigen Visie op Toezicht.  
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Bijzondere aandacht hierbij krijgen: 

▪ primaire proces (kwaliteit en veiligheid) 

▪ meerjarenbeleid (monitoring voortgang en resultaten)  
▪ financiën (incl. relatie met verzekeraars en banken) 
▪ risicomanagement 
▪ (regionale) samenwerking  
▪ samenwerking met Medische Staf (CMSR) en de daarbij behorende organisatiestructuur 
▪ samenwerking met de advies- en medezeggenschapsorganen, Ondernemingsraad, 

Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad  
▪ strategisch beleid op gebied van ICT, HR, investeringen, organisatie (besturing), nieuw- en 

verbouw, marketing en communicatie 
▪ relatie met de stakeholders 

 
In november is de heer Van Rens, na positieve advisering van alle advies- en 

medezeggenschapsorganen, voor een nieuwe termijn van vier jaren herbenoemd.  
 
Samenstelling 
De samenstelling van de Raad van toezicht was per 1 januari 2019: 
 

De heer prof. dr. M.J.W. van Twist, voorzitter  
Functies: 

▪ Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
▪ Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

Nevenfuncties: 
▪ Lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer 
▪ Wetenschappelijk directeur Internal Audit & Advisory opleiding aan de Erasmus School of 

Accounting & Assurance 
▪ Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 

▪ Adjunct Faculty en kerndocent Strategic management in the Public Sector, Hertie School of 
Governance in Berlijn 

▪ Lid Raad van Advies Planbureau van de Leefomgeving  
▪ Lid van de commissie faillissement ziekenhuizen 
▪ Voorzitter van de Orde voor organisatieadviseurs (vanaf mei 2019) 

 

Mevrouw drs. M. Trompetter, vicevoorzitter 
Functie:  

▪ Organisatieadviseur, Corona Consultancy  
Nevenfuncties: 

▪  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank U.A. 

▪   Lid Raad van Toezicht Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (tot 1 juli 
2019) 

 
De heer prof. dr. M.H.H. Kramer 

Functie:  
▪ Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC 

Nevenfuncties: 
▪ Bestuurslid stichting opleiding ziekenhuisgeneeskunde (SOZG) 
▪ Bestuurslid vereniging voor ziekenhuisgeneeskunde (VvZG) 
▪ Bestuurslid Lymph & Co 
▪ Lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek 

▪ Lid Raad van Toezicht de Forensische Zorgspecialisten 
▪ Lid Raad van Commissarissen Centramed 

 

Mevrouw dr. A.P. Nelis  
Functie:   

▪ Directeur Bewaking Beveiliging Burgerluchtvaart NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie 
(tot 1 maart 2019) 

▪ Programmadirecteur en secretaris van de onafhankelijke evaluatiecommissie van de Wet 
Veiligheidsregio’s (vanaf 1 oktober 2019) 

Nevenfuncties:   
▪ Lid Raad van Toezicht SIZA  
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De heer dr. ir. B.J.E. van Rens MBA 

Functies:  

▪ Directeur/Eigenaar bestuurder Luthanba BV 
▪ Directeur/Eigenaar bestuurder TrueKinetix BV 
▪ ZZPer (TrueBike) 

Nevenfuncties: 
▪ Lid RvT Ilionx BV 

 

De heer drs. C.H. Dubbelboer RA 
Nevenfuncties: 

▪ Partner MBD Advice BV 
▪ Lid van de Raad van Toezicht Hogeschool Leiden 
▪ Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting CITO (vanaf 1 april 2019) 
▪ Directeur van de WW Zorg Groep BV (vanaf 1 augustus 2019) 

   
De heer mr. O. Muurmans MBA  
Functie: 

▪ Directeur Muurmans Management Services BV, consultancy Oosterbeek  
Nevenfuncties:  

▪ Lid Raad van Toezicht Lentis, GGZ Zuidlaren 
▪ Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard-Noord Kennemerland, 

woningbouwvereniging Alkmaar  
▪ Lid Raad van Toezicht De Van Mesdag, FPC Groningen  
▪ Bestuurslid Stichting Steun het Maxima Centrum, GZ Utrecht  

 
De deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd doordat zij bij 
aantreden een introductieprogramma volgen. Daarnaast faciliteert de organisatie eventuele 
(bij)scholing, seminars, congressen etc. die de leden van de Raad van Toezicht willen volgen of 

bijwonen. De Raad van Toezicht organiseert ook Permanente Educatie sessies en Strategische 
heidagen rondom verschillende thema’s en laat zich daarbij informeren en bijstaan door ex- en 
interne inleiders. 
 
Alle leden brengen vanuit hun achtergrond relevante kennis en ervaring mee (door hun beroep, 
belangstelling of ervaring vanuit eerdere/andere toezichthoudende functies). Kennis van de zorg is 

in de Raad van Toezicht nadrukkelijk belegd. 
 

Governancecode  
De Raad van Toezicht hanteert bij de uitoefening van zijn taak de 7 principes uit de 
Governancecode. 

❖ Principe 1. Goede Zorg 
De maatschappelijke doelstellingen en legitimatie van de zorgaanbieder is het bieden van goede 

zorg aan cliënten 
❖ Principe 2. Waarden en normen 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de 
maatschappelijke positie van de zorginstelling 

❖ Principe 3. Invloed belanghebbenden 
De zorgorganisatie schept voorwaarden en waarborgen van adequate invloed van 
belanghebbenden 

❖ Principe 4. Inrichting Governance 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn een ieder verantwoordelijk voor de governance 
van de zorgorganisatie 

❖ Principe 5. Goed bestuur 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht besturen de zorgorganisatie gericht op haar 
maatschappelijke doelstelling 

❖ Principe 6. Verantwoord toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie 

❖ Principe 7. Continue ontwikkeling 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 
deskundigheid 
 
Daarnaast beschikt de Raad van Toezicht over een eigen visie op de wijze waarop de Raad toezicht 

wenst te houden.  
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Vergaderingen 2019 

Reguliere Raad van Toezichtvergaderingen 

De Raad van Toezicht heeft in 2019 6 maal regulier en 1 maal ingelast (over vervreemding 
vastgoed Velp) vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Ten behoeve van iedere Raad 
van Toezicht vergadering ontvangt de Raad van Toezicht niet alleen alle agendastukken maar ook 
een uitgebreid overzicht van alle relevante en actuele ontwikkelingen. Onderdeel daarvan zijn ook 
relevante bijzonderheden bij de vakgroepen. De commissies van de Raad van Toezicht rapporteren 
standaard in de eerstvolgende plenaire Raad van Toezichtvergadering over de in de commissie 

besproken onderwerpen. De managementrapportages en de rapportage over de integrale projecten 
over de voorafgaande periode zijn ook standaard toegevoegd aan de vergaderstukken.  
 
Enkele malen is de Raad van Toezicht door de directeur bouw rondgeleid op nieuwe opgeleverde 
bouwdelen, bv. OK, IC, dialyse, verkoever, apotheek. Ook zijn er vanuit Rijnstate medewerkers en 
specialisten aangesloten voor een toelichting op een inhoudelijk onderwerp bv. dure 

geneesmiddelen of de inhoud van leerstoel door nieuw benoemde hoogleraren.  
Samengevat zijn de belangrijkste thema’s die in de Raad van Toezicht besproken zijn: 
vastgoedstrategie (en de bijbehorende (meerjaren)investeringen en financiering, vervreemding 
vastgoed), jaarstukken, digitale strategie, relatie met zorgverzekeraars, regionale samenwerking, 
transgenderzorg, voortgang KID-dossier, voortgang cultuurtraject, project Duurzame 

Rendementsverbetering.   
 

 
In 2019 heeft de Raad van Toezicht de volgende besluiten genomen: 
  

13 februari 2019 De Raad van Toezicht verleent goedkeuring op aangepaste reglement 
van de Raad van Bestuur 

27 maart 2019 De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de intentieovereenkomst 
locatie Zuid Zuid 

21 mei 2019 De Raad van Toezicht verleent goedkeuring en ondertekent de 
jaarrekeningen 2018 Stichting Rijnstate, Stichting Rijnstate ziekenhuis, 
Beheersstichting Wachtgeldvoorziening van ziekenhuis Rijnstate, 

Stichting Private Zorg Rijnstate, Stichting Vitalys, Vitalys BV, Rijnzorg 
BV, Zorgvast BV, Zorgservice BV en Rijnstate Apotheek BV  
De Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan de vastgestelde 
jaarrekening van Zorghold BV.  

1 juli 2019 Het Fraudeprotocol wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld  

 De RvT verleent goedkeuring aan het besluit van de aandeelhouder 
Zorghold om dividend uit te keren aan Stichting Rijnstate Ziekenhuis  

 De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het besluit tot verkoop 
van gebouwdeel 2000 en het parkeerterrein Zevenaar.  

25 september 2019 De Raad van Toezicht benoemt de heer Van Rens met een statutaire 
einddatum van 4 november 2023 

14 oktober 2019 De Raad van Toezicht verleent conform artikel 7, lid 1a van de statuten 
van de Stichting Rijnstate goedkeuring aan het besluit van de Raad van 
Bestuur tot vervreemding van vastgoed in Velp 

18 december 2019 De Raad van Toezicht verleent op basis van artikel 7 sub i van de 
statuten van Stichting Rijnstate goedkeuring aan het voorgenomen 
besluit van de Raad van Bestuur tot :  

 Het opnemen van leningen van maximaal € 95 miljoen onder WFZ 
borging ter financiering van het investeringsprogramma 2019-2026 ;  

 Het aangaan van de Wijzigingsovereenkomst ter wijziging van de 

Bestaande Kredietovereenkomst in de Gewijzigde Kredietovereenkomst  

 De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de begroting en het 

jaarplan 2020  

 De Raad van Toezicht besluit dat Rijnstate in 2020 ingedeeld dient te 
worden in klasse V van de regeling bezoldigingsmaxima 

topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 

 De Raad van Toezicht besluit per 1 januari 2020 de maximale WNT 
honorering voor de Raad van Toezicht leden toe te kennen. Dat is  
€ 30.150,- voor de voorzitter en € 20.100,- voor de leden  
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Financiële commissie 

De Financiële Commissie wordt gevormd door mevrouw Trompetter en de heer Dubbelboer. De 

vergaderingen, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, worden standaard bijgewoond door de 
financieel directeur, de heer Van Veen. Er is 7 maal door de Financiële Commissie vergaderd: op 5 
februari (ingelast), 5 maart, 6 mei, 13 juni, 27 juni (ingelast), 11 september en 25 november.  
 
De ingelaste vergadering in februari ging over de strategie en investeringen, de daarmee gepaard 
gaande doorgerekende scenario’s en de planning van de besluitvorming over de 

financieringsaanvraag. De ingelaste conferencecall van juni betrof de verkoop van het vastgoed in 
Zevenaar. De vergadering van september heeft, volgens de jaarplanning, in het teken gestaan van 
ICT en Innovaties. De portefeuillehouder uit de Raad van Toezicht, de heer Van Rens, heeft deze 
speciale vergadering bijgewoond die vooral in het teken stond van de Digitale Strategie.  
 
In de andere, reguliere vergaderingen is o.a. gesproken over financiële rapportages, 

meerjarenbusinesscase, vastgoedstrategie (o.a. verkoop niet strategisch vastgoed), horizontaal 
toezicht (mede in relatie tot Vitalys), rapportage accountant, ver- en nieuwbouwprojecten, 
investeringsfaciliteiten van bankenconsortium (kredietovereenkomst), onderhandeling met 
zorgverzekeraars, plannen en rapportage van Compliance en Risk, programma Duurzame 
Rendementsverbetering, integrale projectenrapportage, richtlijnbrief, jaarplan en begroting, 

dividenduitkering van de BV’s en schenking daarvan aan stichting Ziekenhuis Rijnstate, liquiditeit, 
procedure signalering fraude en de opdrachtverstrekking accountant. 

 
Remuneratie en Strategische HR commissie 
De Remuneratie en Strategische HR commissie wordt gevormd door de heer Van Twist en de heer 
Muurmans. De commissie heeft in 2019 tweemaal met de Raad van Bestuur vergaderd en deze 
vergadering is bijgewoond door de Raad van Bestuur en manager HR, mevrouw Blom. In de 
vergadering is o.a. gesproken over: risicoanalyse arbeidsmarkt, Strategisch meerjarenplan HR 
2019 – 2021, stand van zaken jaarplan HR 2019, invulling medewerkeronderzoek 2020, de stand 

van zaken van het Cultuurtraject en de doorontwikkeling van de organisatiestructuur. 
 
Daarnaast heeft de commissie het jaargesprek met de leden van de Raad van Bestuur voorbereid 
en gevoerd. Deze gesprekken zijn op 27 maart door de heer Van Twist en de heer Muurmans 
gehouden, zowel afzonderlijk als gezamenlijk.  
 

Kwaliteitscommissie 
De Kwaliteitscommissie wordt gevormd door de heer Kramer en mevrouw Nelis. In aanwezigheid 

van de medisch directeur, mevrouw Creemers, en de manager kwaliteit, de heer Gerritsen, heeft 
de commissie in 2019 tweemaal met de Raad van Bestuur vergaderd. Ten behoeve van de 
vergadering wordt standaard alle correspondentie met de IGJ aan de vergaderstukken toegevoegd.  
 
In de vergaderingen is samengevat gesproken over: toename agressie jegens hulpverleners in 

ziekenhuis (naar aanleiding van presentatie van hoofd bedrijfsveiligheid en continuïteit), KID-
dossier, kwaliteitsindicatoren (o.a. aan de hand van dashboard), Spoedeisende Psychiatrische Unit 
Rijnstate (SPUR, naar aanleiding van presentatie van de psychiaters Van Waarde en Van 
Schijndel), voortgang Cultuurtraject, mProve: leren van calamiteiten/openbaar maken, 
risicomanagement.  
 
Medezeggenschaporganen 

De Raad van Toezicht overlegt regulier met de belangrijkste advies- en 
medezeggenschapsorganen. Vanuit de Raad van Toezicht zijn ook portefeuillehouders voor deze 
organen aangewezen die het primaire contact onderhouden.  
 
Met het bestuur van de CMSR is tweemaal gesproken op 21 mei en 18 december. Met de CMSR is 
gesproken over hun visie op alle investeringen en bouwactiviteiten en de wijze waarop de CMSR 

daarbij betrokken is, en over de het project Duurzame Rendementsverbetering. Ook is uitvoerig 
gesproken over de inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot de hoofdhalsoncologie en de 
transgenderzorg. En tenslotte is er ook gesproken over de visie van de CMSR op het verdienmodel 
in een krimpscenario. Een vertegenwoordiger van de CMSR is ook aanwezig geweest tijdens de  
PE-sessie van de Raad van Toezicht op 14 oktober.  
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Op 27 maart heeft er een ontmoeting plaatsgevonden van de Raad van Toezicht (in aanwezigheid 

van de Raad van Bestuur) met een delegatie van de Ondernemingsraad. Met de Ondernemingsraad 

is vooral gesproken over de nieuwbouwprojecten, brede inzet van medewerkers, ziekteverzuim en 
re-integratiebeleid en over de ervaringen met de RVE-structuur. Op 5 november heeft een 
delegatie van de Raad van Toezicht de artikel 24 WOR vergadering bijgewoond. In het artikel 24 
WOR overleg is teruggekeken naar de hoogtepunten in de samenwerking tussen 
Ondernemingsraad en Raad van Bestuur, naar de principiële vraagstukken en terugkerende 
thema’s en vooruit gekeken naar de thema’s voor de komende tijd.  

  
In 2019 heeft er op 25 september overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad. Aan de orde is met 
name het nieuwe Visiedocument van de Cliëntenraad: de patiënt als gelijkwaardige partner in de 
zorg, geweest. Ook zijn er ideeën uitgewisseld over de wijze waarop daarover de organisatie deze 
visie zou kunnen oppakken. Ook is met de Cliëntenraad gesproken over de wijze waarop zij in de 
toekomst een actievere rol krijgen in de beleidsdag ter voorbereiding op het jaarplan. En tenslotte 

is het thema “ontschotting in de zorg” aan de orde geweest.  
 
Accountant 
Tweemaal per jaar brengt de externe accountant verslag uit bij de Financiële Commissie  naar 
aanleiding van de managementletter en interimcontrole. Ook is de accountant eenmaal per jaar 

aanwezig bij de voltallige Raad van Toezicht als gesproken wordt over het accountantsverslag naar 
aanleiding van de jaarrekening (na bespreking daarvan in de financiële commissie). De Raad van 

Toezicht spreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de 
accountant. 
 
Strategische heidag/Permanente Educatie sessie 
De Raad van Toezicht houdt minimaal tweemaal per jaar een Strategische heidag/Permanente 
Educatie (PE)-sessie. In 2019 zijn er drie van dergelijke bijeenkomsten geweest.  
 

Op 14 februari heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur van Rijnstate en de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Menzis. Tijdens 
deze ontmoeting hebben beide organisatie hun Meerjarenstrategie aan elkaar gepresenteerd. 
Daarna heeft er een dialoog plaatsgevonden over “De Zorgverzekeraar en het Ziekenhuis van de 
toekomst”. Doel was om over en weer meer kennis over, en begrip voor elkaars koers te krijgen.  
 

Op 10 april is er een bijeenkomst geweest die in het teken stond van de Digitale Strategie en het 
ziekenhuis van de toekomst. Bij deze bijeenkomst waren ook de Chief Information Officer van de 

CMSR aanwezig en de manager Zorg die belast is met innovaties. De opbrengst van deze sessie is 
ook verwerkt in een volgende versie van de Digitale Strategie. 
 
De derde bijeenkomst vond plaats op 14 oktober. Het thema van de sessie was het “binnenhalen 
van de financiële buitenwereld”. Voor deze sessie waren de voorzitter van de Raad van Bestuur van 

de Nederlandse Zorgautoriteit, mevrouw M. Kaljouw en de directeur gezondheidszorg Rabobank en 
de relatiemanagers van Rijnstate bij de Rabobank, de heren Van Schaik en Scholten uitgenodigd. 
Bij deze sessie waren ook de medisch directeur en de vertegenwoordiger van de CMSR aanwezig. 
De presentatie van mevrouw Kaljouw ging over de visie van de NZa op de toekomst van de 
gezondheidzorg en het regionale netwerk en de koers die de NZa daarin vaart. Met de 
vertegenwoordigers van de Rabobank is stilgestaan bij de rol van een bank in de zorgketen, de 
bank als partner van zorgaanbieder en over innovaties en preventie. Naar aanleiding van beide 

presentaties en de dialoog die vervolgens ontstond zijn vervolgafspraken ontstaan. Met de NZa is 
verder gesproken worden over de data die zij over Rijnstate beschikbaar heeft en met de Rabobank 
is een verkenning gedaan naar de ontwikkeling van een gezamenlijke innovatieagenda.  
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Zelfevaluatie 

Op 13 maart heeft de Raad van Toezicht doorgepraat over de inzichten die de Zelfevaluatie van 

oktober 2018 had opgeleverd. Daarbij stond met name de groepsdynamiek en communicatie 
binnen de Raad van Toezicht centraal.  
De zelfevaluatie over 2019 was gepland voor begin 2020 maar is vanwege de COVID-crisis wel 
opgestart maar nog niet helemaal afgerond.  
 
 
De Raad van Toezicht dankt de Raad van Bestuur en alle medewerkers en medisch specialisten 

voor hun inzet van het afgelopen jaar en de mooie resultaten.  
 
Arnhem, 25 mei 2020 
 

 
 
……………………………… 

Prof. dr. M.J.W. van Twist, 
Voorzitter Raad van Toezicht  


