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Raad van Toezicht Rijnstate 2017  

 

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur 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. 

 
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 

 
Op 1 januari jl. zijn na een openbare werving en na een positief advies van de CMSR, 
Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad twee nieuwe leden benoemd. 
De heer Muurmans volgde de heer Looten op en de heer Dubbelboer de heer Van Leeuwen die in 
maart 2017 na 2 termijn statutair terugtrad. Ook de heer Looten heeft de volle twee termijnen het 
lidmaatschap van de Raad van Toezicht vervuld.  
 
Samenstelling 

De samenstelling van de Raad van toezicht was per 1 januari 2017: 
 

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 
� Voorzitter Raad van Advies Inspectie voor de Gezondheidszorg 
� Lid Commissie basisregistratie persoonsgegevens  
� Lid Raad van Advies Planbureau van de Leefomgeving  

 
Mevrouw drs. M. Trompetter, vicevoorzitter 

Functie:  
� Organisatieadviseur, Corona Consultancy  

Nevenfuncties: 

�  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank  

�   Lid Raad van Toezicht Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 
�   Vicevoorzitter Lid Raad van Toezicht GGZ Friesland (tot september 2017) 

 

Drs. P.H. van Leeuwen (tot 25 maart 2017) 

Functie: 
� Head Bankwide Customer Information Services ING 

Nevenfuncties: 
� Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Slager - Molecaten Groep 
� Lid Raad van Toezicht Stichting Arkin 

 
Prof. dr. M.H.H. Kramer 

Functies :  
� Lid Raad van Bestuur VUmc 
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� Hoogleraar en hoofd Interne geneeskunde VUmc, voorzitter divisie I VUmc 
Nevenfuncties: 

� Bestuurslid stichting opleiding ziekenhuisgeneeskunde (SOZG) 
� Bestuurslid van Vlissingen Lymfoom Fonds 
� Lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek  
� Lid Healthcare Advisory Board Portavita 
� Voorzitter stichting EmBrace 
� Lid Healthcare Advisory Board Agfa International 

 

Mevrouw dr. A.P. Nelis  

Functie: directeur Bewaking Beveiliging Burgerluchtvaart NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Nevenfuncties:   

� Lid Raad van Toezicht SIZA  

 
Dr. Ir. B.J.E. van Rens, MBA 

Functie:  
� CEO Mylaps BV (tot 1 november 2017) 
� Eigenaar TrueKinetix (vanaf 1 november 2017) 

Nevenfuncties: 
� Lid Topteam Sport (tot 1 oktober 2017) 
� Lid Raad van Commissarissen Ilionx (vanaf 1 september2017) 

 
Drs. C. H. Dubbelboer, RA 

Nevenfuncties: 
� Partner MBD Advice BV 
� Lid van de Raad van Toezicht en lid van de Audit Commissie van de Hogeschool Leiden 

   
Mr. O. Muurmans, MBA      

Functie: 
� Directeur Muurmans Management Services BV, consultancy Oosterbeek  

Nevenfuncties:  
� Lid Raad van Toezicht Lentis, GGZ Zuidlaren 
� Lid Raad van Toezicht Stichting Woonwaard-Noord Kennemerland, woningbouwvereniging 

Alkmaar  
� Lid Raad van Toezicht De Van Mesdag, FPC Groningen  
� Voorzitter Stichting Steun het Maxima Centrum, GZ Utrecht  

 
Voor iedere nieuwe benoeming wordt een profiel opgesteld waarin onafhankelijkheid (ten opzichte 
van de Raad van Bestuur en de overige leden van de Raad van Toezicht) een belangrijke 
voorwaarde is. Ook is deze eis onderdeel van het Reglement van de Raad van Toezicht. De toets op 
de onafhankelijkheid gebeurt wanneer er sprake is van toetreden en tussentijds wanneer de 
situatie daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld bij een wisseling van hoofd- en/of nevenfuncties van 
de leden van de Raad van Toezicht). 
 
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. Vanaf 2016 organiseert de Raad van Toezicht halfjaarlijks ook een Permanente Educatie 
sessies 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 2017 

In januari 2017 is met de nodige vertraging de nieuwe Governancecode Zorg 2017 in werking 
getreden. De nieuwe code sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in de zorgsector en de 
jongste inzichten op gebied van governance. In de code nemen gedrag en cultuur een belangrijke 
plaats is. De code bestaat uit een zevental principes van goed bestuur en toezicht. De zeven 
principes zijn afgeleid van de centrale doelstelling om te zorgen voor hoogwaardige kwaliteit en 
veiligheid in de zorg.  
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1) Goede Zorg: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het 

bieden van goede zorg aan cliënten. 

2) Waarden en normen: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en 

normen die passen bij de maatschappelijk positie van de zorgorganisatie. 

3) Invloed belanghebbenden: De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen 

voor een adequate invloed van belanghebbenden. 

4) Inrichting Governance: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun 

eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. 

5) Goed bestuur: De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar 

maatschappelijke doelstelling. 

6) Verantwoord toezicht: De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke 

doelstelling van de zorgorganisatie. 

7) Continue ontwikkeling: De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent 

hun professionaliteit en deskundigheid.  

 

De belangrijke wijziging ten opzichte van de versie uit 2010 is dat de oude code vooral rule-based 
was en de nieuwe regeling principle-based is. Dat impliceert dus ook dat het niet langer mogelijk is 
om de governance van een zorginstelling aan de hand van een “afvinklijstje” beoordeeld kan 
worden. Belangrijk verschil met de oude code is dat het uitgangspunt pas toe of leg uit gold, nu is 
dat opgeschoven naar pas toe en leg uit. Doel van die verschuiving is het starten van de dialoog 
tussen bestuur en toezichthouder maar ook met andere stakeholders, zowel binnen als buiten de 
organisatie.  

 

In de Raad van Toezicht is gesproken over de wijzigingen die gevolgen hebben voor Rijnstate en 
meer specifiek voor de Raad van Toezicht. Dit heeft er in geresulteerd dat alle bestaande 
regelingen op basis hiervan zijn geactualiseerd. Zoals het reglement van de Raad van Toezicht, de 
reglementen van de verschillende commissies, het informatieprotocol, de onkostenregeling voor de 
Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een conflictregeling vastgesteld en is er 
gewerkt aan een Visie op Toezicht door en voor de Raad van Toezicht. In de eerste helft van 2018 
zullen ook de statuten nog geactualiseerd worden. Ook is besloten om weer jaarlijks een 
jaarverslag van de Raad van Toezicht op te stellen en openbaar te maken. Zodat er 
verantwoording afgelegd wordt over de activiteiten van de Raad van Toezicht en er transparantie is 
over hetgeen besproken en besloten is.  

 
Vergaderingen 2017 

Reguliere Raad van Toezichtvergaderingen 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 6 maal regulier 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 eventuele bijzonderheden bij vakgroepen. De 
commissies rapporteren standaard in de eerst volgende plenaire Raad van Toezichtvergadering 
over de in de commissie besproken onderwerpen. De managementrapportages over de 
voorafgaande periode zijn ook standaard toegevoegd aan de vergaderstukken. Belangrijke thema’s 
in 2017 waren de werving en selectie van een nieuwe bestuurder, de nieuw- en verbouwplannen, 
gesprek met IGJ, voorbereiding en uitkomst NIAZ, Meerjarenovereenkomst Menzis, 
vastgoedstrategie.  
 
Samengevat is in de vergaderingen o.a. gesproken over kwaliteit van zorg, financiën (jaarstukken), 
organisatiestructuur, ICT, HR, vastgoed en (nieuw)bouw, samenwerking met CMSR, 
Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Verpleegkundige Advies Raad, contractering verzekeraars, 
werving en selectie nieuwe bestuurder, gesprek met IGJ (toen nog IGZ), NIAZ accreditatie.  
 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht de volgende besluiten genomen: 
  
Besluitenlijst 8 februari 2016 (afwezig de heer Kramer) 

1. De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de uitvoering van het OKC plan, met 
inachtneming van hetgeen in de vergadering besproken is en de uitkomsten van de 
aanbesteding.  

2. De Raad van Toezicht verleent, onder de voorwaarde dat de advies- en de 
medezeggenschaporganen positief zullen adviseren, goedkeuring aan het besluit van de 
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Raad van Bestuur  over het aangaan van de voorgenomen samenwerking in mProve en de 
daarmee samenhangende akte van oprichting en het huishoudelijk reglement.  

 
Besluitenlijst 22 maart 2017 (allen aanwezig) 

1. Onder voorbehoud van positieve advisering vanuit de CMSR en OR verleent de Raad van 
Toezicht goedkeuring aan het (nog voorgenomen) besluit van de Raad van Bestuur om over 
te gaan tot de contractering van Chipsoft inzake HIX. 

2. Voor de visie op Ethiek geldt dat de Raad van Toezicht goedkeuring verleent aan het  
besluit van de Raad van Bestuur voor de vaststelling van dit beleid.  

3. De Raad van Toezicht besluit akkoord te gaan met het voorstel met betrekking tot de 
besluitvorming investeringen. 

 
Besluitenlijst 23 mei 2017 (allen aanwezig) 

1. De RvT verleent goedkeuring aan de geconsolideerde jaarrekening 2016 van Rijnstate en de 
onderliggende jaarrekeningen.  

2. De RvT verleent goedkeuring aan besluit van de RvB tot ondertekening van de SCTO. 
3. De RvT verleent goedkeuring aan besluit van de RvB tot vaststelling van het 

Treasurystatuut. 
4. De RvT volgt het advies en verleent goedkeuring aan het besluit tot renovatie van 

hoofdstructuur Zevenaar. 

5. De RvT gaat akkoord met het procesvoorstel tot vervreemding van het vastgoed Zevenaar. 
 
Besluitenlijst 5 juli 2017 (afwezig de heren Van Twist en Kramer) 

1. De RvT benoemt de heer Schoo tot lid van de Raad van de Bestuur van Rijnstate.  

 
Besluitenlijst 27 september 2017 (allen aanwezig) 

1. De RvT verleent goedkeuring aan het besluit tot opheffing van de Stichting ECEMed 
Rijnstate.  

 
Besluitenlijst zelfevaluatie  9 oktober (allen aanwezig)  

1. Voor 2017 geldt een bezoldiging van 12.000 euro per jaar voor de leden en 18.000 euro 
voor de voorzitter. Dit besluit zal uitgevoerd worden met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari. Nagegaan zal worden welke gevolgen dit heeft voor de gestuurde facturen en of 
hiervoor actie ondernomen moet worden. 
Op 1 januari 2018 geldt een vergoeding van 15.000 euro voor de leden en 21.000 euro voor 
de voorzitter. In 2018 wordt bekeken of per 1 januari 2019 overgaan wordt tot een 
verhoging van 17.800 euro voor de leden en 26.700 euro voor de voorzitter.  

 
Besluitenlijst 11 december 2017 (allen telefonisch aangesloten) 

1. De RvT besluit goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van 
Vitalys tot het wijzigen van de statuten van Vitalys, overeenkomstig de conceptakte van 
statutenwijziging; en aan het voorgenomen besluit van het bestuur van Vitalys tot het 
oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Vitalys B.V., 
overeenkomstig de opgestelde conceptakte van oprichting. 

2. Op basis van het positieve advies van de Financiële Commissie besluit de RvT goedkeuring 
te verlenen aan de vastgestelde begroting en het jaarplan.  

3. De RvT besluit de heer Van Twist voor een periode van vier jaar te herbenoemen als 
voorzitter van de RvT van Rijnstate.  

4. De RvT besluit (in afstemming met de RvB) dat in geval van conflict de RvB en de RvT elk 
afzonderlijk het besluit kunnen nemen tot mediation/bemiddeling/commissie van wijzen. Dit 
laatste wordt bepaald op basis waarvan op dat moment de meeste behoefte bestaat. Dit zal 
opgenomen worden in de conflictregeling.  

5. De RvT zal bij de herziening van de statuten de volgende tekst opnemen: Rijnstate beschikt 

over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet zijnde 

arbeidsconflicten, tussen de RvT en de RvB. De regeling is tot stand gekomen in 

overeenstemming tussen RvB en RvT. De regeling voorziet, indien de RvT en de RvB niet tot 

een oplossing van het conflict kunnen komen, in de instelling van, afhankelijk van de 

situatie, een commissie van wijzen /afspraken over mediation/ bemiddeling. 
6. De RvT besluit de huidige bedragen in de regeling onkostenvergoeding RvB te handhaven en 

niet op te hogen. Bij uitzondering kan vanwege bijzondere omstandigheden met de 
voorzitter van de RvT afgesproken worden dat daar in redelijkheid van afgeweken kan 
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worden.  
7. De RvT besluit naar analogie van de nieuwe Governancecode dat: In ieder geval kunnen niet 

tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die de afgelopen drie jaren lid 

zijn geweest van de Raad van Bestuur van de stichting en personen, die ingevolge een 

arbeids- of toelatingsovereenkomst aan de stichting of de rechtspersonen, waarover de 

stichting het bestuur voert, verbonden zijn of zijn geweest. Hier zal het reglement van de 
RvT op aangepast worden.  

8. De RvT besluit dat in geval een volgens rooster aftredend lid RvT ingevolge de statuten nog 
eenmaal herbenoembaar is, de RvT ook advies vraagt aan de Raad van Bestuur, de 
Ondernemingsraad en het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate, 
Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad inzake deze voorgenomen herbenoeming. Dit 
zal opgenomen worden in het reglement RvT. 

9. De RvT besluit dat in ieder geval altijd de voorzitter het jaargesprek met de RvB voert en 
zich in principe laat vergezellen door het andere lid van de Remuneratie en Strategische HR 
commissie, maar dat dit onder bijzondere omstandigheden ook een van de andere leden zou 
kunnen zijn.  

 
Financiële commissie 

De Financiële Commissie wordt gevormd door mevrouw Trompetter en de heer Van Leeuwen/de 
heer Dubbelboer. De vergaderingen worden standaard altijd bijgewoond door de financieel 
directeur, de heer Van Veen. Er is 7 maal door de Financiële Commissie vergaderd (waarvan 2 
maal telefonisch): op 8 februari, 9 maart, 9 mei, 28 juni, 12 september, 22 november en 11 
december. In de vergaderingen is gesproken over financiële rapportages, meerjarenbusinesscase, 
vastgoedstrategie, horizontaal toezicht, rapportage accountant, ver- en nieuwbouwprojecten, 
overeenkomt met banken.  
 
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 2017 eenmaal met de Raad van Bestuur vergaderd en deze 
vergadering is bijgewoond door de manager HR, mevrouw Blom. In de vergadering is o.a 
gesproken over: Jaarplan HR 2017, ontwikkelingen arbeidsmarkt in relatie tot doelstellingen 
productiegroei, regeling veranderende inzetbaarheid: vertrekregeling en generatiebeleid, 
medewerkersonderzoek, aanpak verzuim. 
 
Daarnaast heeft de commissie zich actief bezig gehouden met de werving en voorbereidingen van 
de selectie van de nieuwe bestuurder. Daarnaast zijn op 14 maart door de heer Van Twist en 
mevrouw Trompetter de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur 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 2017 tweemaal met de Raad van Bestuur vergaderd (22 maart en 27 september). De 
derde geplande vergadering in december moest door de weersomstandigheden afgezegd worden 
en is begin 2018 ingehaald. Ten behoeve van de vergadering wordt standaard alle correspondentie 
met de IGJ (voorheen IGZ) toegevoegd.  
In de vergaderingen is samengevat over: de situatie rondom de VRE, gemelde calamiteiten, 
integraal risicomanagement, NIAZ-accreditatie 
 
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 eenmaal gesproken op 23 mei 2017. Het tweede geplande overleg 
in december is vanwege de weersomstandigheden vervallen en begin 2018 ingehaald. Met de 
CMSR is gesproken over de bijzonderheden en casuïstiek vakgroepen, de governance van regionale 
vakgroepen, de betrokkenheid CMSR bij bouwprojecten en de VRE. 
 
Met de Ondernemingsraad is op 22 maart 2017 gesproken en op 31 oktober heeft een delegatie 
van de Raad van Toezicht de artikel 24 WOR vergadering bijgewoond. 
Met de Ondernemingsraad is gesproken over diverse thema’s: flexibele arbeidstijden, duurzame 
medezeggenschap ten behoeve van de RVE’s. In het artikel 24 WOR overleg hebben de 
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bestuurders een terugblik gepresenteerd, een eerste analyse van de nieuwe bestuurder en de 
voornemens in het kader van de nieuwe meerjarenstrategie.  
 
Voor 2017 was er tweemaal een overleg gepland met de Cliëntenraad. Helaas was de Cliëntenraad 
genoodzaakt het overleg in september af te zeggen vanwege het onverwachte overlijden van een 
van hun leden. Het tweede overleg was gepland voor 11 december maar dat overleg is afgezegd 
vanwege de weersomstandigheden.  
 
Accountant 
Eenmaal per jaar brengt de externe accountant verslag uit bij de financiële commissie  naar 
aanleiding van de managementletter en interimcontrole en eenmaal per jaar aan de voltallige Raad 
van Toezicht over het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening (na bespreking 
daarvan in de financiële commissie). De financiële commissie spreekt een maal per jaar kort buiten 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de accountant. 
 
Permanente Educatie 

In 2017 zijn er twee sessies geweest die in het kader van de Permanente Educatie van de Raad 

van Toezicht plaatsvonden. De eerste bijeenkomst was een bijzondere bijeenkomst omdat 

daarvoor het nieuwe benoemde zorgmanagement, de managers van de servicecentra, de 

concernstafmanagers en het CMSR bestuur uitgenodigd waren. Naast een nadere kennismaking 

was het thema van de bijeenkomst was Strategische Samenwerking met derden, om op deze wijze 

meer gezamenlijke bewustwording te creëren over de kansen en bedreigingen die er voor 

(onderdelen van) Rijnstate liggen op het gebied van externe samenwerking en strategische 

netwerken. 

In de tweede PE-bijeenkomst op 9 oktober stond het thema boardroomdynamics centraal. Voor 

een inleiding op dit thema was de heer Geerlings uitgenodigd. Daarna is er nog gesproken over een 

Visie op Toezicht die de Raad van Toezicht in het kader van de nieuwe Governancecode dient vast 

te stellen.  

 

Zelfevaluatie 

Op 9 oktober heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd onder leiding van één 

van de eigen leden. Ten behoeve van deze evaluatie zijn alle leden gevraagd vooraf hun 

beoordeling te geven op de volgende thema’s: 
- Toezicht houden en informatievoorziening 
- Adviesfunctie 
- Werkgeverschap 
- De Vergadering 
- Functie en taakverdeling binnen de Raad van Toezicht 
- Bemensing van de Raad van Toezicht 
- Omgang met de accountant en stakeholders 
- Verantwoording en evaluatie van de Raad van Toezicht 

 
Daarnaast is er een besluit genomen over de bezoldiging van de Raad van Toezicht en 
procesafspraken gemaakt voor de optimalisatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. 
Tenslotte zijn de benodigde aanpassingen, als gevolg van de invoering van de Governancecode 
voor de reglementen besproken en vastgesteld.  
 
 
 
 


