
 

Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht  
 
Inleiding 
Eind 2017 en eind 2018 heeft de Raad van Toezicht (RvT) van twee toezichthouders 
afscheid genomen (Frans Apotheker en Jan Gerritsen) en twee nieuwe leden mogen 
verwelkomen (Louise Rouwhorst en Yolanda Winkelhorst). In 2019 zal het laatste 
RvT-lid nog betrokken was bij het samengaan van Fatima en Schreuderhuizen (in 
2014) afscheid nemen (Hans Geerlink).  
De mutaties in de RvT waren een mooie aanleiding om in 2018 als RvT weer eens 
stil te staan bij onze rol binnen Elver en de visie die wij hebben op het 
toezichthouden. Dat is in januari 2019 formeel vastgelegd in de ‘Visie op 
toezichthouden Elver’. De visie bestaat uit drie A4-tjes en is hier via de Elver-
website te raadplegen. 
 
Elver heeft als motto: Elk verhaal telt. Dat geldt ook voor het verhaal van de RvT. 
We vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons werk. Daarom 
zijn leden van de RvT met een persoonlijk verhaal goed vindbaar op de website van 
Elver. Op de website komt ook een jaarlijks verslag van de werkzaamheden van de 
RvT. Zo geven we samen inhoud aan onze missie: Er zijn om bij te dragen aan een 
gelukkig bestaan voor de cliënten van Elver. 
 
Rollen en namen 
De RvT kent vier rollen: toezicht op het besturen van Elver, advies/klankbord voor 
de bestuurder, werkgever en tot slot een maatschappelijke rol, waarbij de antenne 
met de buitenwereld van belang is. Om die rollen als RvT goed te kunnen invullen 
wordt gestreefd naar diversiteit ten aanzien van deskundigheden en 
persoonlijkheden.  
In 2018 bestond de RvT tijdelijk uit zes leden. Een tijdelijke extra bezetting was 
handig voor het inwerken van de twee nieuwe leden en in de aanloop naar het 
vertrek van de voorzitter en vice-voorzitter. 
 
In 2018 bestond de RvT uit: 
• Hans Geerlink (voorzitter; vertrekt eerste halfjaar 2019) 
• Jan Gerritsen (vice-voorzitter t/m 2018; lid commissie bedrijfsvoering; eind 2018 
vertrokken) 
• Wilma Heesen (lid commissie kwaliteit, lid op voordracht van de cliëntenraad) 
• Jeroen Kleinjan (lid commissie bedrijfsvoering) 
• Louise Rouwhorst (nieuw in 2018; lid commissie kwaliteit) 
• Yolanda Winkelhorst (nieuw in 2018; lid commissie bedrijfsvoering) 
 
Meer over de achtergronden van de huidige vijf leden van de RvT is hier op de 
Elver-website te vinden. 
 
  

https://www.elver.nl/media/2021/visie-op-toezichthouden-elver-vastgestelde-versie-januari-2019.pdf
https://www.elver.nl/over-elver/bestuur-en-toezicht/


 

Toezicht 
Het toezicht van de RvT is vooral gericht op de volgende aspecten van de 
organisatie: 
• kwaliteit en veiligheid 
• samenspel in de driehoek cliënt-verwant-begeleider/behandelaar 
• vastgoedontwikkelingen 
• financiële gezondheid 
• de balans tussen externe en interne belangen 
 
Onze maatschappij staat bol van regels en afspraken. Dat geldt ook voor Elver en 
voor de rol van de toezichthouders. Toch laat de RvT zich primair leiden door 
hetgeen is verwoord in onze Visie en het motto van Elver: Elk verhaal telt. Maar 
uiteraard gebeuren de werkzaamheden van de RvT binnen de kaders ten aanzien 
van de statuten van Stichting Elver, financiën, wet- en regelgeving en 
governanceregels in de zorg. Governance wil zeggen dat er sprake is van samenhang 
en transparantie in het bestuur en toezicht van een organisatie met als doel dat de 
beleidsdoelstellingen op een efficiënte en effectieve manier worden gerealiseerd. 
 
Jaaragenda 
De RvT maakt telkens een jaaragenda met actiepunten voor het komende jaar. Dat 
zijn vaste afspraken voor onder meer RvT-vergaderingen, commissievergaderingen, 
contacten met cliëntenraad, ondernemingsraad, maar ook voor bedrijfsbezoeken, 
bijwonen van interne bijeenkomsten, contacten met derden, e.d. 
 
Op de jaaragenda 2018 stonden de volgende activiteiten: 
• Vijf vergaderingen van de RvT met de bestuurder, telkens voorafgegaan door 
eigen intern RvT-overleg. Tijdens deze vergaderingen worden zo nodig ook formele 
zaken afgewikkeld, zoals goedkeuring van investeringsbeslissingen, de begroting, de 
jaarcijfers e.d. 
• Vijf bijeenkomsten van de agendacommissie, waarin de voorzitter van de RvT 
samen met de bestuurder en de bestuurssecretaris de RvT-vergaderingen 
voorbereidt. In 2019 sluit bij het agendaoverleg een tweede (telkens wisselend) 
RvT-lid aan. 
• Voor de verdieping op deelonderwerpen: twee bijeenkomsten van de commissie 
kwaliteit en ook twee van de commissie bedrijfsvoering. Beide commissies bestaan 
uit twee RvT-leden, de bestuurder en bestuurssecretaris plus wisselende 
deelnemers vanuit Elver of elders. 
• Tweemaal per jaar een overleg van twee RvT-leden met ondernemingsraad en 
bestuurder. 
• Tweemaal per jaar een overleg van twee RvT-leden met de cliëntenraad en 
bestuurder. 
• Eenmaal per jaar wonen twee RvT-leden een bijeenkomst bij van de deelraad 
cliënten. 



 

• Tweemaal per jaar het zogenaamde vier/vijf-voorzittersoverleg, bestaande uit de 
bestuurder, de voorzitters van cliëntenraad, ondernemingsraad en RvT, plus een 
vertegenwoordiger van de deelraad cliënten 
• De voorzitter en vice-voorzitter houden een jaargesprek met de bestuurder. 
• De RvT evalueert eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, deels in aanwezigheid 
van de bestuurder. Eenmaal per drie jaar gebeurt de evaluatiebijeenkomst met 
externe begeleiding; dat is in 2018 gedaan. 
• Bijwonen van de Elver-conferentiedagen (dat doen zoveel mogelijk RvT-leden 
gespreid over de bijeenkomsten). 
• Locatiebezoek (dat doen zoveel mogelijk RvT-leden verspreid over diverse 
locaties/groepen/activiteiten). 
 
Gewoonlijk staat eenmaal per jaar ook een themabijeenkomst op de RvT-agenda. In 
2018 heeft de RvT dat ingevuld met de evaluatiebijeenkomst met externe 
begeleiding, waarbij ook de voorbereidingen op de ‘Visie op toezichthouden Elver’ 
werden gedaan. 
 
Specifieke zaken 
Buiten de reguliere contactmomenten is er naar behoefte van de RvT, de 
bestuurder en soms van anderen in de organisatie aanvullend contact. We weten 
elkaar goed te vinden voor goed en minder goed nieuws omtrent of ontwikkelingen 
bij Elver.  
 
Onderwerpen 
De volgende onderwerpen zijn in 2018 onder andere aan de orde gekomen: 
‐ Meldingen van incidenten en calamiteiten 
‐ Ziekteverzuim 
‐ Visie op behandeling en de organisatie van behandeling binnen Elver 
‐ Uittreding Carante Groep (ter goedkeuring) 
‐ Rekenmodellen voor investeringen in huisvesting 
‐ Tussentijdse viermaandcijfers 
‐ Meerjarenscenario’s financiën 
‐ Ontwikkelplan huisvesting (ter goedkeuring) 
‐ Nieuwbouw VIC-workhomes/woning begeleidingsintentief (ter goedkeuring) 
‐ Businesscase nieuwbouw Annahoeve/Holterweg (ter goedkeuring) 
‐ Businesscase nieuwbouw Arnhem Noord (ter goedkeuring) 
‐ Oriëntatie woonlocatie Wehl 
‐ Ontwikkelplan Elver (ter goedkeuring) 
‐ BBL-lesgroepen 
‐ NVTZ-trajecten/opleidingen 
‐ Jaarlijks kwaliteitsrapport 
‐ Gebruik Planetreemodel  
‐ Accountantsverslag en jaarrekening 2017 (ter goedkeuring) 
‐ Opdracht controle jaarrekening 2018  
‐ Profielschets en werving nieuwe voorzitter RvT (ter goedkeuring) 



 

‐ Stakeholdersbijeenkomst 
‐ Klasse-indeling voor de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen (ter 

goedkeuring) 
‐ Privacy wetgeving/AVG wet 
‐ Naleving Governancecode 
 
 
 


