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Vooraf 
 
De raad van toezicht legt in het kader van “Goed Toezicht” verantwoording af met dit 
jaarverslag.  
 
In het verslag is onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad, 
aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze 
waarop toezicht is gehouden, 
 
Het jaarverslag wordt, nadat het is vastgesteld door de raad van toezicht, gepubliceerd op 
de website van Amerpoort. 
 
 
 
Mr. Loes M. van der Sluis 
Voorzitter raad van toezicht Amerpoort
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1. Raad van toezicht 
1.1. Samenstelling 

De raad van toezicht is zo samengesteld, dat de leden van de raad samen beschikken over 
de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, kwaliteit en resultaten van geboden 
zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en 
daarnaast ook als sparringpartner en klankbord van de raad van bestuur te kunnen 
fungeren.  
 
De kwalificatievereisten voor en competenties van de individuele leden van de raad van 
toezicht zijn beschreven in de profielschets voor de raad van toezicht van Amerpoort. 
Tevens bevat de profielschets de randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als 
geheel. De profielschets voldoet aan de eisen gesteld in de Governancecode Zorg. Zo 
beschikt ten minste één lid in de huidige samenstelling van de raad over relevante kennis en 
ervaring in de zorg. 
 
In verband met het beëindiging van de zittingstermijn en het vertrek van een van de leden 
zijn in 2019 twee nieuwe leden benoemd met specifieke deskundigheid op het gebied van 
bedrijfsvoering & huisvesting. Deze toezichthouders zijn via een transparante, openbare 
procedure geworven. Om de kennis en continuïteit van de auditcommissie bedrijfsvoering & 
huisvesting te borgen heeft de raad van toezicht tot 1 oktober 2020 een extern adviseur 
ingehuurd, mevrouw drs. Th. van den Hurk.  
 
Eind december 2019 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden: 
 

Naam Rollen Datum 
benoeming 

Aftredend 
per 

Her- 
benoembaar 

Mevrouw Mr. 
L.M. van der Sluis 

- Voorzitter RvT 
- Benoemings- en honorerings 
commissie 

01-02-2018 31-01-2022 Ja 

Mevrouw Prof. Dr. 
A.P. Nieboer 

- Vice-voorzitter RvT 
- Voorzitter auditcommissie  
Kwaliteit & Veiligheid 

01-01-2016 31-12-2023 Nee 

Mevrouw  
J.J. Hellinga, arts 

- Voorzitter benoemings- en 
honoreringscommissie 
- Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

01-01-2018 31-12-2021 Ja 

De heer drs.  
R.R.S. Santokhi RA 

- Auditcommissie bedrijfsvoering & 
huisvesting 

01-01-2019 31-12-2022 Ja 

De heer Drs. 
R.G.J. te Brake 

- Voorzitter Auditcommissie 
bedrijfsvoering & huisvesting 

01-10-2019 30-09-2023 Ja 

 
 

1.2. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling 
De leden van de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn. Dit is vastgelegd in artikel 11 
van de statuten en artikel 2 van het reglement van de raad van toezicht. Tevens staan in 
artikel 16 van de statuten en artikel 10 van het reglement van de raad van toezicht 
bepalingen om belangenverstrengeling tegen te gaan. 
 
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad 
van bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 
 
Op de volgende pagina een overzicht met de functie en nevenfuncties van de leden van de 
raad van toezicht. 
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Naam Primair functie Nevenfuncties 

Mevrouw Mr. 
L.M. van der Sluis 

Advocaat - Berculo Advocaten - Lid raad van toezicht  
Carante Groep 
- Lid raad van commissarissen 
Woningcorporatie Vecht en 
omstreken 
- Lid raad van commissarissen 
Woningcorporatie Centrada 

Mevrouw Prof. dr.  
A.P. Nieboer 

Professor Socio-Medical Sciences 
aan de Erasmus School of Health 
Policy & Management, Erasmus 
Universiteit Rotterdam 

  

Mevrouw  
J.J. Hellinga, arts 

Arbo-arts Immediator en Arbobutler - Lid van raad van toezicht 
AxionContinu 

De heer drs.  
R.R.S. Santokhi RA 

 

Chief Financial Officer Europe 
Aegon Asset Management 

- Lid raad van commissarissen  
Mitros 
- Lid raad van toezicht Paradiso 

De heer Drs. 
R.G.J. te Brake 

Directeur Financiën en Sales 
Gelre Ziekenhuis 

- Lid raad van commissarissen 
STMG 

 
De raad van toezicht heeft in 2019 geconstateerd dat er geen sprake is geweest van 
belangenverstrengeling. 
 

1.3. Taken en rollen van de raad van toezicht 
De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn volgens de wettelijke en statutaire 
taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Amerpoort. Beide zijn 
verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Governancecode Zorg. In de 
Governancecode Zorg is vastgelegd dat de raad van toezicht een visie heeft op de wijze 
waarop hij het toezicht uitoefent: de toezichtvisie.  
 
Het bestuur van Amerpoort is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de 
zorgorganisatie. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de 
besturing door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als 
maatschappelijke onderneming en staat het bestuur daarbij met raad terzijde. De taken zijn 
uitgewerkt in de statuten, het reglement raad van toezicht en reglement raad van bestuur. 
De raad van toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de missie en visie van de organisatie.  
 
Vanuit zijn onafhankelijke positie beoordeelt de raad van toezicht de integraliteit en integriteit 
van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle 
belanghebbenden van Amerpoort. Naast de formele rollen van toezichthouder, werkgever en 
klankbord vindt de raad van toezicht het van belang een eigen meerwaarde voor Amerpoort 
te bieden.  
 
De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid 
strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbeleid,  jaarlijkse beleidsplannen en 
met de financiële meerjarenraming, respectievelijk de begroting van Amerpoort. De raad van 
toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van 
toezicht gehanteerd worden.  
 
De raad van toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol voor het bestuur en zorgt dat 
Amerpoort beschikt over een competent bestuur. Hierbij is de raad van toezicht zich bewust 
van de formele kant van zijn toezicht op besturing en de maatschappelijke opdracht van 
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Amerpoort, en ook van de spanning die deze beide perspectieven kunnen meebrengen. De 
benoemings- en honoreringscommissie voerde een jaargesprek met de bestuurder. 
 
De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en heeft taak en 
werkwijze vastgelegd in het reglement. Op grond van artikel 6 lid 2 van de statuten is 
goedkeuring van de raad van toezicht benodigd voor een aantal specifieke 
bestuursbesluiten.  
 

1.4. Commissies van de raad van toezicht 
Vaste commissies bevorderen een goede informatievoorziening aan de raad van toezicht. Zij 
ondersteunen en adviseren de raad bij de onafhankelijke uitvoering van het toezicht. De 
raad van toezicht heeft de volgende commissies ingericht: 
 

 Benoemings- en honoreringscommissie:  
De commissie adviseert de raad van toezicht bij de selectie en benoeming van leden 
van de raad van bestuur en raad van toezicht, het vaststellen van de honorering en 
de overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur, alsmede de honorering van 
de voorzitter en leden van de raad van toezicht.   

 

 Auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting:  
De auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing van Amerpoort op 
alle aspecten van bedrijfsvoering en huisvesting, I&A, en de ontwikkeling daarvan. Zij 
richt zich daarmee op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele raad 
van toezicht. De commissie monitort onder meer de ontwikkelingen op basis van de 
financiële rapportage, het portefeuilleplan huisvesting en bespreekt ontwikkelingen 
met de accountant. 

 

 Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van zorg: 
Deze auditcommissie toetst gevraagd en ongevraagd de besturing binnen Amerpoort 
op aspecten van kwaliteit en veiligheid, en de ontwikkeling daarvan. Daarmee richt zij 
zich ook op de voorbereiding van de vergaderingen van de gehele raad van toezicht. 
De auditcommissie bespreekt met de raad van bestuur de ontwikkelingen en 
ambities over kwaliteit en veiligheid van zorg. Hiertoe volgt zij bijvoorbeeld de interne 
ontwikkelingen rond het taakvolwassen werken, de dialoog over kwaliteit, de audits, 
calamiteiten, tevredenheidonderzoeken, de organisatie van (brand)veiligheid, 
medicatieveiligheid en klachten(procedures).  

 
 

1.5. Ontwikkeling raad van toezicht 
Jaarlijks voert de raad van toezicht een zelfevaluatie uit. In verband met de wisselingen in de 
raad van toezicht is besloten de jaarlijkse zelfevaluatie door te schuiven naar het voorjaar 
van 2020. Dan is ook het scholingsbeleid van de raad van toezicht onderwerp van gesprek. 
 
De nieuwe leden van de raad van toezicht hebben een inwerkprogramma gevolgd waarvan 
een werkbezoek aan een aantal locaties van Amerpoort onderdeel was.  
 
De voltallige raad van toezicht volgde gezamenlijk de training ‘Financieel management van 
zorginstellingen’. 
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2. Vergaderingen en bijeenkomsten 
De raad van toezicht kwam in 2019 zes keer bijeen in een reguliere vergadering in 
aanwezigheid van de bestuurder.  
 
Buiten de reguliere vergaderingen sloot een afvaardiging van de raad aan bij een 
overlegvergadering tussen de bestuurder en de ondernemingsraad in het kader art. 24 van 
de Wet op de Ondernemingsraden. Tevens sloot een afvaardiging van de raad aan bij een 
vergadering van de bestuurder en de centrale verwantenraad en de bestuurder en de 
centrale cliëntenraad. 
 
Een aantal leden sloot aan bij dialoogsessies met medewerkers, cliënten en verwanten over 
deelstrategiëen en de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ook 
bezochten een aantal leden de kennismarkt van het expertisecentrum. 
 
Leden van de raad van toezicht legden verschillende werkbezoeken af bij locaties van 
Amerpoort, al dan niet als onderdeel van het inwerkprogramma.  
 
Beide auditcommissies zijn in 2019 vijf keer bijeengekomen onder andere ter voorbereiding 
op de reguliere vergaderingen. De benoemings- en honoreringscommissie heeft twee keer 
vergaderd in 2019.  
 

2.1. Agendapunten 
De commissies brengen voor de reguliere vergaderingen agendapunten in. De voorzitter van 
de raad van toezicht stelt samen met de bestuurder een agendavoorstel op. In 2019 zijn de 
volgende agendapunten (niet uitputtend) besproken: 
 

Vanuit auditcommissie  
Kwaliteit & Veiligheid: 

- Kwaliteitsrapport 2018 en het bijbehorende 
verbeterplan 

- Sectorbeeld gehandicaptenzorg 2018 
- Jaarverslagen providers 
- Jaarverslag Externe klachtencommissie  
- Project ‘ondersteuning aan de bedoeling’ 
- Project ‘verstandelijke beperking en 

psychiatrische problematiek’ 
- Aanpak suïcidepreventie 
- MBO-opleiding voor zij-instromers ‘goed 

voor elkaar’ 
- Medicatie Veiligheid 
- Weerbaarheid 
- Incidentmeldingen 
- Verzuimontwikkelingen en -aanpak 
- (Behandel)methodieken 
- Inspectiemeldingen en –rapporten 
- Privacy en AVG ontwikkelingen 

 

Vanuit de auditcommissie Bedrijfsvoering & 
Huisvesting: 
- Activerings- en afschrijvingsbeleid 
- Jaardocument en jaarrekening 2018 
- Meerjarenraming 
- Integraal duurzaamheidsplan 
- Bedrijfswaardeberekening: herijking WACC  
- Financiële rapportages 
- Vastgoedontwikkelingen 
- Managementletter 2019 
- Begroting 2020 
- Treasuryjaarplan 2020 
- Afschaffing voorziening onderhoud 

 

Vanuit de benoemings- en 
honoreringscommissie: 

- Benoeming de heer R. ter Brake 
- Samenstelling commissies raad van 

toezicht 
- WNT-klasseindelinge & Bezoldiging 

bestuur en raad van toezicht 
- Herbenoeming mevrouw A. Nieboer 

Algemene agendapunten: 
- Deelstrategieën in aansluiting op 

meerjarenbeleidsplan 
- Integrale managementrapportages 
- Methodiek LACCS 
- Ontwikkeltraject gedragskundigen 
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2.2. Genomen besluiten 
De raad van toezicht gaf zijn goedkeuring aan: 

 Activerings- afschrijvingsbeleid  

 Herijking WACC met een percentage van 5% 

 Jaarverslag en jaarrekening 2018 

 Aanpassing risico-opslag geldlening NWB 

 Nevenfuncties raad van bestuur 

 Liquiditeitsopslag basisrente lening NWB vastgelegd voor rest looptijd 

 Begroot resultaat over 2020 van 1% 

 Wijziging jaarverslaglegging 

 Begroting 2020 

 Financiële meerjarenraming 

 Treasury jaarplan 2020 

 Business case Ameland 
 
De raad van toezicht nam de volgende besluiten: 

 Vaststellen WNT klasseindeling en bezoldiging RvT 

 Benoeming de heer R. te Brake  

 Samenstelling commissies raad van toezicht 

 Verlenging adviesopdracht mevrouw Th. van den Hurk tot 1 oktober 2019 

 Herbenoeming mevrouw A. Nieboer 
 


