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Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 
 

 
1- Algemeen 
 
De gezondheidszorg is sinds 27 januari 2020 geconfronteerd met de effecten van de Coronacrisis. Op 
deze datum traden de eerste preventieve maatregelen in werking. Op 23 maart 2020 trof het kabinet 
aanvullende en aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Hierdoor heeft de 
Coronacrisis in 2020 een zware wissel getrokken op cliënten, medewerkers, andere stakeholders en 
het leiderschap. De Raad van Toezicht (RvT) heeft grote waardering voor de wijze waarop De 
Lichtenvoorde haar taken heeft uitgevoerd en verantwoordelijkheden heeft waargemaakt en alles in 
het werk heeft gesteld de risico’s en de gevolgen van COVID-19 zo veel mogelijk te beperken. 
 
In dit jaarverslag legt de RvT verantwoording af over de invulling van onze maatschappelijke rol als 
toezichthouder, werkgever en klankbord. 
 
 

 
 
 
 

2- Toezichtfunctie 
 
De RvT van de Stichting De Lichtenvoorde (verder te noemen “De Lichtenvoorde”) toetst of de Raad 
van Bestuur (RvB) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken adequaat oog houdt 
voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van De Lichtenvoorde 
en of de RvB een zorgvuldige evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij De 
Lichtenvoorde betrokken zijn. De RvT doet dit met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode 
2017. De RvT concludeert dat in 2020 de eigen toezichtfunctie is uitgevoerd volgens de principes van 
de Zorgbrede Governancecode 2017, de statuten van De Lichtenvoorde en het voor haar geldend 
reglement. 
 
Voor de uitvoering van onze taak vindt de RvT het van belang om voldoende kennis te hebben van 
wat er leeft onder de in- en externe stakeholders van De Lichtenvoorde en heeft de RvT oog voor de 
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cultuur in de organisatie. De rollen worden niet afzonderlijk van elkaar ingevuld. Zij wisselen elkaar, 
in meer of mindere mate, situationeel af. De kwaliteit van het interne toezicht is daarom mede 
afhankelijk van de mate en souplesse waarin de RvT als toezichthouder van rol kan veranderen en 
dat de RvT daarnaast weet wat er op een zeker moment en in een specifieke situatie nodig is. Dat 
vraagt om terugkerende reflectiemomenten; zowel op de samenwerking, de taakinvulling, als op de 
relatie met de bestuurder. Ook hierbij is het van groot belang dat de RvT een veilige en transparante 
omgeving creëert waarbij vertrouwen en respect centraal staan. 
 
Besluitvorming in de RvT vindt plaats nadat alle meningen van de leden zijn gehoord, waarbij ieders 
deskundigheid wordt gerespecteerd en voldoende in acht wordt genomen. De RvT is onderling en als 
collectief open, transparant en lerend. De RvT heeft zijn visie op toezicht vastgesteld en handelt 
dienovereenkomstig. 
 
Profiel en benoeming 
De benoeming van de leden vindt plaats in overeenstemming met de statuten. In de statuten is 
onder meer opgenomen: ‘van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de 
ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, de zorgfunctie van de stichting en dat zij zelf 
maatschappelijk actief zijn’. De benoemingstermijn is 4 jaar; mogelijke herbenoeming is eenmalig 
voor eveneens 4 jaar. Conform statuten en wetgeving hebben de Ondernemingsraad, de Centrale 
Verwantenraad en de Centrale Cliëntenraad recht op (zwaarwegend) advies en/of voordracht bij de 
(her)benoeming van een van de leden van de RvT. 
 
In 2020 heeft de werving en selectie voor twee nieuwe leden in de RvT plaatsgevonden. De vacatures 
hiervoor ontstonden door het aftreden per 31 december 2020 van Dianne Korstschot (voorzitter) en 
Nicolette Cremers (op voordracht van de Ondernemingsraad) wegens het bereiken van de maximale 
zittingstermijn volgens het vastgestelde rooster van aftreden. De RvT spreekt grote dank uit voor de 
bijdrage die zij hebben geleverd aan de resultaten van De Lichtenvoorde. 
 
De RvT heeft Marion Pronk (op voordracht van de Ondernemersraad) en Sonja Wouda benoemd als 
nieuwe leden van de RvT per 1 januari 2021. Er heeft een openbare werving- en selectieprocedure 
plaatsgevonden. Om een warme overdracht te waarborgen hebben zij als toehoorder in december 
2020 de vergadering van de RvT bijgewoond. De samenstelling van de RvT tot en met 31 december 
2020 staat vermeld in de bijlage “Overzicht samenstelling Raad van Toezicht in 2020”.  
 
De RvT heeft een profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en competenties die van elk lid 
mogen worden verwacht, zijn opgenomen. Per zetel wordt de profielschets aangevuld met een 
specifieke expertise naar achtergrond, discipline en deskundigheid; de zogenaamde ‘portefeuille’. De 
profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan de RvB en de genoemde medezeggenschapsraden. 
De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. De RvT concludeert dat de 
verschillende profielen van de leden goed zijn ingevuld. 
 
De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 
 
Vergaderingen en besluiten 
De maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen blijven een continue uitdaging voor 
alle partijen in het sociaal domein, zo ook voor De Lichtenvoorde. De bestuurder heeft de RvT 
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adequaat geïnformeerd onder andere over de laatste stand van zaken over de gevolgen van de 
voortdurende ontwikkelingen en de onzekerheden die dit proces met zich meebrengt voor De 
Lichtenvoorde. In 2020 heeft de bestuurder de RvT voorts periodiek geïnformeerd aangaande de 
(gevolgen van de) Coronacrisis. De RvT heeft als kritische sparringpartner de bestuurder hierop 
bevraagd en geadviseerd.  
 
In zijn ambitie om van toegevoegde waarde te zijn én te blijven voor de bestuurder, het management 
en de medewerkers van De Lichtenvoorde en uiteraard ook voor de organisatie als geheel, staat het 
belang van de cliënt voor de RvT centraal. De RvT is zich bewust van zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen in de zorg blijven voor de RvT aanleiding om kritisch naar 
zijn eigen rol en functioneren te kijken en deze periodiek te evalueren en te versterken.  
 
De RvT heeft in het verslagjaar zes keer regulier vergaderd met het bestuur. Voorafgaand aan deze 
vergaderingen vond telkens een kort voorbereidingsoverleg plaats, waaraan alleen de RvT-leden 
deelnamen. In 2020 stonden diverse onderwerpen op de agenda, zoals het strategisch doel 2025, 
corona, naamgeving De Lichtenvoorde, compliance waaronder de Wet zorg en dwang, financiële 
budgetoverzichten, uitkomsten HKZ-audit, het project intensieve zorg en de fusie met Stichting Elvee. 
 
De RvT heeft, in overeenstemming met de statuten, in 2020 ten minste de volgende besluiten 
genomen: 

➢ De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de begroting voor 2021 en de jaarrekening over 
2019. Deze jaarrekening is besproken met de externe accountant, in aanwezigheid van de 
functioneel verantwoordelijke binnen De Lichtenvoorde. De jaarrekening is vervolgens 
goedgekeurd in een aansluitende vergadering van de RvT. De RvT heeft decharge verleend 
aan de bestuurder over 2019. 

➢ De RvT heeft het besluit van de RvB inzake het strategisch doel 2025 goedgekeurd. 
➢ De RvT heeft het besluit van de RvB inzake het communicatieprotocol goedgekeurd. 
➢ De RvT heeft het besluit van de RvB over de aankoop van een perceel aan de 

Winterwijkseweg en verkoop van een perceel aan de Oude Winterwijkseweg in Groenlo 
goedgekeurd. 

➢ Op basis van de Wet Normering Topinkomens heeft de RvT de klasse-indeling voor 2020 
vastgesteld. 

➢ Geactualiseerde visie op toezichthouden is vastgesteld. 
➢ Geactualiseerde profielschets RvT is vastgesteld. 
➢ Eind 2020 zijn twee nieuwe leden voor de RvT geselecteerd die benoemd zullen worden per 

1 januari 2021. 
 
 

3- Werkgeversrol 
 
De RvT vervult de rol van werkgever voor de bestuurder. Jaarlijks wordt met de bestuurder het 
wederzijds functioneren en de samenwerking tussen RvB en RvT geëvalueerd. Een delegatie van de 
RvT heeft in december 2020 het jaargesprek met de bestuurder gevoerd. Om zicht te hebben op het 
functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder beperkt de RvT zich niet tot zijn eigen 
waarneming, maar put ook uit de diverse overleggen en de uitkomsten van de 360 graden feedback 
zoals gegeven door diverse medewerkers en enkele stakeholders buiten De Lichtenvoorde. De in het 
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jaargesprek benoemde ontwikkelpunten neemt de bestuurder mee in zijn jaar- en persoonlijk 
ontwikkelplan. 
 
In december 2020 heeft op zeer open en constructieve wijze een inspirerende themabijeenkomst 
over het samenspel tussen de bestuurder en de voltallige RvT plaatsgevonden. 
 
Beloningskader en beloning van de RvB 
De geldende wet- en regelgeving van de bezoldiging van bestuurders is leidend voor het te volgen 
bezoldigingsbeleid. In 2020 gold de Wet Normering Topinkomens en de regeling 
‘Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp’. De bezoldiging van de bestuurder 
voldoet aan de WNT en de genoemde regeling. Een specificatie en verdere toelichting van de 
bezoldiging van de bestuurder is opgenomen in de jaarrekening 2020. 
 
 

4- Klankbordrol 
 
Eén van de taken van de RvT is de klankbordfunctie voor de bestuurder. De mate van vertrouwen en 
openheid tussen de RvT en de bestuurder bepaalt de kwaliteit en meerwaarde van het klankborden. 
In de visie op toezichthouden benoemt de RvT deze rol ook wel als ‘kritische vriend’. De voorzitter 
van de RvT heeft in 2020 regelmatig, naast het periodieke agenda-overleg, ook op ad hoc basis 
bilateraal contact gehad met de bestuurder. In deze gesprekken vervulde de voorzitter een 
klankbordrol voor de bestuurder. Ook andere leden van de RvT hadden tussentijds contact en/of 
deden tussentijds suggesties aan de bestuurder. De leden van gaven gevraagd en ongevraagd advies, 
indachtig de verantwoordelijkheid van de bestuurder.  
 
 

5- Samenstelling en functioneren Raad van Toezicht 
 
Onafhankelijkheid en aanspreekbaarheid 
De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk 
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en de taken van de RvT naar 
behoren kunnen vervullen. De leden van de RvT hebben geen (neven)functies die strijdig zijn met het 
belang van De Lichtenvoorde. Met andere woorden: er is een waarborg dat de RvT op onafhankelijke 
wijze tot een oordeel kan komen. 
 
In het reglement van de RvT heeft De Lichtenvoorde vastgelegd dat ‘het functioneren van een lid 
wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling’. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid 
bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Elk lid afzonderlijk 
en de RvT als geheel heeft er bij het uitvoeren van (neven)functies oog voor dat elke (schijn van) 
belangenverstrengeling wordt voorkomen. Bij aanvang van een nevenfunctie vindt intern toetsing 
plaats om belangenverstrengeling te voorkomen. In 2020 zijn er geen transacties met leden van de 
RvT geweest die tegenstrijdige belangen hebben opgeleverd. 
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Informatievoorziening  
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, laat de RvT zich regelmatig mondeling en 
schriftelijk door de bestuurder informeren. De verkregen informatie heeft betrekking op de 
maatschappelijke prestaties en financiële resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante 
externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghouders. De RvT ontvangt iedere 
vergadering een bestuursverslag en een financieel budgetoverzicht. De RvT ziet erop toe dat de 
ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op maatschappelijk, financieel en 
organisatorisch gebied en op het gebied van de dienstverlening aan de cliënten van De 
Lichtenvoorde. 
 
De RvT laat zich ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. 
Bijvoorbeeld door de Ondernemersraad, Centrale Cliëntenraad, Centrale Verwantenraad en de 
externe accountant. Tevens halen de RvT-leden zelf informatie op, onder andere bij de NVTZ en 
diverse (sector gerelateerde) bijeenkomsten en eigen netwerkcontacten. Door de corona- 
maatregelen heeft in 2020 niet de gebruikelijke afstemming met de interne stakeholders kunnen 
plaatsvinden. De locatiebezoeken, de Radenavond en de themabijeenkomst met de managers 
hebben helaas niet kunnen plaatsvinden vanwege de Coronacrisis. 
 
Zelfevaluatie 
De RvT bespreekt ten minste één maal per jaar zijn eigen functioneren en dat van individuele leden 
van de raad. Dit is gebeurd op 20 november 2020 zonder externe begeleiding. De zelfevaluatie is 
begonnen met een terugblik op de doelen en afspraken voor 2020. Ook is de visie op toezichthouden  
geëvalueerd en heeft de raad stilgestaan bij het samenspel tussen de RvT en de bestuurder. Er is 
intensief samengewerkt en afstemming gezocht waar wenselijk of nodig; ook met de bestuurder. Elk 
lid van de RvT krijgt de ruimte: vanuit de eigen expertrol vindt afstemming (desgewenst bilateraal of 
in een kleinere setting) plaats met aandacht voor inhoud, proces en interactie. 
 
De RvT is van mening dat de raad naar eer en geweten toezicht heeft gehouden en dat de leden hun 
functie integer hebben uitgeoefend. De locatiebezoeken, de radenavond en de themabijeenkomst 
met de managers zijn wel erg gemist, maar konden begrijpelijkerwijs door de coronamaatregelen 
niet plaatsvinden. 
 
Voor 2021 heeft de RvT de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

➢ Kwaliteit en veiligheid van zorg: wat is geleerd / veranderd / verbeterd, waar bevinden zich 
risico’s (waaronder privacybescherming en informatieveiligheid)?; 

➢ Strategische doelstellingen en beleid koppelen aan geld (de wereld achter de cijfers); 
➢ Compliance blijft aandachtspunt voor 2021; 
➢ Innovatie en ICT in 2021 nadrukkelijker op de agenda; 
➢ Governance: doorontwikkelen van de samenwerking RvT – bestuur; 
➢ Doorontwikkelen van de werkgeversrol; 
➢ In de RvT-vergaderingen meer rust betrachten, vooral bij consensus stoppen met 

doorvragen; 
➢ Rollen goed invullen en elkaar stimuleren. 
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Permanente educatie (PE) 
De waarde “Goed beslagen ten ijs” van het programma Goed toezicht (NVTZ) staat voor 
kennisvergaring door middel van scholing. Hierbij is de RvT doorlopend bezig met kennis- en 
competentieontwikkeling. Ieder lid van de RvT besteedt minimaal 32 uur aan permanente educatie 
gebaseerd op ieders eigen profiel en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Deze scholing heeft raakvlak 
met de algemene taken en de relevante profielen van de RvT. De bijscholing van de RvT als team 
behoren ook tot het educatie-programma; deze scholing vloeit voort uit het Team Ontwikkel Plan 
(TOP). Aan het eind van elk kalenderjaar wordt getoetst of de plannen (POP en TOP) gerealiseerd 
zijn; de genoten PE-uren worden geregistreerd bij de NVTZ.  
 
Bezoldiging RvT 
De bezoldiging van de RvT over het verslagjaar 2020 is in lijn met de NVTZ-regel “Advies honorering 
raden van toezicht in zorg en welzijn”. De RvT onderschrijft de uitgangspunten die in de NVTZ-regel 
worden gehanteerd, waaronder de gepaste terughoudendheid die een RvT van een zorginstelling 
dient te betrachten bij het vaststellen van de hoogte van zijn eigen bezoldiging. Soberheid en 
doelmatigheid zijn gepast vanwege de publieke taak van de zorginstelling. De maximale bezoldiging 
die de NVTZ-regel hanteert, ligt daarom duidelijk onder de maximale bezoldiging die op basis van de 
wettelijke bepalingen van de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2) voorschrijft. De 
bezoldigingsmaxima in de NVTZ-regel zijn gekoppeld aan de zwaarte van de functie, die verband 
houdt met de zwaarte van de zorginstelling. De bezoldiging van de RvT is onafhankelijk van de 
prestaties van De Lichtenvoorde. De RvT heeft besloten om niet de maximale toegestane bezoldiging 
te hanteren, maar een bezoldiging van 60% van de geldende WNT-norm (75% van de NVTZ-regel). De 
bezoldiging 2020 wordt verantwoord in de jaarrekening. De Lichtenvoorde vergoedt daarnaast de 
redelijke onkosten en reiskosten aan de leden die ten behoeve van de stichting zijn gemaakt. 
 
 

6- Tot slot 
 
De RvT kijkt met gepaste trots terug op een bewogen jaar waarin De Lichtenvoorde goed heeft 
gepresteerd en zich weer heeft bewezen als een solide zorginstelling die met enthousiasme werkt 
om de maatschappelijke rol te vervullen. De dank van de RvT gaat uit naar de medewerkers en 
stakeholders van De Lichtenvoorde die hieraan een bijdrage hebben geleverd. 
 
 
Namens de Raad van Toezicht van de Stichting De Lichtenvoorde,  
 
Dianne Kortschot, voorzitter 
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Bijlage: overzicht samenstelling Raad van Toezicht in 2020 
 
 

Naam Functie en nevenfuncties Aandachtsgebied 

Mevrouw drs. D. Kortschot 
 
 

Hoofdfunctie: 
- Manager Deventer Werktalent, 
samenwerkingsorganisatie tussen de 
Gemeente Deventer en de Sociale 
Werkvoorziening Sallcon 
 
Nevenfuncties: 
- Voorzitter Raad van Toezicht van 
Stichting Welcom in Montferland 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen en zorg, 
management & 
organisatie, (politiek-) 
bestuur, HRM en Kwaliteit  

Mevrouw mr. drs. N.J.E.G. Cremers Hoofdfunctie: 
- Senior beleidsadviseur 
bedrijfsjuridische aangelegenheden 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
 
Nevenfuncties: 
- Voorzitter Raad van Commissarissen  
Felzozorg 
- Lid Raad van Advies Vereniging voor 
Compliance in de Zorg 
- Lid Geschillencommissie 
Regresaanspraken Zorgverzekeraars 
- Lid Beroepscommissie 
Zorgverzekeraars 
- Lid Redactieraad PS Documenta 
Kluwer 
- Werkvelddeskundige Hogeschool 
Utrecht, Instituut voor Recht 
Docent/trainer 
- Auteur diverse 
publicaties/handboeken 
- Commissielid College Deskundigheid 
Financiële Dienstverlening (CDFD) 
- Adviseur Stichting ECKG 
- Vertrouwenspersoon en 
klachtenfunctionaris 

Juridische zaken en 
Compliance 

De heer C.F. Hut MBA Hoofdfuncties: 
CIO Deventer Ziekenhuis 
 
Nevenfuncties: 
Lid Raad van Toezicht GGMD 

Kwaliteit en Veiligheid, 
Gezondheidszorg, 
Informatiebeveiliging en 
privacybescherming. 
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Mevrouw J.W.H. Santbergen Hoofdfunctie: 
- Adviseur/procesbegeleider/coach The 
Blending Experience BV 
 
Nevenfuncties: 
- Bestuurder Stichting BE4YOU2 
- Kernteam Stichting Zin in Jeugdzorg 
- Auditor FIBAA 

Jeugd- en 
gezondheidszorg, 
Kwaliteit en veiligheid, 
Management en 
organisatie, HRM 

De heer drs. A. Timmer RA Hoofdfunctie: 
- Concerncontroller bij 
woningcorporatie Welbions 
 
Nevenfuncties: 
- Lid Raad van Toezicht Stichting 
Weekendschool Twente 
- Lid bestuur Stichting Vrienden van het 
Dijkhuis (zorginstelling) 
- Lid bestuur Stichting Steunfonds De 
Lichtenvoorde 

Financiën en 
Volkshuisvesting 

 


