
Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 
 
Toezichtfunctie  
 
De Raad van Toezicht (RvT) van Mienskipssintrum Leppehiem (in de toekomst stichting 
bestuur Zorg & Welzijn Mid Fryslân) toetst of de Raad van Bestuur (RvB) bij haar 
beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de 
organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige 
evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken 
zijn. De RvT doet dit met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode 2017.  
De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn 
verantwoordelijkheid:  

 als werkgever zorgdragen voor een goed functionerende RvB, zorgdragen voor een 
goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de 
leden van de RvT; 

 functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB;  

 het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van 
zaken in de organisatie; 

 het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de RvB, zoals is bedoeld in de 
statuten van de stichting.  

 
Profiel en benoeming  
 
De benoeming van de leden vindt plaats in overeenstemming met de statuten. De 
benoemingstermijn is 4 jaar; mogelijke herbenoeming is eenmalig voor eveneens 4 jaar. 
Conform statuten en wetgeving hebben de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad recht op 
(zwaarwegend) advies en/of voordracht bij de (her)benoeming van een van de leden van de 
Raad.  
2020 was voor drie van de vijf leden het laatste jaar van de benoemingstermijn. Er zijn in 
samenspraak met de medezeggenschapsorganen en met ondersteuning van een extern 
werving- en selectiebureau drie nieuwe leden geworven. Dit voor de aandachtsgebieden 
voorzitter, financiën en kwaliteit & veiligheid. 
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 is verstrekt aan de RvB en de genoemde 
medezeggenschapsorganen. De profielschets wordt periodiek geëvalueerd en geactualiseerd.  
De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).  
 
Evaluatie functioneren  
 
De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren tijdens een aparte vergadering, buiten de 
aanwezigheid van de bestuurder. Eén keer in de 3 jaar wordt daarbij een externe adviseur 
betrokken. De eerst volgende keer dat een evaluatie zal plaatsvinden met een externe 
begeleider zal ultimo 2021/begin 2022 zijn. Dit in verband met het grote aantal recente 
mutaties binnen de raad. 



Jaarlijks wordt met de bestuurder het wederzijds functioneren en de samenwerking in relatie 
tot elkaar geëvalueerd. Een delegatie van de RvT evalueert tijdens een jaargesprek met de 
bestuurder haar functioneren.  
 
Vergoedingsregeling  
 
De leden van de RvT ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden. De honorering 
wordt vermeld in de jaarrekening. Mienskipssintrum Leppehiem vergoedt daarnaast onkosten 
en reiskosten aan de leden die ten behoeve van de stichting zijn gemaakt. De hoogte van 
vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en getoetst door de accountant en voldoet aan de eisen 
van de WNT.  
 
Accountant  
 
De bespreking van de jaarrekening met de externe accountant vindt plaats met de 
auditcommissie van de RvT. Deze bespreking wordt tevens bijgewoond door de bestuurder en 
de functioneel verantwoordelijke Controller  
De jaarrekening wordt vervolgens, indien akkoord bevonden, goedgekeurd in de aansluitende 
vergadering van de RvT. Naast de jaarrekening wordt de managementletter en het verslag van 
de externe accountant besproken in de vergadering van de RvT.  
 
Belangenverstrengeling  
 
In het reglement van de RvT is 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.  
 
Interne stakeholders  
 
Jaarlijks vinden themabijeenkomsten plaats in aanwezigheid van de RvT, de RvB en het 
management. Over de precieze vormgeving hiervan moeten richting 2021 ev. nog nadere 
afspraken worden gemaakt. 
De maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen blijven een continue uitdaging 
voor alle partijen in de (ouderen-)zorg, zo ook voor Leppehiem. De bestuurder heeft de RvT 
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. 
De RvT heeft vanuit haar rol de bestuurder hierop bevraagd en geadviseerd.  
In haar ambitie om van toegevoegde waarde te zijn én blijven voor de bestuurder, het 
management en de medewerkers van Leppehiem en uiteraard ook voor de organisatie als 
geheel is het belang van de cliënt uitgangspunt voor de RvT. De RvT is zich bewust van zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Van de geboekte voortgang op het gebied van het gevoerde kwaliteitsbeleid (pilot 
Waardigheid en Trots) is met veel waardering kennisgenomen.  
 
 



Relevante (goedkeurende) besluiten in 2020: 
 
- Jaardocument 2019 (jaarrekening en bestuursverslag) 
- Begroting 2020 
- Oprichten nieuwe juridische structuur middels het oprichten van een nieuwe  
  koepelstichting (stichting bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân-) met als werkstichtingen 
  Leppehiem (zorg) en De Boarn (beheer vastgoed). 
- Oprichting stichting Ane Peenstra i.v.m. beheer nalatenschap dhr. Peenstra 
- Jaarplan 2020 en kwaliteitsplan 2020 
- Invoering VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad)  
- Actualisatie reglement Raad van Toezicht 
- WNT bezoldiging raad van bestuur en raad van toezicht 
- Benoeming nieuwe leden RvT  
 
Daarnaast zijn vele onderwerpen opiniërend besproken en is de Raad van Toezicht 
geïnformeerd over de voortgang van zaken (Corona-aanpak, kwaliteit, invoering Wet Zorg & 
Dwang, bedrijfsvoering etc.) De RvT is van mening dat zij in 2020 op adequate wijze en naar 
beste weten door de RvB is geïnformeerd over wat binnen en buiten de organisatie aan de 
orde is. 
De RvT concludeert dat in 2020 de eigen toezichtfunctie, zoals bij aanvang hierboven 
beschreven, is uitgevoerd volgens de strekking van de Zorgbrede Governancecode 2017 en de 
statuten van de stichting. In 2021 zal er door de RvT een nieuwe “check” worden gedaan op 
het “naar de letter” voldoen aan de Zorgbrede Governancecode 2017.  
 
Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid 
 
Er is een profielschets voor zittende leden van de raad van toezicht opgesteld. In het geval van 
vacatures binnen de Raad kan deze profielschets worden bijgesteld op basis van de op dat 
moment benodigde specifieke kennis. 
Tevens is het voornemen om vanaf 2021 jaarlijks een externe deskundige uit te nodigen 
binnen de Raad om de ontwikkelingen voor de toekomst met de Raad te bespreken. 
In 2021 zullen door de nieuwe leden van de raad de NVTZ-cursus “nieuwe toezichthouder in 
de zorg” worden gevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samenstelling Raad van Toezicht in 2020 
 
 

Naam Functie Hoofd-/nevenfuncties Datum 
benoeming 

Aftredend 

O. Dijksma Lid  Manager Financiën Treant Zorggroep. 
Bestuurslid fonds de Gavere 
Voorzitter kennisgroep. 
Informatievoorziening NVZ/HEAD-
vereniging. 

05-10-2020 05-10-2024  
(1-e termijn) 

H.J. van Dooren Lid Secretaris stichting vrienden van de 
Kameleon 

01-06-2015 01-06-2023  
(2-e termijn) 

E.L. de Klerk Lid Clustermanager Zorg ZINN 
Algemeen Commandant Geneeskundige 
Zorg  
Veiligheidsregio Groningen 

05-10-2020 05-10-2024 
(1-e termijn) 

Z. Kroese  Voorzitter Voorzitter stichting vrienden van de 
Kameleon 

03-11-2012 31-12-2020  

Mw. G. Stoker Lid Docent Ouderengym 
GV Stanfries 

15-02-2012  17-07-2020  

H. v.d. Wal Lid Hoofd Financiële Administratie CSG Liudger 11-12-2013 11-12-2021 
 (2-e termijn) 

E. Weernink Lid/voorzitter Voorzitter RvT Zorgcentrum De 
Blanckenborg Blijham 
Bondsofficial NBB 

17-09-2020 17-09-2024 
 (1-e termijn) 

F. Wind Lid Manager Vastgoed Woningstichting SWZ 01-10-2013 05-10-2020 

 
 
 
Dankwoord 
 
De raad van toezicht spreekt grote dank uit aan het bestuur en alle medewerkers van 
Mienskipssintrum Leppehiem die zich in 2020 hebben ingezet om de zorg voor haar bewoners 
zo goed mogelijk in te vullen. Dit temeer gezien de lastige werkomstandigheden als gevolg van 
de Corona-pandemie. 
 
 
E. J. Weernink 
21 maart 2021 
RvT 
 


