
1    
    

 

 
Daelzicht wordt bestuurd door middel van het ‘two-tier’ bestuursmodel: dat betekent dat bestuur 

en toezichthouders van elkaar gescheiden zijn. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding 

over Daelzicht, en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur 

gevoerde beleid. 

 

 
De Raad van Toezicht toetst vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid of Daelzicht 

daadwerkelijk conform zijn doelstelling “goede zorg” biedt. Het sleutelwoord voor de manier 

waarop de Raad intern toezicht houdt is ‘partnerschap’. De Raad is niet alleen volgend, maar ook 

proactief, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.  

 

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Daelzicht vullen elkaar aan, ieder vanuit de 

eigen positie en afgestemd op  de huidige en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen.  

 

De Raad van Toezicht hanteert de volgende uitgangspunten voor zijn werkwijze: 

 Optimaal gebruik van zijn onafhankelijke positie 

 Betrokkenheid bij het dagelijkse werk 

 Gepaste nabijheid 

 Onderlinge goede samenwerkingsrelatie 

 

 
Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen de wet- en regelgeving waarbinnen toezicht wordt 

gehouden en beschrijft daarnaast de uitwerking hiervan ten behoeve van Daelzicht.  

 

Externe kaders zijn:  

 Wet toelating zorginstellingen (WTZi)  

 Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) 

 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 

 Governancecode Zorg 2017 

 Kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

 Overige relevante wet- en regelgeving, inclusief sectorspecifieke codes 

 

Interne kaders zijn:  

 Statuten Daelzicht 

 Reglement Raad van Toezicht 

 Reglement Raad van Bestuur 

 Jaaragenda Raad van Toezicht 

 Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 

 Regeling conflicten Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 

 Klokkenluidersregeling 

 Informatieprotocol 

 Treasurybeleid 

 Procuratieregeling 
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Het toetsingskader definieert op welke wijze de Raad van Toezicht toetst of het leveren van 

goede zorg daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De Raad doet dit enerzijds op basis van 

documenten zoals begroting, managementrapportages, diverse kwaliteitsrapporten en resultaten 

van cliënttevredenheid- en medewerkersonderzoek  (zogenaamde ‘hard controls’). Anderzijds 

doet de Raad dat op basis van dialoog met de Raad van Bestuur, werkbezoeken, gesprekken 

met medezeggenschapsorganen, themabijeenkomsten met management en het bijwonen van 

evenementen (zogenaamde ‘soft controls’). 

 

In het kader van de continuïteit van de zorgverlening van de organisatie, geeft de Raad prioriteit 

aan het toezicht op: 

 De ontwikkeling en implementatie van de visie en positionering van Daelzicht 

 Het meerjarig financieel perspectief 

 Strategische keuzes met betrekking tot de (kwaliteit) van de dienstverlening en vastgoed 

 Het ‘in control’ zijn van Daelzicht 

 De ontwikkeling van eigenaarschap van Daelzicht-teams, stakeholders-, informatie- en 

risicomanagement 

 

 

 
De leden van de Raad van Toezicht worden statutair benoemd voor vier jaar met een 

mogelijkheid tot herbenoeming voor een termijn van vier jaar. Vanwege het aantreden van een 

geheel nieuwe Raad van Toezicht in 2016 is, omwille van de continuïteit, gekozen voor een 

variatie van de eerste benoemingstermijn (drie of vier jaar). Dat is te zien in de onderstaande 

tabel: 

 

Naam Functie Commissie  
Datum  

aantreden 
Termijn 

Her- 

benoeming 

Mevr. A.J.H. Knoet-Michels Voorzitter 
Voorzitter remuneratie-

commissie 
01-11-2016 1

e
  01-11-2020 

Mevr. drs. I. van Veen 
Vice-

voorzitter 

Voorzitter commissie 

kwaliteit & veiligheid 
15-11-2016 1

e
  15-11-2020 

Dhr. drs. C.J.M.H.J. Evers Lid 
Voorzitter 

auditcommissie 
01-11-2016 1

e
  01-11-2019 

Mevr. drs. E.L. Kuppens Lid 

Lid remuneratie-

commissie 

Lid commissie kwaliteit 

& veiligheid 

15-11-2016 1
e
  15-11-2019 

Mevr. drs. M.P.M. 

Ockhuizen 
Lid Lid auditcommissie 15-12-2016 1

e
 15-12-2020 

 

 
Het aantal hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht voldoet 

aan de limiteringsregeling voor ‘grote rechtspersonen’ in Burgerlijk Wetboek Boek 2, en aan de 

Governancecode Zorg.  

 

In de periode van 1 januari tot 1 juni 2018 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht tijdelijk 

haar voorzitterschap neergelegd vanwege een interim functie als voorzitter van een College van 

Bestuur in de onderwijssector. Zij heeft gedurende die tijd als lid van de Raad van Toezicht van 
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Daelzicht gefungeerd. De functie van voorzitter is waargenomen door een ander lid van de Raad 

van Toezicht.  

 

In de tabel hieronder staan de hoofd- en nevenfuncties die vermeldingswaardig zijn in relatie tot 

Daelzicht (peildatum: 15 februari 2019). 

 

Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie 

Mevr. A.J.H. Knoet-Michels 
A. Knoet-Michels, interim, 

advies en toezicht 

 Lid Raad van Toezicht Aeres Groep te Ede  

 Voorzitter Raad van Toezicht Regionale 

Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK) te 

Bladel 

 Vicevoorzitter Spring Kinderopvang Groep 

te Boxmeer 

Mevr. drs. I. van Veen  

 Lid Raad van Commissarissen Stichting 

Beweging 3.0 te Amersfoort 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Vivent te 

Rosmalen 

 Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis 

Rivierenland te Tiel 

 Lid Raad van Toezicht RIBW Brabant te 

Tilburg 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Beweging 

3.0 te Amersfoort 

 Lid programmaraad Vilans 

 Voorzitter netwerk dementie te Eindhoven 

 Lid bestuur NVTZ 

Dhr. drs. C.J.M.H.J. Evers 
Financieel adviseur 

FiberCore te Rotterdam 

 Bestuurder Stichting True Price te 

Amsterdam 

 Bestuurder Stichting Steunpunt 

Vluchtelingen De Bilt te De Bilt 

Mevr. drs. E.L. Kuppens 

Vicepresident Human 

Resources DSM te 

Heerlen 

 

Mevr. drs. M.P.M. 

Ockhuizen 
 

 Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor 

de Zorgsector 

 Bestuurslid Stichting Thomas van Villanova 

te Helmond 

 

 
In 2018 is Daelzicht conform de criteria van het ministerie VWS ingedeeld in ‘bezoldigingsklasse 

4’. De Raad van Toezicht heeft het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 

Zorg (NVTZ) opgevolgd, om voor de voorzitter 12% en voor leden 8% van de maximale 

bezoldiging van de Raad van Bestuur te hanteren. Dit is anders dan de maximaal toegestane 

percentages in de Wet normering topinkomens (WNT; 15% voor de voorzitter; 10% voor leden). 

 

De bezoldiging voor de voorzitter bedroeg daardoor op jaarbasis  € 20.640,00 en voor leden  

€ 13.760,00. De bezoldiging is exclusief reis- en opleidingskosten. 
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De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een jaaragenda op, waarin reguliere vergaderingen, cyclisch 

terugkerende onderwerpen,  thema’s, werkbezoeken in het kader van 

deskundigheidsbevordering, en evaluatie worden opgenomen.  De vergaderingen worden 

voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Aan het eind 

van de vergadering reflecteert de Raad van Toezicht op de vergadering op het gebied van 

inhoud, proces en relatie.  

 

De Raad van Toezicht werkt met commissies: de auditcommissie, de commissie kwaliteit & 

veiligheid en de remuneratiecommissie. In reglementen zijn de te behandelen thema’s en 

werkwijzen vastgelegd. 

 

 
De Raad van Toezicht neemt deel aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ, en heeft 

voldaan aan de drie voorwaarden van het programma: ‘goed beslagen ten ijs’, ‘evaluatie en 

reflectie’ en ‘transparantie’.  

 

 
De voorzitter heeft deelgenomen aan de ‘Leergang voor de voorzitter van de Raad van Toezicht’. 

 

 
De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie gehouden onder begeleiding van een externe 

deskundige, en heeft de leerpunten op de website van de NVTZ gepubliceerd. De Raad 

constateert dat - na zijn aantreden tijdens een turbulente periode - Daelzicht zich ontwikkelt naar 

een organisatie met meer stabiliteit, en dat het van belang is om de wijze van toezicht houden 

hierop af te stemmen. De afspraak is gemaakt om in 2019 de toezichtvisie te evalueren en deze 

te bezien, mede in het perspectief van de landelijke ontwikkeling van resultaat- naar 

waardengericht toezicht.  

 

Verder zal de Raad van Toezicht de uitvoering van de Strategie 2019-2022 volgen, aan de hand 

van een selectie uit de door de Raad van Bestuur vastgestelde  indicatoren. Om de organisatie te 

begrijpen wil de Raad van Toezicht niet alleen ‘meten’ maar ook ‘ervaren’. Hiervoor wordt jaarlijks 

een jaarplan opgesteld ten behoeve van de deskundigheidsbevordering binnen Daelzicht, met 

aandacht voor werkbezoeken, themagerichte besprekingen en scholing/symposia. 

 

 
 Jaarverslag Raad van Toezicht 2017 is gepubliceerd op de website van de NVTZ 

 Contactgegevens leden Raad van Toezicht zijn geactualiseerd 

 Kennis-en competentieontwikkeling is gepubliceerd op de website van de NVTZ 

 Symposia/workshops over proactief toezicht, toezicht op kwaliteit, strategische 

oordeelsvorming, strategisch vastgoed, toezicht van waarde 

 

 

 

 
De Raad van Toezicht hield zes vergaderingen, waarin onderwerpen ter informatie, 

opinievorming, oordeelvorming ,besluitvorming en goedkeuring aan de orde kwamen.  

 

http://www.daelzicht.nl/strategie2019-2022
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Na de fase van het creëren van rust in de organisatie en de nieuwe bemensing van directie- en 

managementfuncties in 2017, achtte de Raad van Bestuur de tijd rijp om op basis van prioriteiten 

plannen te maken voor de toekomst. De ontwikkeling van de Strategie 2019-2022 vormde in 

2018 de rode draad in het overleg van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. De Raad 

van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over inhoud en proces en heeft als klankbord 

gefungeerd voor management en Raad van Bestuur. Belangrijke toetsingscriteria waren de wijze 

waarop medewerkers en medezeggenschapsorganen zijn betrokken en de manier waarop bij hen 

draagvlak is gecreëerd. De Raad van Toezicht heeft het besluit van de Raad van Bestuur over de 

strategie 2019-2022 goedgekeurd. Belangrijke bespreekpunten in de eerste helft van 2019 zijn de 

vertaling van de strategie in een roadmap, en de monitoring door middel van indicatoren. 

 

Naast de strategie kwamen ook de volgende thema’s aan de orde: de jaarlijks terugkerende 

onderwerpen uit de planning & controlcyclus, de verkoop van een aantal panden, en het 

treasurystatuut. Daarover zijn de statutaire bevoegdheden uitgeoefend, voor zover aan de orde. 

De accountant lichtte de managementletter, de jaarrekening en het accountantsverslag in 

vergaderingen toe. 

 

De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht tijdens de vergadering en daarbuiten conform 

het informatieprotocol  geïnformeerd over relevante ontwikkelingen en casussen. 

 

 
In het kader van de Governancecode Zorg 2017 is de toezichtvisie vastgesteld en zijn de statuten 

bij de tijd gebracht. De reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn, gezien de 

samenhang met de statuten, ‘voorlopig’ vastgesteld en ontvangen de definitieve status op het 

moment dat de statuten begin 2019 goedgekeurd worden.  

 

 
De leden van de Raad van Toezicht bezochten zes woon- en dagbestedingslocaties. In 

gesprekken met cliënten en medewerkers ervaarden zij een grote motivatie, betrokkenheid en 

reflectievermogen en voldoende basis om aan de slag te gaan met de strategie. 

 

 
Naast gesprekken met medewerkers gaat de Raad van Toezicht twee keer in overleg met de 

Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de Raad van 

Bestuur.  

 

Het eerste gesprek met de Ondernemingsraad ging over de huidige en gewenste cultuur en over 

de wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht houdt op veranderingen. In de tweede 

bijeenkomst kwamen de strategie en roadmap aan de orde.  

 

In het eerste overleg met de Cliëntenraad kwamen de toezichtvisie en de kwaliteit van zorg aan 

bod. In de tweede bijeenkomst werd gesproken over de strategie en roadmap, en op hoofdlijnen 

over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).  

 

Zowel de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad als Raad van Toezicht waardeerden elkaars 

openheid en kregen inzicht in wat eenieder bezighoudt.  

 

 
De auditcommissie bereidde tijdens vijf vergaderingen adviezen over goed te keuren documenten 

voor, bedoeld voor de Raad van Toezicht. Met de accountant is uitgebreid gesproken over de 
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managementletter en de jaarrekening. Daarnaast werd diepgaand van gedachten gewisseld met 

de Raad van Bestuur, betrokken management en medewerkers over de meerjarenprognose,  

zorgbemiddelingsproces, informatiseringsbeleid (op korte termijn), informatiebeveiligingsbeleid, 

het huisvestingsplan op korte termijn, en governance privacy (uitvoering van de Algemene 

verordening gegevensbescherming, ofwel AVG).  

 

 
De commissie kwaliteit & veiligheid heeft een format voor een agenda opgesteld met daarop de 

volgende onderwerpen: ‘rapportage/dashboard’, ‘basis kwaliteit & veiligheid’, ‘HR/goed 

werkgeverschap’ en ‘thema’s in relatie tot de strategische koers’. 

 

De drie vergaderingen van deze commissie vonden plaats op locatie, inclusief rondleidingen. 

Management en medewerkers deden verslag over de stand van zaken betreffende verzuim en 

brandveiligheid. Het thema ‘ethische dilemma’s’ (dat ook in aanwezigheid van andere leden van 

de Raad van Toezicht werd besproken) en het thema ‘bekwaam en bevoegd op de medische 

dienst’ leverden interessante gesprekken op, waardoor de Raad van Toezicht meer inzicht kreeg 

in wat medewerkers bezighoudt en de wijzen waarop ze afwegingen maken.  

 

 
De remuneratiecommissie voerde het jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprek met de 

Raad van Bestuur. Tevens stelden zij de bezoldiging van de Raad van Bestuur vast op basis van 

de vastgestelde klassenindeling 2018 en de arbeidsovereenkomst van de Raad van Bestuur. 

 

 


