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1

Inleiding

In het kader van de jaarverantwoording 2019 is dit jaar door Severinus gekozen om naast de
verantwoording in DigiMV, de jaarrekening en het kwaliteitsverslag (kwaliteitskader
gehandicaptenzorg) niet ook nog een apart jaarverslag uit te brengen. Als gevolg van deze keuze
wordt informatie over besluiten van de Raad van Toezicht, de wijze waarop toezicht is gehouden,
informatie over nevenfuncties van de leden, etc. nu alleen nog in DigiMV opgenomen. Om die reden
legt de Raad van Toezicht via een eigen, separaat verslag verantwoording af over het in 2019
gehouden toezicht. Dit verslag wordt op de website van Severinus geplaatst en in het kader van het
programma Goed Toezicht gedeponeerd bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de
Zorg (NVTZ).

2

Governance

2.1 Inleiding
De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn overeenkomst hun wettelijke en statutaire
taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Severinus. Beide zijn
verantwoordelijk voor de naleving van de Zorgbrede Governancecode.
Severinus past de – op haar van toepassing zijnde – voorschriften uit de Zorgbrede Governancecode
2017 toe. De topstructuur van Severinus voldoet aan de eisen van deze governancecode en andere
relevante wet- en regelgeving. In de statuten van Severinus is opgenomen dat de Cliëntenraad de
mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het zogenaamde enquêterecht. Ook is er een
klokkenluidersregeling voor medewerkers geïmplementeerd. Van beide mogelijkheden is in het
verslagjaar geen gebruik gemaakt.
2.2 Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling
Severinus heeft gewaarborgd dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten
opzichte van de organisatie onafhankelijk zijn. In de statuten van Severinus is opgenomen wie geen
lid van de RvT kan zijn. In het reglement van de Raad van Toezicht is geregeld hoe er met (potentieel)
tegenstrijdige belangen van leden van de RvT wordt omgegaan. In het verslagjaar is er geen sprake
geweest van (de schijn van) belangenverstrengeling voor wat betreft de (neven)functies van de leden
van de RvT en hun lidmaatschap van dit orgaan.

3.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Severinus bestond eind 2019 uit vijf leden. De toezichthouders
opereerden onafhankelijk en voldoen aan de eisen die de Zorgbrede Governancecode en de statuten
van Severinus aan het lidmaatschap van de RvT stellen. De leden hebben verschillende professionele
en maatschappelijke achtergronden, zoals zorg, maatschappelijk, juridisch, financieel-economisch,
vastgoed en governance. Hierdoor is de raad in staat om op een breed terrein toezicht te houden.
Naam

Functie in RvT

Dhr. drs. P.H.A. Horn






Mw. J.J. Joppe Msc.

Mw. drs. S.A.
Langbroek – Coppus
Dhr. drs. L.A.J.M.
Middelhoff MPM






Dhr. ir. J.A. Dunnewijk




Voorzitter
Remuneratiecommissie
Vicevoorzitter
Commissie Kwaliteit,
veiligheid en innovatie
Lid
Auditcommissie
Lid
Commissie Kwaliteit,
veiligheid en innovatie
Lid
Auditcommissie

Datum
benoeming
1-4-2014

Aftredend
per
30-3-2022

Herbenoembaar

1-1-2016

7-7-2020

Herbenoemd
per 1-1-2020

1-4-2014

30-3-2022

Nee

1-5-2016

1-5-2024

Ja

1-7-2017

1-7-2025

Ja

Nee

De maximale zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht bedraagt twee aaneengesloten
periodes van vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht zijn één keer herbenoembaar. Conform
artikel 13 lid 4 van de statuten kan de tweede zittingstermijn met maximaal één jaar verlengd
worden als de Raad van Toezicht dat noodzakelijk acht om de continuïteit van het toezicht te kunnen
waarborgen.
Aan het einde het verslagjaar heeft mevrouw Joppe aangegeven dat zij wegens het aanvaarden van
een andere omvangrijke nevenfunctie haar toezichthouderschap bij Severinus in de loop van 2020
wil beëindigen. Vroeg in 2020 zal een opvolger voor haar worden geworven.
Naam
De heer drs. P.H.A. Horn

Functie in RvT
Voorzitter

Mevrouw J.J. Joppe MSc.

Vicevoorzitter

(Neven)functies in 2019
 DGA Horn Organisatieadvies BV
 Voorzitter bestuur stichting Asta Nielsen
 Voorzitter RvC Rabobank Tilburg e.o.
 Lid RvT Zorggroep West- en Midden Brabant
(Thebe)/ Thebe Wijkverpleging BV (tot en
met 30 juni 2019)
 Voorzitter RvT Stichting Saffier – De
Residentie Groep

 Voorzitter RvB Zorggroep Elde (vanaf 1 juli
2019: Zorggroep Elde Maasduinen)
 DGA Brainconsulting BV
 Vicevoorzitter bestuur ActiZ (tot en met 31
december 2019)
 Lid bestuur Stichting Godshuizen, Federatie
van Instellingen voor Gezondheidszorg,



Mevrouw drs. S.A. Langbroek –
Coppus

De heer drs. L.A.J.M.
Middelhoff MPM

Lid

Lid





















De heer Ir. J.A. Dunnewijk

Lid








Ouderenzorg en Welzijnszorg (namens
Zorggroep Elde)
Lid RvT Stichting Gabriël (Mytylschool
Gabriël)
Lid RvT Koninklijke Auris Groep
Lid bestuur PGGM Coöperatie
Algemeen directeur LCCG BV
Lid RvT Brabant C Fonds
Lid Business Advisory Board Avans School of
International Studies
Lid RvC Woonbedrijf
Lid RvT GGZ Breburg / RvC Indigo Brabant BV
Lid Raad van Toezicht Cadans Primair
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor
Autisme (tot en met 31 december 2019)
Lid bestuur Stichting Het Autismefonds (tot
en met 31 december 2019)
Lid Bestuur Landelijke oudervereniging voor
kinderen met Ontwikkelingsstoornissen
Balans
Lid Bestuur Nederlandse Stichting tot
bevordering van de Sociaal Pedagogische
Zorg
Lid Sociale Adviesraad Gemeente Waalwijk
Lid programmaraad VTOI/NVTK academie
Lid Raad van Toezicht S&L Zorg
Lid gemeenteraad gemeente Vught
Lid programmacommissie Patiënten- en
Gehandicaptenorganisaties ZonMW
Lid bestuur Stichting Prokkel (vanaf 1 maart
2019)
Lid Raad van Toezicht
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Arnhem (per 1 december 2019)
Lid bestuur Stichting Belangenbehartiging
Borghoutspark
Voorzitter bestuur Stimuleringsfonds Leren
Werken Regio Tilburg
Lid Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Stichting Trudo
Voorzitter Stichting Spoorpark Tilburg
Voorzitter bestuur Stichting Excellent
Conceptueel Bouwen
Lid Raad van Toezicht Stichting BrabantZorg

4.

Taken Raad van Toezicht

4.1 Inleiding
De RvT heeft als taak om integraal toezicht te houden op het besturen door de RvB en op de
algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast houdt
de RvT toezicht op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Severinus. Ook op de
strategie en risico’s, verbonden aan de activiteiten van de organisatie, de opzet en werking van de
interne risicobeheersings- en controlesystemen en de (financiële) verslaglegging. Verder wordt
toezicht gehouden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, het thema innovatie in de zorg, naleving
van wet- en regelgeving en de verhouding met in- en externe belanghebbenden. Voor de RvB vervult
de RvT de rol van werkgever en sparringpartner.
4.2
Werkzaamheden Raad van Toezicht
In het verslagjaar kwam de RvT zes keer in vergadering bijeen. Ook was er een themabijeenkomst
met betrekking tot het strategisch beleidsplan 2020-2025. De aanvankelijk in oktober 2019 geplande
themabijeenkomst over ICT is verzet naar het najaar van 2020.
Bij alle vergaderingen van RvT sloot ook de RvB aan. Het betrof hier reguliere vergaderingen. Aan het
einde van elke vergadering vond een evaluatie plaats. De eerstvolgende extern begeleide evaluatie is
gepland voor februari 2020.
Daarnaast is de RvT in commissieverband meerdere keren buiten de reguliere vergaderingen om
bijeengekomen. Een afvaardiging van de raad is aangeschoven bij vergaderingen van de Cliëntenraad
en de Ondernemingsraad. Begin maart vond er een informele bijeenkomst van de Raad van Toezicht,
de Raad van Bestuur, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad plaats. Deze
bijeenkomst stond in het kader van de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. De directeur van
brancheorganisatie VGN (de heer Bluiminck) verzorgde een inleiding, waarna de deelnemers een
aantal van de in deze inleiding aangehaalde onderwerpen met elkaar bespraken. Daarnaast legde de
commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie een werkbezoek af bij verschillende locaties van
Severinus.
De bezoldiging van de leden van de RvT is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering
Topinkomens.
4.3 Informatievoorziening en besluitvorming Raad van Toezicht
De informatievoorziening van de RvT is geregeld in het reglement RvT. De leden van de RvT worden
pro-actief voorzien van alle informatie die zij redelijkerwijs nodig hebben voor hun werkzaamheden.
Op verzoek van de leden is ook aanvullende informatie beschikbaar. Een inmiddels vast onderdeel
van de RvT-vergadering is de (uitgebreide) mededelingennotitie van de RvB, waarmee de RvT over
de (toekomstige) ontwikkelingen binnen Severinus geïnformeerd wordt. De voorzitter van de RvT
heeft circa tien keer per jaar een werkoverleg met de RvB.
In 2019 nam de RvT de volgende besluiten:

goedkeuring vaststellingsbesluit RvB inzake begroting 2019 in verband met enkele tekstuele
wijzigingen ten aanzien van eerder goedkeuringsbesluit in december 2018;

goedkeuring jaarrekening 2018 (incl. goedkeuring RvB-besluit tot vaststelling jaarrekening
2018);

decharge RvB met betrekking tot gevoerde beleid in 2018 alsmede ook decharge raad van
toezicht voor het gehouden toezicht in 2018;

vaststelling jaarverslag 2018 RvT;

goedkeuring investeringsbesluit RvB inzake renovatie Honk 3-5;

goedkeuring vaststellingsbesluit RvB inzake integraal herzien strategisch vastgoedbeleid
Severinus;








goedkeuring investeringsbesluit RvB inzake renovatie High Chaparral;
herbenoeming mevrouw J. Joppe als lid RvT (vicevoorzitter) tot en met 30 juni 2020;
goedkeuring vaststellingsbesluit RvB inzake begroting 2020
indeling Severinus in klasse IV WNT-2 voor het jaar 2020;
stellen vacature (incl. profielschets) voor vervanging mevrouw J. Joppe
aanpassing bezoldiging RvB;

4.4 Commissies
Om optimaal gebruik te maken van de expertise en affiniteit van de afzonderlijke toezichthouders en
daarnaast de besluitvorming in de raad zo goed mogelijk voor te bereiden, werkt de RvT van
Severinus met een drietal commissies, namelijk: een auditcommissie, een commissie kwaliteit,
veiligheid en innovatie en een remuneratiecommissie. Voor de eerste twee commissies zijn
afzonderlijke reglementen opgesteld. De werkwijze van de remuneratiecommissie is naar oordeel
van de RvT voldoende in het reglement Raad van Toezicht geregeld.
4.5 Deskundigheidsbevordering
De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ. Zij nemen regelmatig deel aan cursussen en bijeenkomsten
van deze vereniging. Ook nemen de leden van de RvT deel aan vakinhoudelijke trainingen en
opleidingen bij specialistische (executive) opleidingsinstituten. Voor een overzicht van de gevolgde
cursussen en bijgewoonde bijeenkomsten wordt verwezen naar de website van de NVTZ. De leden
ontvangen als bijlage bij de vergaderstukken vaak ook een of meerdere stukken ter inspiratie. Deze
variëren van onderzoeksrapporten, vakliteratuur tot krantenknipsels over Severinus of de
gehandicaptenzorg. Dit heeft tot doel om de kennis van de leden van de RvT over de actualiteit in de
sector waarin Severinus actief is te waarborgen. In maart 2019 vond een informele bijeenkomst met
de RvB, het MT en de verschillende medezeggenschapsorganen plaats. Tijdens deze bijeenkomst
verzorgde de directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een inleiding over toekomstige
ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Overigens stelt de RvT zichzelf ook op de hoogte van
relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
4.6
Evaluatie Raad van Toezicht
De eerstvolgende externe begeleide evaluatie is gepland voor februari 2020.
Om het vergaderproces efficiënter en effectiever te laten verlopen zijn naar aanleiding van de vorige
evaluatie afspraken gemaakt over het opstellen van de agenda, het voorbespreken van
agendaonderwerpen in de verschillende commissies en het organiseren van een kort check-inoverleg voorafgaand aan elke RvT-vergadering. De RvT constateert dat deze werkwijze bijdraagt aan
het doeltreffender maken van zijn vergaderingen.

