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Toezichtplan RvT – WIJ3.0 – 2022 

Op vrijdag 4 maart 2022 heeft de RvT een (uitgestelde) Zelfevaluatie 2021 gedaan, zonder externe 
begeleiding. We hebben onze Toezichtvisie en Toezichtplan 2021 geëvalueerd en besproken wat 
goed ging in 2021 en wat voor verbetering vatbaar is. Daarnaast vastgesteld waar we in 2022 de 
focus op willen leggen.  

Verbeterplan 2022:  

1. Project topstructuur krijgt vervolg in MD-traject voor MT. Belangrijk om eigenaarschap  
dieper in de organisatie te beleggen. RvT wil dit in 2022 volgen. 

2. Voor 2022 nodigen we de bestuurder uit om zijn bestuurlijke dilemma’s te bespreken en 
samen te bepalen welke daarvan bespreking met de voltallige RvT behoeven en welke in 
de afzonderlijke commissies. 

3. Ivm het aftreden van diverse RvT-leden in 2022 is het belangrijk voor de komende jaren 
een nieuw schema van aftreden te maken waarbij spreiding aftreden een aandachtspunt 
is. Daarnaast is het belangrijk om een goed on-boarding programma te maken voor de 
nieuwe RvT-leden.  

4. In 2021 is een start gemaakt met de visie op de kwalitatieve KPI’s en de sturing hierop. 
Dit moet in 2022 vervolg krijgen. Deze worden daarom in 2022 gemonitord en besproken 
in de auditcommissie.   

5. De buitenwereld, lees het speelveld en stakeholders en samenwerkingspartners rondom 
WIJ3.0, heeft mede door corona minder aandacht gekregen. We kunnen wel met trots 
terugkijken op deze periode. Als RvT vinden we het belangrijk in 2022 weer eens goed te 
kijken naar de buitenwereld en de strategische partners.  

6. De RvT is tevreden over de contacten CMR en OR. Door Corona zijn locatiebezoeken wel 
lastig geweest en grotendeels stil komen te liggen. Voor 2022 wil zij meer de verbinding 
hebben met het (deels nieuwe) MT en ook vaker vergaderen op de verschillende locaties.  

Taakverdeling RvT in 2022 

• Voorzitter: René Leermakers  

• Vicevoorzitter: Sven van Sligter 

• Remuneratiecommissie: Angèle Welting en Richard Janssen 

• Auditcommissie: Margreet van Ee en Sven van Sligter 

• Agendacommissie: René Leermakers en Margreet van Ee 

• Contactpersoon OR: René Leermakers (en Richard Janssen – art.24) 

• Contactpersoon Cliëntenraad: Angèle Welting  

Ivm de werving van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden zal de taakverdeling er eind 
2022/begin 2023 anders uit gaan zien. Zodra de nieuwe toezichthouders allen begonnen zijn, wordt 
deze rolverdeling opnieuw ingericht.    

 

Terugblik Toezicht sinds 2015  

2015-2017:  Huis op orde.  
2018:   Strategisch HRM.  
2019:   Strategisch Jaarplan 2021-2023. 
2020:   Focus op processen, project Topstructuur, informatieprotocol 
2021:  Topstructuur afgerond, kwalitatieve KPI’s in auditcommissie, pandemie doorstaan. 
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Focus 2022/2023: 

1. Werving nieuwe voorzitter en twee nieuwe RvT-leden, waarbij de RvT streeft naar meer 
diversiteit. Zorgen dat de nieuwe leden goed landen (on boarding, inwerken). 

2. Implementatie van Topstructuur/MD-traject volgen, met als doel een cultuur van 
eigenaarschap waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie (kunnen) worden 
belegd. Dit vraagt van RvT een goede verbinding met bestuurder én MT.  

3. Strategisch naar de buitenwereld kijken. Er gebeurt een hoop in de buitenwereld. We willen 
samen met de bestuurder kijken naar de ontwikkelingen, de strategische 
samenwerkingspartners en waar speelruimte is voor innovatie en vernieuwing. Ook als 
voorbereiding op het komende meerjarenbeleidsplan (2023 en verder). 

4. Door een goede verbinding met de interne stakeholders, locatie- en werkbezoeken, inwerken 
nieuwe leden RvT en wetende dat in de AC ook kwalitatieve KPI’s worden gemonitord, 
borgen we het toezicht op de kwaliteit van dienstverlening. 

 


