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Jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht van Stichting Zorgcentrum St. Franciscus   
 
Het jaar 2021 heeft het Zorgcentrum danig op de proef gesteld, omdat het jaar wederom 
grotendeels in het teken van de pandemie stond. Zowel bewoners als personeel hebben een 
bijzonder moeilijke tijd gehad. De Raad van Toezicht heeft zich regelmatig laten informeren 
over de gevolgen van de pandemie op met name bewoners en personeel. Ondanks deze 
moeilijke coronatijd in combinatie met een krappe bezetting is het Zorgcentrum er door 
collegialiteit en een enorm inzet van alle betrokkenen in geslaagd de kwaliteit van zorg op 
een hoog niveau te houden. De Raad van Toezicht heeft daar grote waardering voor. 
 
Raad van Toezicht: samenstelling, commissies en profielschets 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en vicevoorzitter. De 
leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie 
uit zonder last of ruggenspraak. De leden bereiden op basis van de portefeuilleverdeling 
specifieke onderwerpen voor voor de reguliere RvT-vergadering  en brengen indien nodig 
deze schriftelijk in en zorgen tijdens de RvT-vergadering voor verdere toelichting.  
In de vergadering van 23 juni vond de herbenoeming plaat van lid RvT, de heer J.K. van 
Wijnen. In de vergadering van 9 december vond de herbenoeming plaats van lid en 
voorzitter RvT, dhr. H. van den Broek. Voor de herbenoemingen zijn de Bestuurder, de 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad geraadpleegd en zij hebben positief advies 
afgegeven. In de vergadering van 9 december heeft mevrouw F. Swelsen aangegeven zich 
niet herkiesbaar te stellen voor de volgende periode. Het overzicht van de leden van de Raad 
van Toezicht met daarbij aangegeven de hoofd- en nevenwerkzaamheden, de 
portefeuilleverdeling en benoemingstermijnen treft u hieronder aan.  
 
Taken 
De Raad van Toezicht fungeert cf. de Statuten van de Stichting en ziet toe op de 
kwaliteitszorg van de zorginstelling en de doelmatige en rechtmatige bestemming van 
middelen en adviseert gevraagd en ongevraagd de Directeur/Bestuurder. De Raad van 
Toezicht heeft in het kader van de transparantie haar visie op toezicht geformuleerd en laten 
publiceren op de website van de organisatie. 
Voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden en om zo goed mogelijk geïnformeerd 
te zijn onderhoudt de Raad van Toezicht nauwe banden met de zorginstelling, o.a. via 
veelvuldig (online) contact met de Directeur/Bestuurder, de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad en tevens door het (voor zover mogelijk in verband met de pandemie) 
bijwonen van evenementen en vieringen bij de Zorginstelling. De Raad van Toezicht ziet toe 
dat bij de besturing de maatschappelijke functie van de Stichting centraal staat. 
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Directeur/Bestuurder bij de besturing de op de 
Zorginstelling betrekking hebbende wetten, regelingen en richtlijnen, alsmede de 
‘Governancecode Zorg’ 2017 naleeft en de maatschappelijke functie van de organisatie 
centraal stelt.  
De Raad van Toezicht fungeert tevens als werkgever voor de Directeur/Bestuurder.  
 
Terugblik 2021 
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In 2021 vergaderde de Raad van Toezicht op 11 maart, 23 juni, 9 september en 9 december 
in aanwezigheid van de Directeur/Bestuurder. Daarnaast heeft op 28 juni een jaarlijks 
overleg plaatsgevonden met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad.  
Tijdens de vergaderingen besprak de Raad van Toezicht strategische beleidsthema’s, de 
daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan. 
De toepassing van de relevante wet- en regelgeving werd getoetst. De bestuurs- en 
organisatiestructuur van St. Franciscus is door de RvT getoetst en voldoet aan de 
Governance Code Zorg. Er is met name toegezien op de aangebrachte checks and balances 
in de bedrijfsvoering en er is gesproken over de benodigde  c.q. gewenste 
kwaliteitsontwikkeling van de zorg, het aantrekken van voldoende en goed opgeleid 
(zorg)personeel en ondersteunende vrijwilligers en de professionalisering van het HRM-
beleid en de inzet van ict en innovatie.   
 
De gepresenteerde verbeterplannen vanuit Prezo/MTO zijn besproken. De rapportages 
leefcirkels, camera’s en onrustmedicatie zijn besproken evenals het aantal MIC en MOM en 
de Jaarberichten van Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie hebben de nodige 
aandacht gekregen van de RvT. 
 
De PREM-resultaten zijn besproken. Hieruit bleek dat er binnen de thuiszorg een nog grotere 
tevredenheid heerst onder de cliënten.  
 
Ook het kwaliteitsverslag heeft de nodige aandacht gekregen.  
 
De huisvestingsproblematiek is uitgebreid besproken evenals het nieuwbouwproject De 
Wendel. De RvT heeft aangegeven positief te zijn over dit plan.  
 
Het functioneren van de Directeur/Bestuurder is getoetst en goedgekeurd en het salaris is 
conform de normen zoals gesteld in de Wet Normering Topinkomens getoetst en 
vastgesteld.  
 
De RvT heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2022, de jaarrekening 2020 (in 
aanwezigheid van de externe accountant). Tevens is de jaarlijkse management letter 
besproken en het accountantsverslag, eveneens in aanwezigheid van de externe accountant.  
  
In juni 2021 is St. Franciscus gestart met het sociaal intranet waartoe ook alle leden van de 
RvT toegang hebben. Op deze manier blijven zij volledig op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Daarnaast wordt de RvT op de hoogte gebracht door de MT-notulen. 
  
Een lid van de RvT heeft een ’strategisch leiderschapsprogramma’ gevolgd via Auctus en een 
webinar  ‘Wat kan AI voor jouw organisatie betekenen?’ via Care Innovation Center. 
 
Een ander lid heeft de volgende congressen gevolgd:  
15 november 2021: Waardigheid en trots: Persoonsgerichte zorg   
22 november 2021: Waardigheid en trots: Werken met plezier 
29 november 2021: Waardigheid en trots: Innoveren en leren  
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6 december 2021: Waardigheid en trots: Toekomst verpleeghuiszorg  
Daarnaast het volgende:  
Hogeschool van Amsterdam: doorlopende kennisneming van ontwikkelingen Faculteit 
Gezondheid 
Tilburg University: doorlopende kennisneming onderzoek Ouderenwerkplaats 
Vereniging Van Onderwijsrecht: deelname aan Werkgroep Bestuur en Management 
 
De RvT heeft grote waardering voor de in 2021 (onder moeilijke omstandigheden) door de 
Directeur/Bestuurder en zijn personeel geleverde inzet en de behaalde resultaten. 
 
Gilze, mei 2021 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Harrie van den Broek, voorzitter 
 
Rooster van aftreden; stand van zaken 2021 
 

Naam Rol 1e benoeming Evt.herbenoeming einddatum 

Harrie van den Broek Voorzitter RvT, 
portefeuille 
Bestuurszaken, 
Remuneratie 

01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026 

Arda van Puijenbroek Vice- voorzitter 
RvT; portefeuille 
Communicatie, 
Remuneratie 

01-08-2016 01-08-2020 01-08-2024 

Jan-Kees van Wijnen Lid RvT, 

portefeuille 

Kwaliteit, 

Innovatie en 

Veiligheid 

01-10-2017 01-08-2021 01-08-2025 

Francien Swelsen Lid RvT, 

portefeuille 

Governance, 

Juridische Zaken 

en HRM 

01-01-2018   01-01-2022 

Jeroen van Bommel Lid RvT, 

portefeuille 

Financiën en ICT 

01-01- 2019   01-04-2022 
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Overzicht 2021 van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht  
 
Mr. Harrie van den Broek  

Voorzitter RvT, St. Franciscus  

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Ordito BV en Cambiare BV 

Nevenfuncties:  

Voorzitter Bezwarencommissie gemeente Bergen op Zoom 

Voorzitter Stichting Hart voor Gilze 

 

Drs. Arda van Puijenbroek  

Vice-voorzitter RvT, St. Franciscus  

Hoofdfunctie: n.v.t.  

Nevenfuncties: n.v.t. 

 

Mr. Francien Swelsen  

Lid RvT, St. Franciscus   

Hoofdfunctie: n.v.t.  

Nevenfuncties: 

Eigenaar juridisch adviesbureau ten behoeve van het (hoger) onderwijs  

Voorzitter Geschillencommissie Studenten, Universiteit Utrecht  

Voorzitter College van Beroep voor de Examens, Hogeschool van Amsterdam  

 

Jan-Kees van Wijnen Msc 

Lid RvT, St. Franciscus   

Hoofdfunctie: Directeur Zorginstelling Tante Louise 

Nevenfuncties:  

Voorzitter Christelijke Basisschool De Hoeksteen in Giessenburg 

Lid bestuur Netwerk palliatieve zorg regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen 

 

Jeroen van Bommel Msc QC RC 

Lid RvT, St. Franciscus   

Hoofdfunctie: CFO Van Neijnsel 

Nevenfuncties: 

Co-founder Prollator 

Lid RvT, voorzitter Auditcommissie Park Zuiderhout  

Lid Program Advisory Board Nyenrode opleiding (regionale) ketenzorg  

 
 
 


