
Verslag raad van toezicht 2019  

 

 

Voor GGZ inGeest, en ook voor de raad van toezicht, was 2019 een bijzonder jaar, met name als 

gevolg van het zeer slechte financieel resultaat 2018 en de vele wisselingen binnen de raad van 

bestuur en de raad van toezicht.  

 

 

raad van bestuur 

In september 2018 Rinus van Riel benoemd tot interim voorzitter RvB. Hij ging voortvarend aan de slag 

met het opstellen en uitvoeren van het ‘Herstelplan GGZ inGeest Financieel Gezond’. Hij was geheel 

2019 werkzaam voor GiG (tot najaar 2020).  

In het voorjaar 2019 liet Elsbeth de Ruijter, bestuurder met de inhoudelijk portefeuille, weten dat zij in 

het najaar 2019 de organisatie zou verlaten. Er werd gestart met een wervingstraject, wat leidde tot 

benoeming van Wencke de Wildt als lid RvB per 1 januari 2020. 

 

 

raad van toezicht 

Met het vertrek van enkele RvT-leden, waaronder de voorzitter, in oktober 2018, en de benoeming van 

een nieuwe voorzitter, bestond de RvT het grootste deel van het jaar 2019 uit 3 leden. Vanwege de 

bijzondere omstandigheden waarin GGZ inGeest zich bevond, werd ervoor gekozen om niet overhaast 

over te gaan tot de benoeming van nieuwe leden. In augustus 2019 kreeg de raad versterking van 2 

nieuwe leden: Adriaan Jansen en Ariëtte van Reekum. Daarmee werd bewust gekozen voor 

(oud-)bestuurders uit de GGZ, die het reilen en zeilen van een ggz-instelling van binnenuit kennen. 

Gezien de hectiek in het ggz-veld in het algemeen en het zware financiële weer waarin GGZ inGeest 

zich bevond, kon de RvT hiermee ook goed invulling geven aan zijn adviserende taak.  

 

 

Vanwege het kleine aantal RvT-leden, waren de commissies van de RvT slechts beperkt actief in 2019. 

De meeste onderwerpen werden behandeld in de voltallige RvT-vergaderingen.  

- De raad van toezicht is in 2019 7 keer in reguliere vergadering bijeen geweest.  

- De Auditcommissie is 3 keer in vergadering bijeen geweest. 

- De commissie Kwaliteit & Veiligheid was in 2019 niet actief. De onderwerpen m.b.t. kwaliteit 

en veiligheid werden behandeld in de voltallige RvT-vergaderingen. Per januari 2020 heeft de 

commissie K&V een nieuwe start gemaakt.  

Naast deze reguliere vergaderingen was er frequent overleg in het kader van de werving en selectie 

van nieuwe leden RvT en een nieuw lid RvB. Bij deze wervingsactiviteiten heeft de raad van toezicht 

nauw samengewerkt met de raad van bestuur. De trajecten werden door een extern bureau 

ondersteund. 

 

De RvT heeft het gehele jaar frequent tussentijds informeel overleg gevoerd met de raad van bestuur, 

met name over de financiële situatie. 

De voorzitter RvT heeft frequent overleg gevoerd met o.a. de ondernemingsraad, de cliëntenraad en 

de adviesraden. Zij zijn nauw betrokken bij de verschillende wervingsprocedures.  

Extern is er overleg geweest met de betrokken financiers en het waarborgfonds. 

 

 

De belangrijkste onderwerpen voor de RvT in 2019 waren: 

- Herstelplan GiG Financieel Gezond, met ca. 20 onderliggende projecten. De belangrijkste 

raakten aan het verhogen van de productie, verbetering van de ondersteuning van de zorg 

(Zorg-ALO: zorgadministratie/-logistiek/-organisatie) en ICT (nieuwe werkplek en naar de 

cloud). 

- Begroting 2019 (goedgekeurd) 

- Jaarrekening 2018 (goedgekeurd) 

- Relatie met interne stakeholders (directieteam, GD, OR, CR, adviesraden) 

- Relatie met financiers (banken, verzekeraars) 

- Relatie met strategische samenwerkingspartners (VUmc/Amsterdam UMC, Arkin) 

- Werving leden RvT (benoeming 2 nieuwe leden in augustus 2019, benoeming 3 nieuwe leden 

in februari-maart 2020) 

- Werving lid RvB (benoeming per 1-1-2020) 

 

 

Namens de raad van toezicht, 

Hendrik van Moorsel, voorzitter  

 



 

 

Samenstelling RvT 2019 

 

 

H. (Hendrik) van Moorsel voorzitter RvT 

voorzitter remuneratiecommissie 

 

P.W.D. (Paul) Venhoeven vice-voorzitter RvT 

voorzitter auditcommissie 

 

J. (Jan) Fidder lid RvT  

lid auditcommissie 

 

A. (Adriaan) Jansen (vanaf augustus 2019) lid RvT 

lid auditcommissie  

 

A.C. (Ariëtte) van Reekum (vanaf augustus 2019) lid RvT 

 

    



(Neven)functies en deskundigheidsbevordering raad van toezicht 2019 

 

 

Hendrik van Moorsel  

● Partner/directeur De Galan Groep BV te Baarn. 

Nevenfuncties: 

● Voorzitter raad van toezicht IJsselland Ziekenhuis. 

● Lid raad van commissarissen Stichting Vidomes te Delft. 

● Lid raad van toezicht Stichting Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. 

Deskundigheidsbevordering: 

● Expeditie Leiderschap en Integriteit VU Zijlstra Center 

● Inleiding Innovatie en Digitalisering in de zorg 

● Workshop Frauderisico’s NBA 

● Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans 

 

Paul Venhoeven 

● Voorzitter raad van bestuur Alexander Monro ziekenhuis. 

Nevenfuncties:  

● Lid raad van toezicht en lid auditcommissie Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg.  

● Penningmeester Stichting HIV Monitoring (SHM). 

Deskundigheidsbevordering: 

● Denktank ZKN Governance code, 28 januari 2019 

● Round table Houthoff, Digitale transformatie en governance, 11 maart 2019 

● ZKN Congres ‘Zichtbaar Beter', 13 juni 2019 

● KPMG Actualia Zorg(verzekeraars), 9 oktober 2019 

 

Jan Fidder 

● voorzitter raad van bestuur Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep. 

Nevenfuncties:  

● Voorzitter raad van toezicht Stichting FWG (Functiewaardering Gezondheidszorg). 

● Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds ’s Heeren Loo Zorggroep. 

● Lid Raad van Toezicht st. Academie voor Zelfstandigheid ’s Heeren Loo. 

● Lid Raad van Advies stichting PAPAGENO. 

● Lid Bestuurlijke Adviescommissie Wlz-pakket, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

● Lid Bestuurlijke Adviescommissie voor Arbeidszaken (AVA), Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN). 

 

Adriaan Jansen (vanaf 13 augustus 2019) 

● Voorzitter raad van bestuur GGZ Friesland. 

Nevenfuncties:  

● Lid raad van commissarissen Rabobank Kop van Noord-Holland (tot mei 2019). 

● Lid raad van toezicht Stichting FWG (Functiewaardering Gezondheidszorg), Utrecht 

● Lid raad van toezicht Stichting Opleidingsinstelling Verpleegkundig Specialist Geestelijke 

Gezondheidszorg, Utrecht 

● Lid Commissie Governance NVZD, Zeist  

● Voorzitter Examencommissie Stichting Postacademische GGZ opleidingen, Amsterdam  

Deskundigheidsbevordering:  

● Governance Class: Programma voor ervaren toezichthouders, Erasmus-Centrum voor Zorgbestuur. 

 

Ariëtte van Reekum (vanaf 13 augustus 2019) 

● Zelfstandig gevestigd psychiater 

● Docent RINO 

● Docent Meesterklas 

Nevenfuncties: 

● Bestuur NVvP 

● Voorzitter klachtencommissie NPaV 

 

 


