Jaarverslag Raad van Toezicht 2016
Raad van Toezicht Stichting MEE Amstel en Zaan
De Raad van Toezicht is het adviserend en controlerend orgaan van de stichting
MEE Amstel en Zaan. De Raad houdt onder andere toezicht op doel, beleid en
strategie van MEE Amstel en Zaan, geeft adviezen, controleert naleving van weten regelgeving en volgt de kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten.
De Raad van Toezicht (Raad van Toezicht) kijkt met tevredenheid terug op de
bereikte resultaten van MEE Amstel en Zaan in 2016. Het aanbod van MEE is in
alle 17 gemeenten, net als in 2015, behouden voor onze cliënten. Het aanbod
kent zelfs een zekere groei, hetgeen geen sinecure is in het afgelopen tijdperk
van bezuiniging bij de opdrachtgevers. MEE Amstel en Zaan is actief in de
wijken met de focus op de cliënt binnen zijn omgeving. Vooraan in de "keten"
van zorg en welzijn en gericht op samenwerking met andere organisaties en
vrijwilligers.
Ons normatieve kader bij het toezicht houden is de bijdrage die MEE Amstel en
Zaan levert aan het realiseren van een inclusieve samenleving vanuit hun
missie. Vooral het naast de cliënt staan en het bieden van onafhankelijke en
deskundige ondersteuning aan de cliënt en zijn of haar omgeving.
De Raad van Toezicht laat zich daarbij actief informeren door de directeurbestuurder, nodigt regiomanagers uit in haar vergaderingen en spreekt met
cliëntondersteuners, die werken in de nieuwe setting.
Er is volop gebrainstormd over het Beleidsplan 2016 - 2017. De Raad van
Toezicht volgt actief de verslagen van Ondernemingsraad (OR) en Cliëntenraad
(CR) en heeft uit haar midden een lid aangewezen als contactpersoon voor OR
en CR. De Raad van Toezicht heeft met veel waardering van hun betrokken
activiteiten kennis genomen. Via het lidmaatschap van de NVTZ blijft de Raad
van Toezicht op de hoogte van de ontwikkelingen inzake governance in het veld
van zorg en welzijn.
De Raad van Toezicht heeft vanuit haar toezichthoudende rol uitvoerig met de
directeur-bestuurder gesproken over en ingestemd met:
- het Jaarplan 2016 en de Beleidsvisie 2016 - 2017;
- de Begroting 2016 en daarbij passende risicobeheersing;
- de kwartaalrapportages (financiële- en productiecijfers);
- de Jaarrekening en het Jaarverslag;
- het aantrekken van een nieuwe accountant;
- verkoop pand MEE Amstel en Zaan in Zaandam.
Vanuit haar klankbordfunctie heeft de Raad van Toezicht veelvuldig overleg
gevoerd met de directeur-bestuurder over strategische onderwerpen:
- de ontwikkeling van de organisatie;
- het borgen van de professionaliteit en verbondenheid van de medewerkers
binnen de nieuwe context (het decentraal werken in de wijken);
- het borgen van kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening. 0p
initiatief van het lid Johan Zoutberg werd een commissie kwaliteit ingesteld;
- het verkennen van mogelijke vormen van samenwerking met verwante
organisaties.

Bijzonder waardevol was de bijeenkomst van Raad van Toezicht, Management,
OR en CR om te brainstormen over de beleidsvisie. De toegevoegde waarde zit
in het verschil van focus, ieders inbreng vanuit de eigen rol en taak binnen de
organisatie.
Vanuit de werkgeversrol vindt elk jaar met de directeur-bestuurder een
functioneringsgesprek plaats door de remuneratiecommissie (voorzitter en plv
voorzitter Raad van Toezicht). Enerzijds een terugblik op wat is gerealiseerd en
anderzijds een vooruitblik op de opgave die de directeur -bestuurder zich stelt.
Graag spreekt de Raad van Toezicht op deze plaats haar waardering uit voor de
bijzondere prestatie van de directeur-bestuurder, Cees van der Wal, en met hem
de medewerkers van de organisatie. De Raad van Toezicht is zich ervan bewust
dat de omslag van AWBZ naar Wmo, het werken in de wijken en de daarbij
behorende nieuwe werkwijzen het nodige gevraagd hebben van een ieder.
Chapeau voor dit resultaat!
Traditioneel evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks haar functioneren onder
externe begeleiding. Er is dit jaar uitvoerig stilgestaan bij de rolinvulling van de
Raad van Toezicht (goedkeuring, klankbord, werkgever). Naar aanleiding van dit
overleg is besloten om een vooroverleg in te stellen, voorafgaand aan de
reguliere vergadering. Dit om op hoofdlijnen de agenda door te nemen en de
standpunten op elkaar af te stemmen. Zodat in de reguliere vergadering een
open dialoog met de directeur-bestuurder kan plaatsvinden.
MEE Amstel en Zaan is een financieel gezonde organisatie met een goed
arbeidsklimaat voor de werknemers. Gericht op resultaat voor haar cliënten
en opdrachtgevers alsmede gericht op samenwerking. Deze inzet in 2016 is een
goede basis voor onze opgave in 2017 vanuit ons ideaal naar een inclusieve
samenleving.
Ruud Nijhof, voorzitter

Overzicht beroeps- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting
MEE Amstel en Zaan
In het overzicht ziet u samenstelling per 31 december 2016 van de Raad van
Toezicht van MEE Amstel en Zaan. Naast de actuele beroepsgegevens van de
leden en de bestuurder zijn ook de nevenbetrekkingen opgenomen. Een
nevenbetrekking is een activiteit naast de beroepsuitoefening, waar een zekere
honorering tegenoverstaat of wat een zekere tijdsbelasting vraagt die het
vrijwillige karakter overstijgt en/ of waarmee een zekere mate van invloed kan
worden uitgeoefend. De Raad van Toezicht heeft aangegeven geen strijdigheid
met de visie van MEE geconstateerd te hebben ter zake de nevenbetrekkingen
van de raadsleden en de bestuurder.

Raad van Toezicht (alfabetisch)
Naam

Functie

Beroepsgegevens

Nevenfuncties

De heer mr dr J.H. Bosselaar

-

Lid

-

Academic manager Vrije
Universiteit Amsterdam

Geen

Benoemd

: 1 januari 2015

-

Treedt af

: 1 januari 2019

Contactpersoon
Cliëntenraad

De heer R.E.F.M. Nijhof

-

Voorzitter

-

-

Benoemd

: 1 januari 2010

-

Loopbaancoach t.b.v. HBO-ers
en WO-ers bij het KansenNet
Amsterdam

Herbenoemd

: 1 januari 2013

Voorzitter
Remuneratiecommissie

Tot 2008: algemeen directeur
Raad voor de
Kinderbescherming

-

-

Treedt af

: 1 januari 2017

Tot 2000: Directeur Personeel
en Organisatie Ministerie van
Justitie

Lid Raad van Toezicht
Scholengroep Katholiek
Onderwijs

-

Lid en plaatsvervangend
voorzitter Klachtencommissie
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,
Amsterdam

-

Lid bestuur en
plaatsvervangend voorzitter
Vereniging van Toezichthouders
in 0nderwijs Instellingen(VTOI)

-

Lid Raad van Toezicht Stichting
SKO Kinderopvang

-

Voorzitter
Transitiecommissie

Naam

Functie

Beroepsgegevens

Nevenfuncties

De heer drs D.V. van Straalen



Lid



Bestuuradviseur bij Bestuursdienst
gemeente Amsterdam



Benoemd

: 1 januari 2012



Lid Financiële
Commissie

Lid Raad van Toezicht Stichting
Spectrum, Verplegings- en
verzorginginstelling, in Dordrecht

Herbenoemd

: 1 januari 2016

Treedt af

: 1 januari 2020

De heer drs J. Zoutberg



Lid



-

Bestuurslid Kon. Ned. Org.
Verloskundigen (KNOV)

Benoemd

: 1 januari 2012



Lid
Remuneratiecommissie

-

Commissaris bij AMIE (zorg)

Herbenoemd

: 1 januari 2016

Voormalig directeur / bestuurder
van:
 GGD Hollands Noorden
 Ziekenhuis De Heel
 Thuiszorg Den Haag
 Cardanus Welzijn

-

Voorzitter Raad van Toezicht Gay
Care Amsterdam

-

Lid Ledenraad Koninklijk Instituut
Voor de Tropen

-

Voorzitter Raad van Toezicht VO
de Vechtstreek, scholen voor
middelbaar onderwijs

-

Voorzitter Raad van Toezicht Raad
van Toezicht NU '91

Treedt af



Lid Transitiecommissie



Contactpersoon
Ondernemingraad

: 1 januari 2020

Mevrouw drs. A.J. Veldman
MMO
Benoemd

: 1 januari 2016

Treedt af

: 1 januari 2020



Voorzitter van
Commissie Kwaliteit en
Veiligheid van MEE



Lid



Lid Financiële
Commissie



Directeur van Instituut voor
Bestuurscoaching

-

Oprichter en eigenaar van
Contentum, bureau gericht op het
versterken van eigenaarschap in
organisaties en het ondersteunen
van (top)managers om bezieling
en zakelijkheid duurzaam aan
elkaar te verbinden.
Voormalig lid college van bestuur
ROC Aventus te Apeldoorn
Voormalig voorzitter Raad van
Bestuur Integra Zorggroep te
Alkmaar

-

