
 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018 

Focuspunten van de Raad van Toezicht 2018 
 Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid 

 JCI-accreditatie 

 Samenwerking St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 

 Zorg in Balans 

 Nieuw in te voeren EPD 

 Ontwikkeling financiële positie 

 Governance: oprichting van RvT-commissies 

 

  



 

 

Visie op toezicht 
 
De Raad van Toezicht (RvT) geeft inhoud aan haar rol vanuit het perspectief van de visie (een gezonde regio 
waarin mensen op ons kunnen rekenen), de missie (het geven van geïntegreerde medisch specialistische zorg 
aan patiënten met als doel samen met hen te werken aan gezondheidswinst), en de waarden (menselijk, 
professioneel, samen, en zinnig & zuinig) van Ziekenhuis Rivierenland. De patiënt staat hierin centraal. 

Deze visie, missie en waarden van Ziekenhuis Rivierenland zijn vertaald in het Meerjarenbeleidsplan 2017-
2020. In het plan staan de mensen in regio Rivierenland centraal: ‘voor hen willen we “hét Mensenziekenhuis” 
zijn’. Samenwerking met andere organisaties die ditzelfde doel voor ogen hebben is een ander in het oog 
springend accent hierin. 

Deze oriëntatie op de patiënt, waarden en belanghebbenden sluit geheel aan op de principes uit de 
Governancecode Zorg (2017). De principes uit deze code zijn door de Raad van Toezicht omarmd en worden 
toegepast in haar toezichthouder-, klankbord- en werkgeversrol. De visie op bestuur en toezicht is door de 
Raad van Bestuur (RvB) en RvT nader uitgewerkt in een visiedocument op goed bestuur en goed toezicht. Dit 
document is te vinden op de website van het ziekenhuis. 

Samenstelling 
 

 

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling van de RvT is in het verslagjaar gewijzigd. Onder 
begeleiding van een externe adviseur is in 2017 een openbaar werving- en selectietraject doorlopen voor drie 
nieuwe RvT leden. Per 1 januari 2018 zijn mevrouw Van Veen en de heer De Groot benoemd als nieuwe leden 
en per 1 maart 2018 is mevrouw Rooijmans benoemd als nieuw lid, allen voor een periode van vier jaar. De RvT 
bestaat uit twee vrouwen (40%) en drie mannen (60%). Ook bij toekomstige benoemingen blijft de RvT streven 
naar een divers samengestelde raad. 
 
 

  

Naam Profiel Hoofdfunctie(s) Relevante nevenfunctie(s) Benoemd per 
(datum) tot (datum) 

De heer R.P.A 
Migo 

Voorzitter  ·  Lid voorbereidings-  commissie Stedelijk Netwerk 
Nijmegen 

·  Ambassadeur Stichting de Driestroom 
·  Lid Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen 

April 2012 tot 2016 
In april 2016 herbenoemd tot april 
2020 

De heer 
A.J.M. Lijten 

Vice voorzitter 
Lid auditcommissie 

Voorzitter raad 
van bestuur 
KleinGeluk 

 ·  Voorzitter Netwerk Dementie/Geriatrie/Palliatief Oost-
Veluwe 

 

Januari 2012 tot 2016 
In januari 2016 herbenoemd tot 
januari 2020 

De heer J.I. 
de Groot 

Financiën / 
bedrijfsvoering 
Vrz. auditcommissie 

Plv. compliance 
officer PwC 
Nederland 

·  Lid Raad van Toezicht Zuidwest Radiotherapeutisch 
Instituut (ZRTI) 

·  Lid Raad van Toezicht Het Laar te Tilburg 

Januari 2018 tot 2022 
(herbenoemings-mogelijkheid tot 
2026) 

Mevrouw I. 
van Veen 

Kwaliteit en veiligheid 
Lid commissie 
kwaliteit, veiligheid 
en HR 

Zelfstandig 
ondernemer, 
eigenaar Hof van 
Eersel 

·  Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant  
·  Lid Raad van Commissarissen Stichting Beweging 3.0 

(VVT) 
·  Lid Raad van Toezicht Stichting Daelzicht  
·  Lid Raad van Toezicht Stichting Vivent 
·  Voorzitter Netwerk Ketenzorg Dementie regio 

Eindhoven e.o. 

Januari 2018 tot 2022 
(herbenoemings-mogelijkheid tot 
2026) 

Mevrouw 
J.J.C.M. 
Rooijmans-
Rietjens 

Medische zorg 
Vrz. commissie 
kwaliteit, veiligheid 
en HR 

Longarts Gelre 
Ziekenhuizen 

·  ODA (onafhankelijk deskundig arts) KNMG 
·  Lid Raad van Toezicht Longfonds 
·  Lid Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 

Zwolle  

Maart 2018 tot 2022 
(herbenoemings-mogelijkheid tot 
2026) 



 

 

Toezicht in 2018 

De RvT kwam zeven keer in reguliere vergaderingen bijeen: in januari, maart, mei, juni, september, november 
en december. Het aanwezigheidspercentage van de RvT leden bij deze reguliere vergaderingen bedroeg 97%. 
Mede in verband met het inwerken van de nieuwe RvT leden heeft een extra introductie vergadering en een 
vergadering over financiën/bedrijfsvoering plaatsgevonden. De nieuwe RvT leden hebben in het kader van hun 
introductieprogramma daarnaast gesprekken gevoerd met RvB leden en diverse sleutelfunctionarissen van het 
ziekenhuis.  

Daarnaast hebben twee afvaardigingen (rondom de thema’s audit & financiën en kwaliteit, veiligheid van zorg 
& patiëntveiligheid & HR) van de Raad van Toezicht gedurende het jaar een aantal verdiepende besprekingen 
gevoerd met de RvB en functioneel verantwoordelijken uit de organisatie. Dit in aanloop naar het instellen van 
RvT-commissies per 1 januari 2019. 

De leden van de RvB waren bij de reguliere vergaderingen aanwezig. De vergaderingen werden altijd 
voorafgegaan door een voorbespreking waaraan alleen RvT leden deelnemen. In een aantal vergaderingen 
hebben medewerkers presentaties verzorgd. Bij elke vergadering was tijdens het bespreken van de financiën 
de manager finance & control aanwezig. 

Tijdens de vergaderingen wordt op basis van documenten en mondelinge toelichtingen met de RvB gesproken 
over een breed spectrum van onderwerpen, zoals interne- en externe ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg, 
stakeholderverwachtingen, het strategisch beleid, de executie van de strategie inclusief de beheersing van de 
voornaamste risico’s, kwaliteit & veiligheid, cultuur en gedrag, bedrijfsvoering, samenwerking in de zorgketen 
in het algemeen en samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis in het bijzonder, financiële ontwikkelingen, 
(meerjaren)-afspraken met zorgverzekeraars, Zorg in balans programma, personeelsbeleid, ziekteverzuim, 
strategische besluitvorming rondom een nieuw in te voeren Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), 
duurzaamheid, ontwikkelingen rondom het medische stafbestuur, en de toepassing van de principes uit de 
Governancecode Zorg. Een aantal van deze onderwerpen wordt hierna kort nader toegelicht. 

Naast de RvT vergaderingen leggen de leden van de RvT hun oor te luister in de organisatie door onder andere 
deelname aan zogenoemde ‘gembawalks’ (zie hierna). Ook andere momenten worden benut om te zien en 
horen wat er leeft in het ziekenhuis; zo waren bijvoorbeeld in 2018 twee RvT leden aanwezig bij de start, bij de 
terugkoppeling van de JCI-accreditatie audit en bij jaarfeest begin januari 2019. 

Er vindt periodiek overleg plaats met adviesorganen Ondernemingsraad, medische staf en PAR. Met ingang van 
2019 zal ook een ontmoeting met leden van de Verpleegkundige Adviesraad plaats gaan plaatsvinden en met 
een delegatie van het medische bestuurlijk overleg (MBO). 

  



 

 

Kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid & HR 

Met de ambitie de JCI-accreditatie te willen behalen heeft Ziekenhuis Rivierenland voor zichzelf de lat hoog 
gelegd op het vlak van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het JCI-implementatie traject is door de RvT 
in 2018 nauwlettend gevolgd. Het behalen van de accreditatie was geen sinecure; er is door de gehele 
organisatie een enorme inspanning geleverd om die toonaangevende accreditatie te behalen. De gehele 
organisatie mag dan ook bijzonder trots zijn op het behalen van de JCI-accreditatie. 
 
De kwaliteitsrapportages zijn in vergaderingen toegelicht door het hoofd Bureau Kwaliteit en nader besproken 
in de vergaderingen. Het overzicht van de bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde 
calamiteiten door de RvB worden op elke reguliere vergadering besproken met de RvT. De RvT heeft in 2018 
ook stilgestaan bij het aangekondigde IGJ-jaargesprek 2019. 

RvT leden hebben ook in 2018 zogenoemde ‘gembawalks’ bijgewoond; dat houdt in dat een werkbezoek wordt 
gebracht aan de betreffende afdeling en dat in gesprek wordt gegaan met medewerkers van de betreffende 
afdeling over wat hen bezighoudt. Dit is ook een van de manieren om als RvT een nader gevoel te krijgen voor 
hoe de missie, visie en waarden, maar ook zaken als ziekteverzuim, JCI-implementatie etc. op de ‘gemba’ 
worden gevoeld en beleefd. 

Het (strategisch) personeelsbeleid is besproken. De RvT heeft het belang benadrukt van het begeleiden van 
medewerkers naar hun pensioen, het tijdig anticiperen op te verwachten tekorten aan personeel en het belang 
van scholing en opleiding. Ook de ontwikkelingen in de personele bezetting en ziekteverzuim kwamen in 
diverse vergaderingen aan de orde, mede in het licht van bredere ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. 

Nieuw in te voeren EPD 

De strategische keuze voor een nieuw in te voeren EPD en impact daarvan op de organisatie en op de 
toekomstige financiële positie (inclusief financiering), waren een terugkerend onderwerp in de RvT-
vergaderingen. Het investeringsplan voor het nieuw in te voeren EPD is door de RvT goedgekeurd. Ook het plan 
van aanpak (inclusief de risico’s), de voortgang van het implementatietraject, en bijsturingen daarop door de 
RvB kwamen in elke reguliere vergadering aan de orde.  

Financiën en audit 

Periodiek zijn de (financiële) management- rapportages besproken. Daarin is ook stilgestaan bij de 
informatiebehoefte van de RvT op dit vlak. Ook de meerjarenbegroting en de begroting 2019 stonden op de 
agenda, alsmede de (meerjaren-)afspraken met zorgverzekeraars, en de ontwikkeling van het zorg in balans 
programma. Tevens is de door de RvB opgestelde frauderisico analyse besproken. 

De jaarrekening 2017 en het jaardocument 2017 zijn besproken in de mei 2018 vergadering. De door de RvB 
vastgestelde jaarrekening 2017 is door de RvT goedgekeurd. Bij de bespreking daarvan was de externe 
accountant aanwezig. Zijn accountantsverslag is door hem toegelicht en in de vergadering met hem besproken.  

Het functioneren van de externe accountant en zijn team is geëvalueerd. De zittende accountant moest in 
verband met geldende regelgeving af roteren als externe accountant van Ziekenhuis Rivierenland. De RvT heeft 
voor de jaarrekeningcontrole 2018 een andere accountant benoemd; hij is verbonden aan hetzelfde kantoor als 
zijn voorganger.  

  



 

 

Samenwerking met St. Antonius Ziekenhuis 

 
De ontwikkelingen in het strategische samenwerkingsverband met het St. Antonius Ziekenhuis zijn periodiek 
besproken in de RvT vergaderingen. 

Governance 

 
Mede naar aanleiding van uitkomsten van de zelfevaluatie is in de tweede helft van 2018 gewerkt aan het gaan 
inrichten van drie voorbereidende RvT-commissies, te weten de auditcommissie en de commissie kwaliteit, 
veiligheid & HR en een remuneratiecommissie. Eind 2018 zijn deze commissies formeel ingesteld. 
 
Met de PAR is gesproken over de door de PAR gewenste rol in het proces van toekomstig benoeming van 
nieuwe RvT-leden. De governance documentatie is hierop vervolgens aangepast. 

Evaluatie 

De RvT heeft in een plenaire vergadering haar eigen functioneren geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is 
besloten om per 1 januari 2019 te gaan werken met voorbereidende commissies, te weten een 
auditcommissie, een commissie kwaliteit van zorg & patiëntveiligheid & HR en een remuneratiecommissie. Ook 
zal de komende jaren extra tijd worden ingeruimd voor de bespreking van strategische onderwerpen. En naar 
aanleiding van de zelfevaluatie is met de RvB gesproken over stakeholderdialogen, in bijzonder over de wijze 
waarop follow-up gegeven gaat worden door de RvB aan de stakeholderbijeenkomsten van vorig jaar.   
 
Het evalueren van het functioneren van de RvB, zowel individueel als collectief is via een planningsgesprek in 
het voorjaar en een beoordelingsgesprek in het najaar vormgegeven en vastgelegd. 

Remuneratie 

De remuneratie van de leden van de RvB en leden van de RvT zijn vastgesteld door de RvT. Voor nadere 
informatie over de renumeratie wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening. De beloningen vallen 
binnen de wettelijke kaders en de NVTZ-guidance voor de beloning van de leden van de RvT. 
 

Afsluiting 

 
In de vergadering van 28 mei 2019 heeft de RvT de jaarrekening 2018 goedgekeurd en decharge verleend aan 
de RvB.  
 
De RvB heeft een eigentijds maatschappelijk verslag 2018 opgesteld dat gericht is op de brede groep aan 
externe en interne belanghebbenden van het ziekenhuis. De RvB schetst in de ogen van de RvT daarin op een 
toegankelijke wijze een compact overkoepeld beeld van in het oog springende ontwikkelingen in 2018 in ‘hét 
Mensenziekenhuis’. 
 
De RvT is alle belanghebbenden zeer erkentelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid bij Ziekenhuis 
Rivierenland in 2018.   
 
Tiel, 28 mei 2019 
 
De Raad van Toezicht 
R. Migo (voorzitter)  
J. de Groot  
T. Lijten 
J. Rooijmans-Rietjens  
P. van Veen 


