
 

 

Bijlage 9: Jaarverslag raad van toezicht 

 

Het gaat goed met Norschoten. Op alle terreinen waar de raad van toezicht op let zijn goede 

resultaten geboekt: dat betreft de kwaliteit van de zorg, de medewerkerstevredenheid en de 

financiële positie. 

 

De goede resultaten blijken ook uit de cijfers. Zo werd Norschoten in 2019 gekwalificeerd als een van 

de tien beste zorginstellingen in Nederland, was de medewerkerstevredenheid op hoog niveau en 

stemmen de financiële resultaten en de financiële positie tot tevredenheid.  

De raad van toezicht heeft een drietal rollen. In haar rol als toezichthouder is een nieuwe accountant 

benoemd en is een nieuwe strategienotitie goedgekeurd. In dit kader is ook gesproken over de 

identiteit van Norschoten in een extra vergadering in januari onder leiding van Thijs Tromp, directeur 

van Reliëf. Centraal stond daarbij de vraag wat de christelijke identiteit betekent in ons doen en laten 

als raad van toezicht en in onze besluitvorming.  

 

In haar rol als sparringpartner van de bestuurder heeft de raad van toezicht intensief overleg gehad 

met bestuurder en MT-leden over de nieuwe strategie, en meegedacht over de benodigde 

cultuurveranderingen. Ook is de raad betrokken geweest bij de koplopersbijeenkomst voor het 

Transmuraal Gezondheidscentrum, waarin nagedacht werd over demografische ontwikkelingen en 

de betekenis daarvan voor de zorg. 

 

In haar rol als werkgever heeft de voorzitter van de raad regelmatig bilateraal overleg met de 

bestuurder en heeft de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurder 

plaatsgevonden. 

 

In 2019 heeft de raad van toezicht zevenmaal vergaderd. Daarnaast heeft de jaarlijkse gezamenlijke 

vergadering plaatsgevonden van raad van toezicht met bestuurder en MT-leden, hoofden van 

afdelingen, geestelijk verzorgers, OR, CR, VR, afvaardiging vanuit de diverse vakgroepen en 

specialisten ouderenzorg over het thema transmurale zorg. Dit draagt bij aan een gevoel van 

verbinding dat ook wordt ervaren in de jaarlijkse bezoeken aan een aantal afdelingen/vestigingen 

van Norschoten. 

 

Intern heeft de raad van toezicht gezocht naar nieuwe leden als vervanging van regulier aftredende 

leden. Zij is daarin om verschillende redenen niet succesvol geweest. Om de continuïteit van de raad 

van toezicht te borgen zijn de statuten aangepast en zijn twee leden bereid gevonden tijdelijk een 

extra (derde) benoemingstermijn te aanvaarden. De raad van toezicht heeft ook haar eigen 

functioneren geëvalueerd om als effectief orgaan te kunnen blijven bijdragen aan een gezonde 

toekomst voor Norschoten. 

  



1 
Jaarverslag Norschoten 2019/DV 

De raad van toezicht kende per 31-12-2019 de volgende samenstelling: 

Naam  Aanstelling  Aftredend  Nevenfuncties 

Mevrouw drs. T.C. van 
Amerongen – Leertouwer 
(voorzitter en  commissie 
kwaliteit & veiligheid) 
 

2012 2023 
3e termijn 

N.v.t. 

De heer mr. dr. J.J.H. Post 2014 2023 
3e termijn 

− Ouderling-scriba kerkenraad wijk 2 
Hervormde Gemeente Barneveld  

− Voorzitter raad van toezicht  
Muziekschool Barneveld 

De heer E. Kas MBA MiF 
ACPF MSc 
(vicevoorzitter en 
financiële commissie) 

2013 2021 
2e termijn 

− Ouderling-kerkrentmeester / 
secretaris College van 
Kerkrentmeesters Hervormde 
gemeente Barneveld  

− Bestuurslid / penningmeester CDA 
Barneveld 

De heer O. Reitsema 
(commissie ICT en 
commissie kwaliteit & 
veiligheid) 

2015 2023 
2e termijn 

Schuldhulpmaatje 

De heer prof. dr. J. Telgen 
(secretaris en financiële 
commissie) 

2018 2022 
1e termijn 

− Directeur PPRC BV  

− Lid RvT Stichting Voorbereiding Pallas 
reactor 

− Voorzitter Stichting Steun CPS 

− Voorzitter Stichting Bosbad Lunteren 

− Voorzitter Rekenkamer Gemeente 
Veenendaal 

De heer A. Peters 
(commissie kwaliteit & 
veiligheid) 

2011 2019 
2e termijn 

N.v.t. 

 


