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Overleg 2014 

 

In 2014 kwam de Raad van Toezicht (verder RvT) zes maal bijeen: tijdens regulier overleg met Raad 

van Bestuur (RvB, 28 januari 2014, 15 april 2015, 1 juli 2014, 23 september 2014 en 25 november 

2014) en voor de jaarlijkse themadag (27 mei 2014). Daarnaast vond het jaargesprek met de 

individuele leden RvB plaats.  

 

Regulier overleg 

Tijdens regulier overleg stonden lopende zaken geagendeerd: zorg voor de doelgroep, 

capaciteitsmanagement, (negatieve) mediaberichten over JJI’s, diverse rapportages, informatieve en 

besluitvormingstukken, viermaandsrapportages, integrale managementrapportages, jaarverslag (incl. 

jaarrekening), jaarplan (incl. begroting) en kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik. Gedurende 

het jaar zijn in het kader van de governance-afspraken, gesprekken gevoerd met de OR 

Teylingereind, de CvT en de managers Behandeling&Observatie, Primair Proces en Dagprogramma.  

Daarnaast kwamen ook thema’s zoals risicomanagement en transformatie naar eenhoofdige Raad 

van Bestuur aan de orde. Ook de ontwikkelingen binnen de sector JJI, de reorganisatie Dienst 

Justitiële Inrichtingen, sluiting inrichtingen, vermindering capaciteit en de effecten daarvan op 

Teylingereind waren onderwerp van gesprek. Tot slot is veel aandacht besteed aan de voorgenomen 

intensivering van de samenwerking tussen Teylingereind en Intermetzo/JJI Lelystad en aan 

adolescentenstrafrecht en de pilotgroep Adolescenten.  

Omdat al geruime tijd wordt samengewerkt met dezelfde accountant is in 2014 besloten een 

aanbestedingstraject te starten met als doel de controle jaarrekening 2015 door een nieuw 

gecontracteerde accountant te laten verrichten.  

 

Themadag 

Tijdens de themadag op 27 mei 2014 kwam allereerst de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van 

de RvT aan de orde. Dit keer interactief vormgegeven middels onderlinge interviews. Conclusie uit de 

zelfevaluatie is dat sprake is van een goede en evenwichtige samenstelling met voldoende variatie in 

relevante deskundigheid. De aan de raad opgedragen taken zijn uitgevoerd en de  samenwerking 

tussen de leden RvT onderling en met de leden RvB wordt als constructief beoordeeld. Het werken in 

de raad geschiedt op basis van een voldoende en adequate informatie-uitwisseling.  

Verder stond de positionering van Teylingereind (Toekomst Teylingereind en JJI’s in het licht van de 

ontwikkelingen in het veld en de transitie Jeugdzorg) centraal. In de behandeling van het onderwerp 

heeft de voormalig bestuurder van Jeugdzorg Nederland (Marc Bent) als inleider en gesprekspartner 

geparticipeerd. 
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Honorering  

 

De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd conform de geldende normen en gebruiken. 

De honorering is in 2014 ongewijzigd gebleven. De leden ontvingen in 2014 in totaal € 3000, de 

vicevoorzitter € 3750 en de voorzitter € 5000. Bedragen zijn exclusief BTW. 

 

Leden Raad van Toezicht 

 
 

 
NAAM 

 
FUNCTIE 

 
NEVENFUNCTIES 

 
LID SINDS 

 
DATUM 

AFTREDEN 

 
Dhr. drs. B(en). G.M. 
Geerdink 
Voorzitter 
 

Geb: 09-05-1958 
 

 
Voorzitter College 
van Bestuur ROC 
Rijn IJssel 
(Arnhem) 

 
Vz stichting saMBO-ICT (Woerden) 
Vz stichting IJ5 Lab (Nijmegen) 
Lid RvT en vz Auditcommissie Kennisnet 
(Zoetermeer) 
Lid bestuur SSGA Arnhem 
Lid RvA Presikhaaf (Arnhem) 
Lid Economisch Forum gemeente Arnhem 

 
01-01-2010  

 
01-01-2018 

 
Dhr drs. E(mile) M.J. 
Schoenmaker 
Vicevoorzitter 
 

Geb: 27-06-1960 
 

 
Zelfstandig 
ondernemer 

 
Vice vz RvC Woningcorp. Arcade Wonen 
Lid RvT Florence Zorg (portefeuille marktwerking en 
lid audit committee) 
Voorzitter Stichting 3 SO (Den Haag) 

 
01-01-2010 

 
01-01-2018 

 
Dhr. drs. L(eo)  
van de Kerkhof 
Lid 
 
Geb. 22-05-1942 
 

 
Adviseur  
Sociale zaken, 
gezondheidszorg, 
welzijn en 
onderwijs 

 
Vz netwerk oud-VNG-ers 
Lid jury jaarlijkse innovatieprijs Stichting Stimulansz 
(beste gemeentelijke sociale nota) 
Vice vz Fonds Schiefbaan Hovius (Den Haag) 

 
01-01-2010 

 
01-01-2018 

 
Mw. drs. R(enske) 
de Reus 
Lid 
 
Geb: 22-12-1956 
 
 

 
Psychiater 
volwassen- en 
ouderpsychiatrie 
GGZ Leiden 

 
Lid bestuur stichting G.I.L. (gezondheidszorg 
illegalen Leiden) 

 
01-07-2010 

 
01-07-2018 

 
Mw. mr. drs. 
M(arike) F. Laning 
Lid 
 
Geb: 13-06-1964 
 

 
Advocaat en 
partner dELb 
advocaten 

 
Lid RvT scholengroep Spinoza (financiële 
commissie) 
Vz Haagse Vereniging jeugdrechtadvocaten (HVJA) 
Trainer/coach bij de Nederlandse Orde van 
Advocaten 

 
01-07-2010 

 
01-07-2018 

 
Dhr. K(risha) Taneja 
empm 
Lid 
 
Geb: 10-10-1973 
 

 
Hoofd Beleid & 
Strategie 
Nationale Politie 

 
bestuurder SO&T 

 
01-07-2010 

 
01-07-2018 

 


