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Overleg 2016 

 

In 2016 kwam de Raad van Toezicht (verder RvT) zes maal bijeen: voor regulier overleg met Raad 

van Bestuur (RvB) op 19 januari, 12 april, 28 juni, 20 september en 15 november en voor de jaarlijkse 

themadag op 25 oktober. Ook vond het jaargesprek met de directeur-bestuurder plaats met een 

vertegenwoordiging uit de RvT.  

 

Regulier overleg 

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

capaciteitsmanagement, diverse rapportages, informatieve en besluitvormingstukken, 

viermaandsrapportages, integrale managementrapportages, jaarverslag (incl. jaarrekening), jaarplan 

(incl. begroting) en Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik (eventuele meldingen, 2 maal per 

jaar). Tevens werd, in het kader van risicomanagement, de geactualiseerde monitor (overzicht risico’s, 

kansen en impact) beschouwd.  

Ook in 2016 zijn, in het kader van governance-afspraken, gedurende het jaar gesprekken gevoerd met 

de ondernemingsraad Teylingereind, de Commissie van Toezicht, de accountant en de managers 

Behandeling&Observatie en Dagprogramma en met de manager Human Resources. Het gesprek met 

de manager Primair proces werd uitgesteld naar januari 2017. De jaarlijkse beschouwing en 

vaststelling van de waarnemingsregeling en de mandaatregeling zijn eveneens aan de orde geweest.  

Belangrijke thema’s in 2016 waren het vaststellen van de geactualiseerde statuten Stichting 

Teylingereind en daaraan verbonden reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Daarnaast ook de ontwikkelingen in het kader van Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Jeugd 

(VIV), monitoring van de externe omgeving en overheidsbeleid dat van invloed was op de organisatie, 

en de voorbereiding op werving en selectie van twee nieuwe leden Raad van Toezicht. 

 

Themadag 

Tijdens de themadag op 25 oktober 2016 kwam zoals gebruikelijk de jaarlijkse zelfevaluatie van het 

functioneren van de RvT aan de orde. Conclusie uit de zelfevaluatie is dat de dialoog tussen RvT en 

RvB een belangrijk middel is voor ‘goed toezicht’. Afgesproken is dat met ingang van 2017 de 

gesprekken met vertegenwoordigers uit de organisatie meer themagericht vorm te geven. RvT bereidt 

hiertoe vragen aan de betreffende manager voor. 

Verder is een open discussie gevoerd over het nut van een governancecode voor Teylingereind en 

‘De toekomst van toezicht en bestuur’. Conclusie is dat, hoewel Teylingereind niet gebonden is aan 

het volgen van een governancecode, de RvT de inhoud van de Zorgbrede Governancebode als 

waardevol beschouwd en daarom dan ook de vigerende code als leidend uitgangspunt hanteert. Het 

‘accreditatietraject bestuurder’ wordt, mede op verzoek van de directeur-bestuurder, geagendeerd 

voor het jaargesprek. 

Tijdens de themadag is tevens, conform reglement, een profielschets RvT vastgesteld.  
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Honorering  
 

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

De honorering is ook in 2016 ongewijzigd gebleven (laatste wijziging in honorering dateert van 2009, 

met uitzondering van btw-verrekening). De leden ontvingen in 2016 € 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) 
Vz bestuur SSGA Arnhem 
Lid sectorkamer Voedsel, Groente en Gastvrijheid vd SBB 
Vz Stichting Ondernemersfonds Arnhem 
Lid The Economic Board regio Arnhem Nijmegen 

 
01-01-2010  
 
herbenoeming 
d.d. 23.04.13 

 
01-01-2018 

 
Dhr drs. E(mile) M.J. 
Schoenmaker 
Vicevoorzitter 
 
Geb: 27-06-1960 
 

 
Zelfstandig 
ondernemer 

 
Vz RvC Woningcorporatie Arcade Wonen 
Lid RvT Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag) 
Vz Stichting 3 SO (Den Haag) 
 

 
01-01-2010 
 
herbenoeming 
d.d. 23.04.13 

 
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 
Vice vz Fonds Schiefbaan Hovius (Den Haag) 

 
01-01-2010 
 
herbenoeming 
d.d. 23.04.13 

 
01-01-2018 

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

 
Psychiater 
volwassen- en 
ouderpsychiatrie 
GGZ Rivierduinen 
(locatie Leiden) 

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

 
01-07-2010 
 
herbenoeming 
d.d. 24.09.13 

 
01-07-2018 

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

 
Advocaat 

 
Lid RvT scholengroep Spinoza (financiële commissie) 
Vz Haagse Vereniging jeugdrechtadvocaten (HVJA) 
Lid RvT Pleysier College Den Haag 
Lid Raad van Discipline Den Haag 
Secretaris hockeyclub Cartouche Voorburg 

 
01-07-2010 
 
herbenoeming 
d.d. 24.09.13 

 
01-07-2018 

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

 
Hoofd Beleid & 
Strategie Nationale 
Politie 

 
 

 
01-07-2010 
 
herbenoeming 
d.d. 24.09.13 

 
01-07-2018 

 


