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Overleg 2017 

 

In 2017 kwam de Raad van Toezicht (verder RvT) zesmaal bijeen: voor regulier overleg met Raad van 

Bestuur (RvB) op 17 januari, 11 april, 26 juni, 26 september en 14 november en voor de jaarlijkse 

themadag op 23 mei. Ook vond het jaargesprek met de directeur-bestuurder plaats met een 

vertegenwoordiging uit de RvT.  

 

Regulier overleg 

 

Tijdens het regulier overleg stond een aantal vaste onderwerpen geagendeerd: kwaliteit van zorg, 

capaciteitsmanagement, diverse rapportages, informatieve en besluitvormingstukken zoals de 

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

jaarplan (incl. begroting) en Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik. Tevens werd, in het kader 

van risicomanagement, de geactualiseerde monitor (overzicht risico’s, kansen en impact) beschouwd.  

Ook zijn er gedurende het jaar gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad, de Commissie van 

Toezicht, de accountant en de managers Behandeling&Observatie en Primair Proces. Deze gesprekken 

werden voorbereid door vooraf concrete vragen aan de gesprekspartners voor te leggen. Hierdoor 

ontstond verdieping op specifieke thema’s, zoals deskundigheidsbevordering medewerkers, incidenten, 

klachten en het aanbod dagprogramma.  

 

De jaarlijkse bespreking en vaststelling van de waarnemingsregeling en de mandaatregeling zijn 

eveneens aan de orde geweest.  

 

Belangrijke thema’s in 2017 waren verder de werving, selectie en benoeming van drie nieuwe leden 

RvT (mevrouw M. Volp-Kortenhorst, de heer A. Schinkelshoek en de heer M. Kromwijk), het afscheid 

van drie vertrekkende leden (de heer B. Geerdink, de heer E. Schoenmaker en de heer L. Van de 

Kerkhof) als gevolg van het einde van hun tweede zittingstermijn en de werving en selectie van een 

nieuwe directeur-bestuurder, mevrouw S. Beumer. In september 2017 is het voorzitterschap RvT 

overgedragen aan de nieuwe voorzitter, de heer Kromwijk.  

In het afgelopen jaar stonden opnieuw 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 centraal.  
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Themadag 

 

Tijdens de themadag op 23 mei 2017 heeft de directeur-bestuurder een presentatie verzorgd over de 

actuele stand van zaken rondom interne en externe ontwikkelingen. Op basis daarvan en met het oog 

op de toekomst van het justitiële veld is uitgebreid aandacht besteed aan profielen en werkwijze ter 

voorbereiding op de werving van nieuwe leden RvT. 

De zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht werd uitgesteld naar september, zodat 

ook de nieuwe leden betrokken konden worden in de evaluatie. De evaluatie is met behulp van 

interviews vormgegeven. Belangrijkste conclusies uit de evaluatie: 

- de diverse relevante disciplines (gemeente, politie, psychiatrische zorg, justitie, financiën) zijn goed 

vertegenwoordigd en hebben een concrete inbreng in de overleggen; 

- er is sprake van goede onderlinge contacten op basis waarvan op ontspannen wijze wordt 

samengewerkt; 

- dankzij de nieuw toegetreden leden is sprake van nieuwe, waardevolle invalshoeken en afwegingen; 

- gezien de tijd tussen de overleggen RvT blijft een heldere communicatie en, waar relevant 

tussentijdse terugkoppeling, belangrijk voor de accuraatheid, betrokkenheid en verbondenheid. 

 

Adviezen van de vertrekkende leden aan de zittende leden: 

- blijf helder over rollen en verantwoordelijkheden RvT en RvB en voorkom daarmee dat de RvT op 

de stoel van de RvB gaat zitten; 

- blijf scherp op de vraag hoe als particuliere organisatie positie te kiezen in relatie tot overheid en 

rijksinrichtingen 

 

In september 2017 maakte de directeur-bestuurder, mevrouw E. Overweter, bekend dat zij per 1 

december 2017 een functie elders zou gaan bekleden. Met ondersteuning van een werving & 

selectiebureau, zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de organisatie 

ter voorbereiding van het gewenste profiel directeur-bestuurder en is vervolgens de werving gestart. 

Een en ander heeft geresulteerd in de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder, mevrouw S. 

Beumer per 1 februari 2018. Voor de periode december 2017 en januari 2018 heeft de RvT de 

businesscontroller, de heer Puijk, benoemd als waarnemend bestuurder. 

 
Honorering  
 

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

De honorering is ook in 2017 ongewijzigd gebleven (laatste wijziging in honorering dateert van 2009). 

De leden ontvingen in 2017 € 3000, de vicevoorzitter € 3750 en de voorzitter € 5000. De bedragen zijn 

exclusief BTW. 
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Leden Raad van Toezicht 

 
 

NAAM 
 

FUNCTIE 
 

NEVENFUNCTIES 
 

LID SINDS 
 

DATUM 
AFTREDEN 

 
dhr. drs.B.G.M. Geerdink 
Voorzitter 
 
Geb: 09-05-1958 
 

 
Voorzitter CvB 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 

 
26-09-2017 

 
dhr. drs. E.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 

 
26-09-2017 

 
dhr. drs. L. 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 

 
26-09-2017 

 
mw. drs. R. de Reus 
Vicevoorzitter (m.i.v. 14.11.17) 
 
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.F. Laning 
Lid 
 

Geb: 13-06-1964 
 

 
Advocaat 

 
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 
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NAAM 
 

FUNCTIE 
 

NEVENFUNCTIES 
 

LID SINDS 
 

DATUM 
AFTREDEN 

 
dhr. K. Taneja MA/MSc 
Lid 
 
Geb: 10-10-1973 
 

 
Director National 
Security TNO 

 
Lid RvT CentraM (Amsterdam) 

 
01-07-2010 
 
herbenoeming d.d. 
24.09.13 

 
01-07-2018 

 
dhr. M.G. Kromwijk 
Voorzitter (m.i.v. 27.09.17) 
 
Geb: 11-09-1958 

 
Ambassadeur Sociale 
Duurzaamheid namens 
Compassa 
Wethouder gemeente 
Bodegraven 

 
Auditor Instituut Nederlandse Kwaliteit 
Medeoprichter, bestuurslid en ambassadeur The Borneo Initiative 
Medeoprichter en bestuurslid De Zuiderling 
Lid RvT MEE Rotterdam Rijnmond 
Lid RvC Afrikaanderwijk Coöperatief U/A 
 

 
01-05-2017 

 
01-05-2021 

 
mw. drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst 
Lid  
 
Geb: 24-11-1951 

 
Voormalig 
onderwijsbestuurder 

 
Vz RvT Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (Tiel) 
Vz bestuur Samenwerkingsverband IJssel-Berkel (Zutphen) 
Toezichthouder en lid Remuneratiecie Conrisq Groep (tot 28.06.17) 
(Venray) 
Lid RvB Ds. Piersoncollege (Den Bosch) 
 

 
01-05-2017 

 
01-05-2021 

 
dhr. A. Schinkelshoek 
Lid 
 
Geb: 04-01-1960 
 

 
Directeur-bestuurder 
Kessler Stichting 

 
Vz Stichting Vrienden van de Kesslerstichting 
Vz Haags Groene Kruis Fonds 
Vz Stichting Jacobshospice (Den Haag) 
Coach bij Inpositie 

 
01-05-2017 

 
01-05-2021 

 


