
Jaarverslag Raad van Toezicht – 2018 

 

De Raad van Toezicht (de Raad) ziet zichzelf als een orgaan dat ‘namens de samenleving’ toezicht 

houdt op de besturing van Teylingereind. De Raad bewaakt of de bestuurder van Teylingereind de 

belangen van de jongeren centraal stelt door permanent te blijven investeren in kwaliteit van het aanbod 

en daarmee tegelijk een breder maatschappelijk doel dient. 

 

De Raad is in 2018 zes keer bijeen geweest waarvan één keer voor een themabijeenkomst, te weten 

op: 16 januari, 17 april, 15 mei (themadag), 26 juni, 4 oktober en 13 december. Alle keren in 

aanwezigheid van de bestuurder. De vaste onderwerpen van de toezichtkalender zijn aan de orde 

geweest zoals het jaarverslag 2017 met daarbij de jaarrekening. De toelichting en zienswijze daarop 

van de accountant. Het jaarplan 2018, de subsidieaanvraag, prestatieafspraken, risicoanalyse en 

management rapportages.  

 

Vast onderdeel van de jaarcyclus zijn ook de gesprekken met de Ondernemingsraad, een 

afgevaardigde van de commissie van Toezicht, de accountant, de schooldirecteur en de overige leden 

van het MT (de manager Behandeling&Observatie, de manager Primair proces en de controller). In 

deze gesprekken is op een aantal onderwerpen dieper ingegaan, zoals: 

 

 De kwaliteit van het overleg tussen de school (De Burcht) en Teylingereind en ook het onderwijs 

zelf. Bij het onderwijs in De Burcht beperkt onder meer regelgeving een bij de huidige jongeren 

passend onderwijsaanbod. Ook belemmert regelgeving een adequate honorering van het 

onderwijspersoneel.  

 Ook is er discussie geweest over de rol en taken van de Commissie van Toezicht (die haar 

jaarlijkse bevinden rapporteert), die van de bestuurder en de Raad. Een discussie die in 2019 

verder zal worden gevoerd.  

 Met de Ondernemingsraad is het gesprek gegaan over de het oplopend verzuim, het hoge 

verloop onder medewerkers en de relatie die de leden OR ervaren met de bestuurder. Ook zijn 

zij betrokken bij het inwerkprogramma van de nieuwe leden van de RvT en bij de selectie van 

de nieuwe bestuurder (sinds 1-2-2018 in dienst).  

 In de gesprekken met de MT-leden kwam onder meer aan bod het ‘smarter’ werken, het belang 

van het diverse en specialistische aanbod van Teylingereind voor het veld en hun rol als mede-

ambassadeur van Teylingereind.  

 Ook is de betekenis van het rapport ‘Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële 

Jeugd’ regelmatig besproken.  

 

Het algemene beeld is dat de medewerkers zeer betrokken zijn en de taken deskundig uitvoeren en dat 

niet altijd onder eenvoudige omstandigheden. De Raad heeft daar grote waardering voor.  

 

Met nadruk is niet alleen stilgestaan bij de bevindingen van de HKZ-auditor en de conclusies die de 

Inspectie SZW heeft getrokken na een bezoek aan Teylingereind, ook is en zal de voortgang van het 

aanpakken van de verbeteringen nauwlettend worden gevolgd. Met de accountant is geëvalueerd over 

de dienstverlening. De uitkomst is verwerkt in een nieuw contract dat jaarlijks opzegbaar is.  

 

In april is stilgestaan bij de eerste analyse van de nieuwe bestuurder. Deze analyse is vertaald naar 

strategische keuzen en later uitgewerkt in een jaarplan 2019. Ook is er een lobby-aanpak besproken. 

Beide onderwerpen waren geagendeerd voor de themadag in mei waar ook een extern deskundige voor 

was uitgenodigd. In het najaar bracht de minister van Rechtsbescherming een bezoek aan 

Teylingereind, een bezoek waarbij ook de voorzitter van de Raad aanwezig was.  

 



De Governancecode Zorg is leidend voor het toezicht. Om volledig te kunnen voldoen aan de daarin 

gestelde doelen is een Governance-agenda 2019 opgesteld met daarin een planning van de uit te 

voeren activiteiten voor zowel de bestuurder als de Raad. De honorering van de Raad is gewijzigd m.i.v. 

juli 2018 en in lijn gebracht met het advies van de NVTZ daarbij in acht nemend dat de Raad 

terughoudend blijft met het vaststellen van de hoogte van de vergoeding. Er zal een jaarlijks 

ontwikkel/scholingsprogramma voor de leden worden vastgesteld.  

 

Het was een jaar van afscheid en welkom. Bij de Raad vertrokken de volgende leden: 

Mevrouw R. de Reus, mevrouw M. Laning en de heer K. Taneja. Zij hebben hun volledige statutaire 

periode zitting gehad in de Raad. Een woord van dank en waardering voor hun inbreng en toezicht is 

op zijn plaats.  

 

In februari 2018 is de vacature voor de directeur/bestuurder vervuld door mevrouw Beumer. In de 

tussenliggende periode is de bestuurder waargenomen door de businesscontroller, de heer K. Puijk. 

Tevens is met ingang van 1 juli 2018 de heer A. Marcouch als nieuw lid tot de Raad toegetreden.  

 

De Raad bestaat op 31-12-2018 uit vier leden.  

 

 

Naam 

 

 

Functie 2018 

 

Nevenfuncties 2018 

 

De heer M. Kromwijk 

voorzitter RvT 

lid remuneratiecommissie  

 

Wethouder Sociaal Domein 

Bodegraven-Reeuwijk (tot mei 2018) 

Eenmanszaak Compassa (praktijk in 

sociale transitie) 

 

 lid RvT MEE Rotterdam-Rijnmond 

 lid RvC Afrikaanwijk Coöperatief U/A 

 

De heer A. Marcouch 

vicevoorzitter RvT 

 

Burgemeester gemeente Arnhem 

 

 

 

Mevrouw M. Volp 

lid RvT 

voorzitter remuneratiecommissie 

 

Voormalig bestuurder Onderwijs 

 vz. RvT SKOR 

 vz. bestuur Samenwerkingsverband 

IJssel-Berkel 

 lid RvB ds. Piersoncollege 

 

De heer A. Schinkelshoek 

lid RvT 

auditcommissie Financiën 

auditcommissie Governance 

 

Bestuurder Kesslerstichting 

  

 

 vz. Stichting Jacobshospice 

 vz. Vrienden van Kesslerstichting 

 coach bij Inpositie 

  

 

Nu de Raad vernieuwd is worden de toezichtstaken bekeken in het licht van wat nodig is voor 

Teylingereind. De Raad realiseert zich dat zij daarmee niet conform de statuten handelt (minimaal vijf 

leden) en zal in de zomer van 2019 besluiten of de samenstelling van de Raad wordt aanpast of de 

statuten worden gewijzigd. Tevens heeft de Raad besloten jaarlijks een stageplek te bieden aan 

potentiele (jonge) leden van raden van toezicht. De eerste stagiair zal starten in 2019.  

 

 


