Jaarverslag Raad van Toezicht Humanitas DMH 2021
Wat doet de Raad van Toezicht van Humanitas DMH?
Humanitas DMH heeft, zoals de Wet en de Governancecode Zorg voorschrijven, een Raad van
Toezicht. Deze ziet toe op het realiseren van de missie en de doelen uit de strategie, de kwaliteit van
werken en de beheersing van risico’s en financiën. Daarnaast is de raad werkgever en klankbord van
de raad van bestuur en benoemt en ontslaat deze de externe accountant. Sommige besluiten van de
raad van bestuur zijn pas definitief als de raad ermee heeft ingestemd.

Wie zitten er in de Raad van Toezicht van Humanitas DMH?
In 2021 waren er de nodige wisselingen in de Raad van Toezicht doordat de maximale termijn van
een aantal leden verstreken waren. Eén lid (Jolanda Wakkerman) vertrok omdat de functie van
toezichthouder niet te verenigen was met haar nieuwe functie elders. De RvT bestond in 2021 uit:
Aart Bogerd (tot oktober)
Annemarie Smals (tot oktober)
Jolanda Wakkerman (tot oktober)
Eddy Sas
Alice Schippers
Nynke Beentjes (trad in februari toe)
Rob Bijl (vanaf april)

Waarover sprak de Raad in 2021?
De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 vijf keer. De auditcommissie financiën en de commissie
kwaliteit en veiligheid kwamen vier keer bij elkaar. De bestuurder stuurde voor iedere vergadering
een rapportage aan de raad met daarin de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast passeerden de
gebruikelijke stukken de revue, zoals de jaarrekening, het accountantsverslag en het
kwaliteitsrapport. Ook de actualiteit mbt de corona pandemie heeft de aandacht gehad.
In 2021 had de Raad van Toezicht in het bijzonder aandacht voor:
• Governance in netwerksituaties
• Inzetbaarheid en verzuim
• Sociale innovatie en de Eenvoudige Stad
• Cliëntvolgend roosteren
• De nieuw- en verbouw van de locaties Klarinetwegen in Barendrecht
• Seksualiteit en intimiteit
In het voorjaar evalueerde de RvT haar eigen werkwijze. In het najaar zijn de werkafspraken opnieuw
onder de loep genomen. Helaas was het door corona niet mogelijk werkbezoeken op locatie af te
leggen, wel is aantal bezoeken online gedaan. De Raad kijkt terug op een jaar waarin zij met kritisch
opbouwende blik de ontwikkelingen binnen Humanitas DMH volgde. Een jaar ook waarin de RvT
nieuw vorm kreeg en een goede en frisse doorstart heeft gemaakt met de nieuwe leden.
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