
 

Verantwoording raad van toezicht (RVT) Van Neynsel over 
verslagjaar 2020  

Van Neynsel past de Governancecode Zorg toe. Van Neynsel kent een raad van bestuur en een raad 

van toezicht. De raad van toezicht ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen van Van 

Neynsel worden behaald en de continuïteit gewaarborgd wordt. Daarnaast is de raad van toezicht de 

werkgever en sparringpartner van de raad van bestuur. De raad van toezicht is in 2020 van 

samenstelling veranderd. Met ingang van 1 januari is Guido van den Bogaert toegetreden tot de raad 

van toezicht.                                     

Raad van toezicht in 2020 

Het jaar 2020 stond voor Van Neynsel en dus ook voor de raad van toezicht in het teken van de  

doorontwikkeling van de organisatie. Belangrijke speerpunten waren daarnaast o.a.: de nieuwe 

strategische visie, de verbetering van de processen, de integratie van zorg & gastvrijheid, de 

doorontwikkeling medezeggenschap en de herontwikkeling van de locatie Zuiderschans vanuit een 

geheel nieuw zorgconcept. Naast het bovenstaande was er aandacht voor gebruikelijke zaken als de 

begroting en jaarrekening en de daarbij horende kaderbrief en managementletter.                                                                                        

De wereldwijde coronapandemie heeft er echter voor gezorgd dat het handelen van Van Neynsel in 

2020 grotendeels in het teken stond van corona. Dit heeft veel van de medewerkers en het 

management gevraagd. Het aantal besmettingen en overlijdens van bewoners en cliënten is gelukkig 

beperkt gebleven, maar dit vroeg om maatregelen en voortdurende alertheid om te schakelen op 

nieuwe situaties. De raad van toezicht werd wekelijks op de hoogte gehouden van de situatie op de 

locaties van Van Neynsel. 

De raad van toezicht evalueerde, zoals ieder jaar, het eigen functioneren om te kijken hoe het beter 

zou kunnen. In 2020 gebeurde dit onder de leiding van een externe begeleider. Voortkomend uit deze 

evaluatie zijn er diverse aandachtspunten geformuleerd.                                                                                                                                            

De raad van toezicht heeft ook met de ondernemingsraad (OR) resp. de centrale cliëntenraad (CCR) 

van gedachten gewisseld over de bovenstaande onderwerpen die ook de aandacht vragen van beide 

gremia. Bovenal is er echter ook in dit overleg de aandacht vooral uitgegaan naar de gevolgen van de 

coronapandemie voor Van Neynsel en de wijze waarop deze crisis het hoofd kon worden geboden.  

De raad van toezicht bestond in 2020 uit de volgende leden: 

• Paul Tankink, voorzitter, lid van de commissie Financiën & Vastgoed 
Eerste benoeming: 1 juli 2013 / herbenoemd 1 juli 2017  
Functie: vastgoedadviseur                                                                                                                                         
Nevenfunctie: Lid raad van commissarissen Segesta Groep BV                                                                                   

• Michel de Bekker, lid van de commissie Financiën & Vastgoed 
Eerste benoeming: 1 februari 2016 / herbenoemd 1 februari 2020 
Functie: Directeur Financiën, Control & Administratie Universiteit Utrecht                                                          
Nevenfunctie: geen 

• Guido van de Bogaert, lid van de commissie Financiën & Vastgoed                                                     
Eerste benoeming: 1 januari 2020                                                                                                   
Functie: zelfstandig ondernemer, raad van bestuur AmbulanceZorg Limburg-Noord                                                                                                                                 
Nevenfuncties: voorzitter raad van toezicht Liemerije, voorzitter stichting Dag en 
Woonvoorzieningen SDW te Roosendaal (tot 1/6/2020) 

• Julliette van Eerd, lid op voordracht van CCR, lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid 
Eerste benoeming: 1 januari 2015 / herbenoemd 1 januari 2019                                                               
Functie:  Raad van Bestuur GGZ Breburg                                                                                                                                                                 
Nevenfuncties: Lid raad van toezicht Kempenhaeghe, Lid Bestuur GGz Nederland 

• Marjolein de Vugt, lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid 
Eerste benoeming: 1 februari 2019                                                                                                     
Functie: hoogleraar innovatie dementie, Maastricht University                                                                                                                                                  
Nevenfunctie: geen. 


