
1 
 

 
 
 

 

 
Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 

 

Inleidende opmerkingen / samenvattende opmerkingen 

Voor u ligt het Jaarverslag van de Raad van Toezicht (RvT) van Topaz. Ondanks dat bij aanvang 

van het jaar 2020 COVID elders op de wereld al in beeld was, had niemand kunnen vermoeden 

dat dit virus zou leiden tot de inmiddels bekende pandemie met bijbehorende ontwrichtende ge-

volgen. Vanzelfsprekend heeft ook Topaz daar de heftige en soms zeer schrijnende gevolgen 

van moeten meemaken. Dit heeft veel gedaan met bewoners en naasten, maar zeker ook met 

medewerkers en andere betrokkenen bij de zorgverlening. COVID heeft uiteraard ook zijn impact 

gehad op de wijze waarop de RvT invulling kon en moest geven aan het toezichthouderschap. 

Volledig haaks op waar de RvT voor staat heeft dit toezicht nagenoeg volledig digitaal, en daar-

mee op fysieke afstand van de organisatie, plaats moeten vinden.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Topaz bestaat statutair uit zeven leden en kent op aandachtsgebieden 

een drietal commissies die de rvt adviseren, te weten 

• De remuneratiecommissie (voorzitter en lid Raad van Toezicht) 

• De auditcommissie kwaliteit en veiligheid (drie leden Raad van Toezicht, Raad van Bestuur 

(RvB), in de aanwezigheid van de eerste geneeskundige en bestuurssecretaris) 

• De auditcommissie financiën en vastgoed (twee leden Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, 

in aanwezigheid van de manager F&C). 

 

De leden van de raad opereren onafhankelijk van Topaz en nieuwe (neven) functies worden ter 

toetsing aan de overige leden van de RvT voorgelegd.  

In 2020 heeft de RvT in verband met het bereiken van het einde van de tweede zittingstermijn af-

scheid genomen van de heer Michel de Haan. Met Eric Bessem heeft de raad een waardig opvol-

ger van de heer de Haan gevonden. 

 

Overleg 

De RvT heeft in 2020 zes keer in aanwezigheid van de RvB vergaderd. Eén vergadering heeft op 

locatie plaatsgevonden, de overige vergaderingen zijn via beeldbellen gehouden. 

 

Klankbordfunctie Raad van Toezicht  

Naast de reguliere overlegmomenten vinden frequent tussentijdse bilaterale gesprekken plaats 

tussen de voorzitters van de RvB en RvT. Ook zijn de RvT-leden op specifieke vraagstukken ge-

consulteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteit van zorg, bouw en de migratie van de ICT. 

 

Overig overleg 

De RvT hecht belang aan goede contacten met cliënten en medewerkers in de organisatie. De 

kennismaking met de teamleiders van en de rondleiding op Lakenhof werd erg gewaardeerd. 

Daarnaast zijn de Arbo adviseur, de manager Organisatie & Ontwikkeling, de nieuwe manager 

van Domein 2 bij vergaderingen van de RvT aangesloten om wederzijds kennis te maken en een 

toelichting te geven op projecten/aandachtsgebieden in hun takenpakket. Daarnaast heeft een 

medewerker van Actiz als stagiair een vergadering van de auditcommissie kwaliteit & veiligheid 

en van de voltallige raad bijgewoond. 
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Vertegenwoordigers van de RvT hebben aan vergaderingen van de Ondernemingsraad en Cen-

trale Cliëntenraad deelgenomen en onder andere met hen gesproken over de gevolgen van Co-

rona, de krapte op de arbeidsmarkt en effecten van de strategische keuzes op het welzijn van de 

bewoners en medewerkers. Deze overleggen zijn door alle partijen als prettig en constructief er-

varen. 

 

Auditcommissie financiën en vastgoed Topaz 

In 2020 vonden 6 vergaderingen plaats van de Auditcommissie financiën en vastgoed van de 

Raad van Toezicht van Topaz (Karin Hubert en Eric Bessem). Vanuit Topaz waren Edwin Kalbf-

leisch, lid van de Raad van Bestuur, Linda van Duijn, Directiesecretaresse en Erik Poortman, Ma-

nager Bedrijfsvoering, hier standaard bij aanwezig. Ook de voorzitter van de Raad van Bestuur 

en de externe accountant is aanwezig bij de bespreking van de managementletter en het accoun-

tantsverslag. 

 

De besprekingen in de Auditcommissie financiën en vastgoed volgen de bestaande planning- & 

controlcyclus binnen Topaz. De RvT ontvangt periodiek maand/kwartaalrapportages en diverse 

voortgangsrapportages met uitgebreide analyses en toelichting hetgeen een goed inzicht geeft.  

De RvT is tevreden met de financiële resultaten in dit bijzonder door Corona getekende jaar. 

Deze is over 2020 € 3,4 miljoen positief. Het genormaliseerd resultaat € 2,1 miljoen positief is 

voornamelijk afkomstig uit vastgoed € 2,7 miljoen positief (zorg: € 0,6 miljoen negatief). Naast de 

extra verpleeghuismiddelen zijn er in 2020 verschillende steunmaatregelen beschikbaar gesteld. 

Deze hebben duidelijk geleid tot financiële rust maar ook tot een verhoogde complexiteit in ver-

antwoording. De RvT wordt hierin goed meegenomen. 

 

De RvT heeft zijn goedkeuring gegeven aan de begroting en het jaarplan 2021. Tevens heeft de 

RvT het jaarverslag en de jaarrekening 2019 goedgekeurd en de RvB decharge verleend. 

Ook is er aandacht besteed aan de treasury activiteiten met name naar aanleiding van de diverse 

vastgoedprojecten. De liquiditeit voor de langere termijn is daarbij gewaarborgd. 

 

In het jaar 2020 is een groot aantal besluiten genomen op het terrein van vastgoed. Voor de loca-

tie Munnekewey is er een financiering aangetrokken en overgegaan tot koop. De business case 

en samenwerkingovereenkomst voor de locatie Foreschate is bepaald en besloten. Het besluit tot 

doorverkoop van het gezondheidscentrum en parkeergarage Munnekewey met een minimum 

verkoopprijs. Herijking strategisch vastgoedplan. Tijdelijke huisvesting bewoners Foreschate in 

Groenhoven. Het besluit tot aangaan van de bouw van 6 extra woonheden voor Overduin als-

mede de verlenging van het huurcontract Vlietwijk met Woonzorg Nederland.  

Het bestuur neemt de RvT zeer goed mee in al haar voorgenomen besluiten, gebruikt de RvT 

goed als klankbord en zorgt voor goede externe adviezen om besluiten weloverwogen te nemen. 

De zorg dient te beschikken over goede stuurinformatie. De Auditcommissie financieel en vast-

goed is blij met de stappen die gezet worden in de ontwikkeling van de stuurinformatie en de dia-

loog die hiermee wordt gevoel binnen de organisatie. 

 

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 

In 2020 vonden 5 vergaderingen plaats van de Auditcommissie kwaliteit en veiligheid van de 

Raad van Toezicht van Topaz (Han van Esch, Anny Hartstra en Herko Wegter). Vanuit Topaz 

waren Lia de Jongh, voorzitter van de Raad van Bestuur, Agnes de Graaf, bestuurssecretaris en 

Wilco Achterberg, eerste geneeskundige hier standaard bij aanwezig.  

 

Tijdens de vergaderingen is door de Raad van Bestuur op diverse thema’s inzicht gegeven in de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg die door Topaz geboden wordt.  
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Waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de gevolgen van COVID 19 voor de lichamelijke 

gezondheid en het sociaal emotioneel welbevinden van de cliënten. 

Kwaliteit van zorg laat zich het best afmeten aan hoe de zorg- en dienstverlening door cliënten 

ervaren wordt. De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek in 2020 waren in die zin 

hoopgevend, met een rapportcijfer van 7,9 en zo’n 71,5% van cliënten die Topaz zouden aanbe-

velen bij anderen. 

 

Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het perspectief van de professionals: medewerkerstevre-

denheid, extra personele inzet op basis Extra Verpleeghuismiddelen, opleidingsmogelijkheden, 

verzuim.  

 

Het medewerkerstevredenheidonderzoek heeft daarbij extra aandacht gekregen, gezien het feit 

dat de betekenisvolle relatie tussen medewerkers en cliënten beïnvloed wordt door de wijze 

waarop professionals in het werk staan. In die zin is het goed om te lezen dat, ook in deze CO-

VID-19 tijd de saamhorigheid en het doorzettingsvermogen van teams krachtig is en medewer-

kers tevreden zijn over de ondersteuning die in deze periode door Topaz geboden wordt. Natuur-

lijk zijn ook verbeterpunten genoemd, zoals het belang van duidelijke, heldere communicatie.    

 

Additioneel is aandacht besteed aan kwaliteitsindicatoren zoals meldingen van incidenten, uit-

komsten van audits en door de organisatie ontvangen klachten. 

 

Uitkomsten van zorg kunnen alleen positief zijn als de onderliggende processen op orde zijn. In 

die zin was de Auditcommissie kwaliteit en veiligheid blij te vernemen dat door Topaz opnieuw 

het HKZ-certificaat is behaald. 

 

Ten slotte is aandacht besteed aan de implementatie van nieuwe wetgeving, in casu de Wet Zorg 

en Dwang, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 en de Algemene verorde-

ning gegevensbescherming.  

 

De Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid heeft veel waardering voor de wijze waarop het Topaz 

lukt om haar visie onder de noemer ‘Het hele leven telt’ consequent en op alle domeinen door te 

voeren in de organisatie. Hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de wijze waarop het Klein-

schalig zorgen vorm en inhoud krijgt.     

 

De Raad van Bestuur van Topaz stelt zich transparant op en is aanspreekbaar op haar handelen. 

Met haar hoog specialistische en kwalitatief goede zorg biedt Topaz een belangrijke bijdrage aan 

de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen in Leiden en omstreken en aan specifieke 

doelgroepen zoals cliënten met de ziekte van Huntington. 

 

Werkgeverschap 

De remuneratiecommissie heeft positieve jaargesprekken met de leden van de raad van bestuur 

gehad. De RvT heeft waardering voor de wijze waarop de bestuurders de organisatie besturen 

ten tijde van de Coronacrisis, bij de transitie richting kleinschalig zorgen met aandacht voor ar-

beidsmarktproblematiek en complexe financieringsvraagstukken. Tevens is er waardering voor 

de samenwerking die de bestuurders extern realiseren zowel regionaal als landelijk. 

 

Governance 

De RvT heeft in 2020 onder andere aan de hand van de Toezichtvisie Topaz 2020, zijn eigen func-

tioneren geëvalueerd. Geconcludeerd wordt dat de onderlinge samenwerking en die met de RvB naar 
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tevredenheid verloopt. De RvT is voornemens met een meerjarenagenda en vaker met scenario’s te 

gaan werken. 

 

Leden en honorering van de raad van toezicht 

De leden van de RvT ontvangen een honorarium binnen de kaders van de WNT2. De RvT heeft 

gekozen voor een bezoldiging die niet hoger is dan 70% van het toegestane maximum. Voor de 

hoogte van de bezoldiging wordt naar de jaarrekening verwezen. In de bijlage is nadere informa-

tie over de leden van de RvT en hun (neven) werkzaamheden opgenomen. 

 

Tot slot 

Ondanks alle gevolgen en beperkingen die het afgelopen jaar met zich meebracht, kijkt de RvT 

positief terug op het afgelopen jaar. Topaz heeft laten zien dat zij voldoende in staat is gebleken 

om op een goede en flexibele wijze in te kunnen spelen op de steeds snel veranderende omstan-

digheden. Daarbij steeds het belang van bewoners en hun naasten maar zeker ook de medewer-

kers scherp in ogenschouw nemende. Dit is een groot compliment aan alle medewerkers, vrijwil-

ligers, mantelzorgers, management én Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich we-

kelijks laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot bewoners, medewerkers, be-

schermende maatregelen, testen etc. en er is veel gesproken over de impact van COVID op de 

fysieke en mentale gesteldheid van bijvoorbeeld bewoners en medewerkers. Daarnaast is er ui-

teraard veel aandacht geweest voor de kwaliteit van zorg en adequate financiering daarvan, zijn 

er grote stappen gezet rondom vastgoedontwikkelingen en is met tevredenheid geconstateerd 

dat “Het hele leven telt” steeds meer in de haarvaten van de organisatie is komen te zitten. Dit 

alles maakt dat de RvT met vertrouwen naar de toekomst kijkt.  
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Bijlage   Raad van toezicht 
  (situatie 31 december 2020) 

 
naam functie raad van toezicht (neven)functies 

mevrouw drs. S.I. Bandhoe 
MBA 

• lid sinds 1-1-2015 

• voorzitter RvT 

• aandachtsgebieden: Bestuurlijk / 
Leiderschap /  Governance / Kwali-
teit en Veiligheid 

• voorzitter raad van bestuur GGZ 
Delfland 

• voorzitter bestuurlijk overleg Syn-
Quest CV 

• lid college van advies Albeda Col-
lege Rotterdam 

• lid RvT Intrakoop 
  

de heer drs. E.E.E. Bessem • lid sinds 1-8-2020 

• lid auditcommissie financiën en 
vastgoed 

• aandachtsgebieden: vastgoed en 
bedrijfsvoering 
 

• manager vastgoed, inkoop en con-
tracten Vidomes 

• lid raad van toezicht voortgezet 
onderwijs Kennemerland 

• lid raad van toezicht stichting So-
phia Scholen 
 

de heer drs. J.J. van Esch • lid sinds 1-6-2018 
• voorzitter auditcommissie kwali-

teit en veiligheid  
• aandachtsgebieden: cliëntenper-

spectief, kwaliteit van leven 
 

• lid raad van bestuur Philadelphia 

mevrouw drs. A. Hartstra • lid sinds 1-2-2019 

• lid auditcommissie kwaliteit en 
veiligheid 

• aandachtsgebieden: Human Re-
sources Management en Organi-
satieontwikkeling 
 

• directeur Human Resources en 
Marketing & Communicatie bij 
Arkin 

• lid van de werkgeversgeleding 
van de pensioenraad PFZW 

mevrouw K.S.M. Hubert RA • lid sinds 1-5-2014 

• voorzitter auditcommissie financiën 
en vastgoed  

• aandachtsgebieden: financiën en 
bedrijfsvoering  
 

• directeur Finance bij de Techni-
sche Universiteit Delft  

de heer mr. J.M. Oosting • lid sinds 1-1-2016 

• vicevoorzitter 

• lid remuneratiecommissie 

• aandachtsgebieden: juridische za-
ken 
 

• directeur Thoraxcentrum Erasmus 
MC 

• bestuurslid Stichting IMRF 
 

de heer H.J. Wegter • lid sinds 1-6-2018 

• lid commissie kwaliteit en veilig-
heid  

• aandachtsgebieden: technologie 
en innovatie 

  

• directeur ICT Kliniek 
• bestuurder MINDD - Moet ik 

naar de dokter? 
• lid raad van toezicht Yorneo         

 
 
 


