Verslag van de Raad van Toezicht LEVANTOgroep 2019
Verantwoording
Jaarlijks legt de Raad van Toezicht (RvT) van LEVANTOgroep verantwoording af over de werkwijze
waarop ze invulling heeft gegeven aan haar taken en bevoegdheden van het afgelopen jaar. Voor u
ligt het jaarverslag van 2019. Het was een jaar met uitdagingen o.a. op financieel gebied, maar dat
heeft de motivatie om te blijven innoveren niet weggenomen. LEVANTOgroep is en blijft goed in
beweging, en in een aantal highlights nemen we u mee in de activiteiten van 2019.

Persoonlijk woord van de voorzitter
De dynamiek in de zorgsector is onverminderd groot. De financierbaarheid staat onder druk.
Zorgvragen nemen in complexiteit toe, terwijl vaste structuren in de leefwereld van de cliënt aan
houvast verliezen.
Doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de schaarse middelen zijn strikte
voorwaarden voor de solidariteit tussen bevolkingsgroepen. Zie hier een ingedikte weergave van
het werkveld van de LEVANTOgroep en de collega-organisaties in het sociaal domein.
Des te groter is de waardering voor deze organisaties én hun opdrachtgevers waar zij ontschotten,
hun gezamenlijke aanpak integreren en clusteren om tegen een zo bescheiden mogelijk tarief, een
maximaal effect na te streven. Vertrouwen en professionaliteit zijn leidende begrippen.
En toch staan we noodgedwongen pas aan het begin van deze ontwikkeling. Verdere intensivering
van de samenwerking en het aanhaken aan “belendende” ketens gericht op preventie enerzijds en
participatie anderzijds zal nodig zijn, terwijl zal blijken dat de samenleving niet maakbaar is laat
staan Utopia.
De Raad van Toezicht van LEVANTO wil vanuit zijn specifieke positie ook in de geschetste toekomst
onverminderd zijn rol voor in- en externe belanghouders invulling geven.
J(an) B. Haazen
Voorzitter
Februari 2020
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Governance
De zorgbrede governancecode is en blijft de leidraad voor de Raad van Toezicht van de
LEVANTOgroep. De Raad van Toezicht beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger en in die zin als
hoeder van de belangen van de samenleving, het leveren van meerwaarde voor de samenleving
door de Groep. De Raad laat zich derhalve enerzijds leiden, door de eisen die de omgeving aan het
intern toezicht stelt en anderzijds door de missie, visie en kernwaarden van de LEVANTOgroep.

Taken en werkwijze
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in
art. 8 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft meer taken dan uitsluitend het houden van
toezicht. Zo is de Raad van toezicht ook werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur. Ook is de
Raad van Toezicht een verbindend gremium naar de samenleving als geheel. Als toezichthouder voor
het uitoefenen van zijn taken hanteert de Raad van Toezicht het ‘Toezichtskader’ dat is opgebouwd
uit interne en externe wet- en regelgeving, zoals:
De governancecode voor zorginstellingen, Wet- en regelgeving van de centrale en decentrale
overheden, de Statuten, Bestuursreglement, het Reglement Raad van Toezicht en het
Treasurystatuut.
In 2019 zijn o.a. de volgende beleidsvelden en thema’s besproken:

RvT

Organisatie

• Samenstelling RvT en nieuw te werven leden per 2020 en 2021
• Thematisch vergaderen: Toekomstscenario (omwenteling 2.0),
LEV DNA, in2yourplace)
• Uitvoeren aanbevelingen zelfevaluatie 2018

• Strategische beleidsontwikkeling
• Samenwerkingen en overnames
• Risico’s en risicobeheersing
• Kwaliteit/effectiviteit van dienstverlening
• Ontwikkeling interne organisatie

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig
mondeling als ook schriftelijk door de Raad van Bestuur en interne adviseurs laten informeren over
de financiële, zorginhoudelijke en maatschappelijke resultaten in relatie tot de beoogde doelen,
relevante in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghouders.
De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies:
o De commissie Financiën en Organisatie (F&O);
o De commissie Kwaliteit en Innovatie (K&I);
o De commissie Remuneratie .
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In onderstaande figuur is weergegeven met welke frequentie en in welke samenstelling de Raad van
Toezicht in 2019 is samengekomen.

Workshops en
bijeenkomsten

Vz. RvT
met RvB:
8X

Werkbezoeken

Personeels
bijeenkomsten

Overleg
RvT: 5x

Cie
F&O: 4x

Zelfevaluatie

Cie
Renumeratie: 2X

Cie K&I:
2x

Overleg
CCR en
OR

Goedgekeurde besluiten
De Raad van Toezicht heeft goed gekeurd:

RvT

Organisatie

Zorg /
Participatie

• Herbenoeming Dhr. Urlings voor een periode van 4 jaar als lid Raad van Toezicht.
•Ondersteuning van RvT door bestuurssecretaris LEVANTOgroep
•Het werken met Office 360 / Teams door RvT
•Procedure werving en selectie lid RvT

•Jaarrekening en accountantverslag 2018
•Kaderbrief, begroting en jaarplan 2020
•Publicatie WNT gegevens
•RvB betrekt voor 360 graden feedback zowel interne als externe stakeholders
•Aankoop pand Koestraat 87 Heerlen

•Oprichting van de Coöperatie De Nieuwe GGZ (DNG) en deelname hieraan door LEVANTOgroep
•Overname van Uit de Steigers
•De oprichting en de statuten van stichting In2yourplace
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Zelfevaluatie
In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar
2019 heeft de Raad het voornemen geuit om:

Toezicht houden/ rolopvatting:

Evaluatie

Commissies worden aan voorkant van vraagstukken
betrokken / geraadpleegd

Werkgeversrol:
RvT wordt beter ingebed in proces t.o.v. beoordeling van
RvB

Toezicht houden / informatie:
Continueren van thematische vergaderstructuur

Netwerk RvT:
Goede band met interne stakeholders (cliënten en
medewerkers) voortzetten

Bezoldiging Raad van Bestuur
Op 21 november 2018 is de aangepaste Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Zorg en
Jeugdhulp gepubliceerd. De relevante wijzigingen voor 2019 zijn:
1. De bezoldigingsmaxima van de klassen I tot en met IV van de Regeling zorg en jeugdhulp zijn
per 1 januari 2019 verhoogd;
2. Bij de klasse-indeling voor de WNT heeft een wijziging plaatsgevonden t.a.v. de relevante
financieringsbronnen
M.b.t. LEVANTOgroep is deze aanpassing van de regeling vertaald naar de klasse-indeling alsmede
de bezoldiging van de Raad van Bestuur (voor bedragen wordt verwezen naar de jaarrekening 2019).

Honorering Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft besloten voor zijn bezoldiging in 2019 75% van de wedde klasse 3 WNT
2018 aan te houden.
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Bijlage 1: Samenstelling Raad van Toezicht 2019
Per 31 december 2019 telde de Raad van Toezicht vijf leden, één stagiaire en was deze als volgt samengesteld:

Naam

Datum
benoeming

Laatste
herbenoe
ming

J. Haazen

1-1-2013

31-122016

V. Dirksen

1-7-2012

27-092016

L. Urlings

1-7-2015

R. Kerff

1-1-2018

H

M. van de
Mortel

1-8-2018

H

S.Limpens

1-5-2019 t/m
30/6 2020

Stagiaire

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

H

2021

2022

2023

A

H

A
H

A

H = Herbenoeming
A = Aftreden
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