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Verslag Raad van Toezicht 2018 
 

Inleiding 
De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) onderschrijven de Governance-code Zorg 
2017 en wil deze te laten bijdragen aan het waarborgen van goede en veilige zorg en aan het 
realiseren van de maatschappelijke doelstelling van VieCuri. De set besturingsdocumenten is in 2018 
geheel in lijn gebracht met de eisen die uit deze Governance-code voortvloeien. 
  

Evaluatie functioneren RvT  
De uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT  zijn in maart 2019 besproken in RvT-
verband en gedeeld met de RvB. Uit de evaluatie is onder andere naar voren gekomen: 

 De werkrelatie met de RvB heeft zich verder in positieve richting ontwikkeld; 

 De RvT heeft tijdens de zelfevaluatie 2017 geconcludeerd dat zij haar zichtbaarheid en 
aanwezigheid binnen de organisatie wil vergroten. De RvT wil hier mee doorgaan door meer 
werkbezoeken aan afdelingen binnen het ziekenhuis af te leggen. 

 De RvT heeft behoefte om bij een specifiek aantal strategische en beleidsmatige 
onderwerpen in een vroeg stadium betrokken te worden omdat zij de laatste jaren een 
groeiend gebied van aandacht en verantwoordelijkheid gekregen heeft. Tijdens de 
zelfevaluatie van de RvT over 2017 zijn deze uitbreidingen benoemd voor 2018. Ze komen 
hierna kort aan de orde.  

Fusietraject VieCuri (VC) – Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) 
De RvT onderschrijft dat de voorgenomen fusie één van de topprioriteiten van VC is. Deze fusie biedt 
de mogelijkheid om blijvend een groot palet aan hoogwaardige topklinische zorg te kunnen blijven 
aanbieden aan de inwoners van Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor 
investeringen en innovatie. Tevens zal er een nieuw ziekenhuis kunnen ontstaan, dat een sterke 
aantrekkingskracht heeft voor een grote en diverse groep medewerkers.  
 
De RvT is ook in 2018 intensief betrokken bij de vervolgstappen in het fusietraject. Een vaste 
delegatie van de RvT maakt deel uit van de Fusiebegeleidingscommissie (FBC). De FBC bestaat uit een 
afvaarding van de RvT, RvB en de stafbesturen van beide ziekenhuizen. Onderwerpen waarover is 
gesproken zijn onder meer het gezamenlijk gedragen beeld over de fusie ten aanzien van de missie, 
visie en strategie van het fusieziekenhuis het businessplan, de planning, het te doorlopen traject, het 
besturingsmodel en de inrichting van de organisatie.  
 

Personeels- en opleidingsbeleid 
De zorgsector heeft een fors arbeidsmarktprobleem. Landelijk worden er KIPZ-opleidingsgelden 
geïnvesteerd voor opleiding van adequaat personeel in de zorg. Het strategisch opleidingsplan van 
VC van 2018 sluit hier naadloos bij aan. De RvT heeft zijn waardering uitgesproken over het 
gepresenteerde plan. 
 
In 2018 heeft de RvT tevens het strategische HR-beleid: ‘Human Power’ besproken waarbij het draait 
om interacties tussen patiënt, medewerker en leidinggevende. VC wil zich hiermee onderscheiden en 
een aantrekkelijke werkgever zijn in de regio Noord-Limburg. Human Power past in de huidige 
tijdsgeest en sluit aan bij in- en externe ontwikkelingen en de ambitie van VC.  
 
Voorts is een groot aantal zaken onderwerp van gesprek geweest, waaronder de proeftuin 
functiedifferentiatie MBO-HBO verpleegkundige, de vernieuwde cyclus rondom calamiteiten en VIM, 
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de borging van Productive Ward (dit is een programma waarin verpleegkundigen worden toegerust 
om de eigen afdeling goed te organiseren en verbeteringen door te voeren op de eigen afdeling), de 
uitrol van het programma Patient Journey Poliklinieken en het Shared Governance gedachtegoed.  

Innovatie  
In 2018 is de regionale digitale zorgstrategie ontwikkeld. Het ontwikkelen van een regionale digitale 
zorgstrategie is in de huidige maatschappelijke (zorg)context van groot belang gegeven zowel 
externe samenwerkingsverbanden en communicatie, als de interne ontwikkelingen bij zowel VC als 
LZR.  
De basis van de regionale digitale zorgstrategie ligt in het ontwikkelen en invulling geven aan vier 
pijlers 

1. van reactief naar proactief zorgen; 
2. bevorderen multidisciplinaire regionale samenwerking zorgprofessionals; 
3. faciliteren patiëntparticipatie; 
4. inzet zorgprofessionals o.b.v. doelmatigheid.  

Dit alles moet een bijdrage leveren aan het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg 
en het vervangen van reguliere zorg. Dit is nodig om regionaal de meervoudige doelen van de triple-
aim + (gezondheidswinst voor de populatie, betere ervaring van zorg, lagere kosten per capita en het 
ontzorgen van zorgprofessionals) te kunnen behalen. Zo kan de juiste zorg, op de juiste plek op het 
juiste moment worden geleverd. 
 
De regionale digitale zorgvisie is weliswaar geschreven vanuit VC en LZR maar heeft als doel hun 
bijdrage aan de transformatie van zorg in de regio vanuit beide ziekenhuizen zichtbaar te maken. 
Wat kunnen VC en LZR gezamenlijk betekenen bij het transformeren van de zorg in de regio Midden- 
en Noord-Limburg. De RvT heeft met waardering vastgesteld dat VC alle relevante transmurale 
partners hier nadrukkelijk bij heeft betrokken. De regionale digitale zorgstrategie krijgt in 2019 zijn 
vervolg. 

Decentralisatie van de zorg. 
In juni 2018 is het landelijke hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (MSZ) 2019 – 2022 tot 
stand gekomen. Dit hoofdlijnenakkoord en het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ bevatten 
richtinggevende informatie over de wijze waarop het kabinet vorm en inhoud wil geven aan de 
beoogde verandering in het zorgbestel en het zorgbeleid. Beide documenten leveren tevens 
belangrijke bouwstenen voor de uitwerking van de kaderbrief 2019 en voor de uitwerking van het 
fusietraject VC- LZR.  
 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT voert vier keer per jaar overleg met de RvB, het 
MSB-bestuurslid met kwaliteit in zijn portefeuille en personen van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid 
(K&V) van VieCuri.  De commissie wordt geïnformeerd aan de hand van de specifieke 
concernrapportage K&V en voortgangsrapportages over specifieke thema’s zoals JCI. Daarnaast 
worden landelijke ontwikkelingen op het gebied van K&V besproken. De bevindingen en adviezen 
van de commissie worden teruggekoppeld in de voltallige RvT. De commissie ziet over het geheel 
genomen duidelijke vooruitgang in de ontwikkeling van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.  
Het borgingsplan JCI, waarmee het internationale kwaliteitskeurmerk Joint Commission International 
wordt ingebed in de huidige organisatiestructuur, is vastgesteld.  
De commissie heeft zich verder gebogen over de scores van VieCuri in de landelijke enquêtes zoals 
CQ-index, AD en Elsevier en over de resultaten op het gebied van klachtbemiddeling, veilig incident 
melden, dossier- en calamiteitenonderzoek, prestatie-indicatoren en kwaliteitsvisitaties.  
In 2018 is de maandrapportage K&V vernieuwd en verbeterd, passend in de P&C cyclus, governance 
structuur en het JCI-kwaliteitskeurmerk. De rapportage heeft primair een beschrijvend karakter en 
levert onder andere content voor de  kwartaalgesprekken van het management. In 2018 zijn door de 
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RvB  jaargesprekken kwaliteit met de vakgroepen geïntroduceerd. Deze gesprekken vinden plaats op 
basis van een speciaal hiervoor ontwikkeld dashboard.  

Onderzoek en Wetenschap 

In mei 2018 is de Stichting Topklinische Zorg (STZ)-accreditatie van VieCuri voor vijf jaar verlengd. STZ 
is de vereniging van topklinische ziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg. STZ-
ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gerichte 
topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Naast de drie pijlers Topklinische Zorg, 
Opleiding en Wetenschap zijn ook de gebieden Strategie en Beleid en Kwaliteit en Innovatie 
toegevoegd aan de STZ-toetsingscriteria. Conform aanbeveling STZ-visitatie in maart 2016 is er in het 
officiële visitatierapport in mei 2018 ook uitgebreid stilgestaan bij de uitwerking van het fusietraject 
VC-LZR en het daaraan gekoppelde tijdspad en de positie van het thema STZ in dit traject. Aandacht 
wordt gegeven aan de positieve bijdrage vanuit de STZ-pijlers opleidingen, topklinische zorg en 
wetenschap en innovatie voor de zorgverlening aan de patiënt, de kwaliteit en doelmatigheid van 
zorg en samenwerking met de stakeholders en ketenpartners.  
De RvT heeft met voldoening begrepen dat VC aan de scherpe eisen van STZ voldoet. 

Auditcommissie Financiën 
De Auditcommissie Financiën heeft in het verslagjaar 2018 vier keer vergaderd in aanwezigheid van 
de RvB en leden van de staf van Financiën. Voor bepaalde onderwerpen zijn extra professionals uit 
de organisatie uitgenodigd om een toelichting te geven. De bevindingen en adviezen van deze 
commissie worden teruggekoppeld in de voltallige RvT. 

Tijdens de vergaderingen is gesproken over het traject inrichten van het Horizontaal Toezicht (HT)  
ten aanzien van correct registeren en declareren. Dit houdt in dat het Control Framework op de 
juiste wijze moet zijn ingericht en Horizontaal Toezicht in de praktijk wordt beoefend in 
samenwerking met de zorgverzekeraar(s). Met ingang van 2020 zal het ‘toetsingskader gepast 
gebruik’ als onderdeel van Horizontaal Toezicht gereed zijn.  

Ook het ‘Masterplan Vastgoed’ voor de toekomstige vastgoedontwikkelingen is besproken. VieCuri 
streeft ernaar de zorg dichtbij de patiënt te realiseren. De planvorming nieuwbouw Venray maakt 
onderdeel uit van dit masterplan. Ook wordt rekening gehouden met de voorgenomen fusie met LZR. 

Remuneratie- en selectiecommissiecommissie 
De remuneratiecommissie heeft in 2018 een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met 
de leden van de RvB gevoerd. De RvT is tevreden over het functioneren van de RvB en de wijze 
waarop de twee leden invulling geven aan hun opdracht.  
 
In maart 2018 is de score van VieCuri voor 2018 op grond van de Klasse-indeling als gevolg van de 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vastgesteld. Deze score maakt 
het mogelijk te toetsen of de honorering van RvB en RvT voldoet aan de normen van deze regeling, 
hetgeen het geval is. De bezoldiging van de leden van de Raad van bestuur volgt jaarlijks de 
aanpassing conform de WNT.  

Vergaderingen en Besluiten  
In 2018 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast vond in 

oktober de gebruikelijke studiemiddag van de RvT en RvB plaats met als thema ‘De Toekomst van de 

Digitale Zorg’. Een afvaardiging van de RvT heeft twee keer deelgenomen aan de zogenaamde artikel 

24-vergaderingen van de Ondernemingsraad.  Ook heeft een afvaardiging van de RvT twee keer een 

vergadering van de Cliëntenraad bijgewoond en heeft er een vergadering met een afvaardiging van 

het MSB-bestuur plaatsgevonden.  
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Besluiten 

In 2018 heeft de Raad van Toezicht de volgende goedkeuringen verleend: 

 Vaststelling WNT-score indeling VieCuri 2018 

 Jaarrekening 2018 St. VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

 Jaardocument 2017 

 Herziene portefeuilleverdeling RvB 

 Declaratieregeling onkosten RvB 

 Herbenoeming RvT-lid: mw Chartrou per 1 juli 2018 

 Overdracht recht van opstal kinderrevalidatiecentrum Mytylschool VieCuri-Adelante 

 Samenwerking Laboratoria KCHL (Klinische Chemie en Hematologie)-MMB (Medische Micro 

Biologie) VC-LZR 

 Investering nieuwbouw Dialyse 

 Vervangingsinvestering bedden 

 Beleidskaderbrief 2019 

 Vaststelling WNT-klasseindeling VieCuri 2019 

 Portefeuilleverdeling en  honorarium RvT m.i.v. 1-1-2019 

 Jaarplan en begroting 2019 
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Samenstelling Raad van Toezicht  
 

Naam Eerste 

zittingsperiode 

Tweede 

zittingsperiode 

Aandachtsgebied Nevenfuncties 

(peildatum 01-01-2018) 

Ir. B.E. Dijkhuizen 1-6-2015 - 1-7-2019 1-7-2019 - 1-7-2023 • Algemeen 

• Strategie en beleid 

• Bedrijfsvoering en 

financiën 

 

Prof. dr. J.W.A. van 

Engelshoven              

1-1-2010 - 1-1-2014 1-1-2014 - 1-1-2018 • Medisch en 

wetenschappelijk 

• Kwaliteit en veiligheid 

• Opleidingen 

• Bestuur stichting Lambert van 
Kleef 

 

Prof. dr. M.J. Heineman 1-11-2018 – 1-11-2022 1-11-2022 – 1-11-2026 • Medisch en 

wetenschappelijk 

• Kwaliteit en veiligheid 
• Opleidingen 

• Bestuurder bij COmON Foundation 
en Commonland 
 

Drs. R.J.H. Steuns 1-10-2013 -1-10-2017 1-10-2017 - 1-10-2021 • Bedrijfsvoering 

• Financiën 

• Financieel directeur Bakeplus 
Holding B.V.  

 
Mw. dr. M. Chatrou 1-7-2014 -1-7-2018 1-7-2018 - 1-7-2022 • Medisch en 

wetenschappelijk 

• Kwaliteit en Veiligheid 

• Voorzitter Raad van Bestuur 
Kempenhaeghe  

• Lid bestuur NVZ en BAC K&O 
• Lid bestuur RINO-Zuid en 

afgevaardigde in vLOGO bestuur 

• bestuur vvvvvv vLOGO Ir. P.J.J.G. Nabuurs 1-1-2011 - 1-1-2015 1-1-2015 - 1-1-2019 • Algemeen en 

bedrijfskundig 

• Kwaliteit en 

Veiligheid 

• Personele 

aangelegenheden 

 

• Voorzitter Raad van 
Commissarissen Neptunus B.V., 

• Lid investeringscommissie directe 
investeringen van PPM Oost  

• Voorzitter STAK Curfs Logistics  
• Voorzitter Raad van 

Commissarissen KWH  
• Voorzitter Benchmark Commissie 

Borsele  

 
De Raad van Toezicht heeft prof. dr. M.J. Heineman met ingang van 1 november 2018 benoemd als 
lid van de Raad van Toezicht. Hij volgt prof. dr. J. van Engelshoven op, die tot 01-01-2018 als lid en 
vicevoorzitter deel uit heeft gemaakt van dit orgaan en tot eind 2018 als adviseur aan de Raad van 
Toezicht van VieCuri Medisch Centrum verbonden is geweest. Voorst is mevrouw M. Chatrou 
herbenoemd voor een tweede zittingsperiode van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022. 
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Samenstelling auditcommissie Financiën 2018  

Drs. R.J.H. Steuns  

Ir.B.E. Dijkhuizen 

Prof. dr. J.W.A. van Engelshoven 

voorzitter  

lid 

adviseur 

Samenstelling  Remuneratie-  en Selectiecommissie 2018   

Ir. B.E. Dijkhuizen 

Prof. dr. J.W.A. van Engelshoven 

 

voorzitter  

adviseur 

Samenstelling commissie Kwaliteit en Veiligheid 2018   

Ir. P.J.J.G. Nabuurs 

Dr. M. Chatrou 

Prof. dr. M.J. Heineman (per 1 november 2018)  

voorzitter 

lid 

lid 

 

 

Aan de Rvt- auditcommissie Financiën werd deelgenomen door de heren Steuns (voorzitter) en de 

heer Dijkhuizen (lid) en Van Engelshoven (adviseur). De RvT Remenuatie- en Selectiecommissie 

bestond uit de heren Dijkhuizen (voorzitter) en Van Engelshoven (adviseur). 

Aan de RvT-adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid werd deelgenomen door uit de heer Nabuurs 

(voorzitter), mevrouw Chatrou  (lid) en de heer Heineman (lid met ingang van 1 november 2018). 


