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Verslag Raad van Toezicht 2021 

Inleiding 
De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB) van VieCuri Medisch Centrum 
onderschrijven de Governancecode Zorg 2017 en willen deze laten bijdragen aan het waarborgen van 
goede en veilige zorg en aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van VieCuri. De set 
besturingsdocumenten die in 2018 in lijn zijn gebracht met de eisen die uit de Governancecode 
voortvloeien, vormen hiertoe de basis. 
 
De RvT heeft in haar vergaderingen specifiek aandacht geschonken aan de aanpak en consequenties 
van de crises, ontwikkelingen op bestuurlijk niveau als ook de wijzigingen in de RvT zelf. Daarnaast 
heeft de RvT ook voor 2021 onderwerpen benoemd die in haar toezicht bijzondere aandacht krijgen. 
Dit alles is hieronder beschreven.  
 
Crises 
Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie heeft VieCuri, net als alle ziekenhuizen, te maken 
met grote organisatiebrede uitdagingen. Dit was ook onverkort van toepassing in 2021 waarin sprake 
was van de tweede, derde en vierde COVID-19 golf. Het gevolg hiervan was dat zowel de acute als de 
reguliere zorg onder druk kwamen te staan. Daarnaast zorgde in juli 2021 het snel toenemende 
waterpeil in de Maas er voor dat VieCuri in een opperste staat van paraatheid werd gebracht en een 
evacuatie van het gehele ziekenhuis in Venlo onvermijdelijk was.  
 
COVID-19 
Gegeven de aard en de duur van de crisis heeft VieCuri bewezen slagvaardig en flexibel op te kunnen 
treden. Deels vanuit de crisisorganisatie, maar gaandeweg de crisis ook steeds meer vanuit de 
reguliere organisatie. De crisisorganisatie heeft zijn basis in maart 2020, het moment waarop voor de 
eerst keer de crisisorganisatie COVID-19 werd ingericht met verschillende Operationele Crisis Teams 
(OCT’S) en een Crisis Beleid Team (CBT) conform het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZIROP). 
Daarnaast functioneerde de crisisorganisatie volgens de landelijke kaders van het RIVM, ROAZ, GHOR 
en het landelijk overleg FMS. De crisisorganisatie is diverse perioden in 2021 operationeel geweest, 
veelal op momenten dat het aantal besmettingen landelijk in een hoog tempo toenam en de druk op 
de ziekenhuiszorg groot was. 
 
De RvT is geïnformeerd over de wijze waarop het ziekenhuis in elke golf de dan voorliggende 
uitdagingen het hoofd bood. In de eerste helft van 2021 kwamen de vaccins beschikbaar die door het 
ziekenhuis aan patiënten en later ook aan medewerkers werden gegeven, de wijze van op- en 
afschaling van de reguliere zorg ten behoeve de COVID-19 zorg, het organiseren van de inhaalzorg als 
ook de voorbereidingen op stagnatie in de zorgketen ofwel een mogelijke code zwart.  
 
De RvT waardeert de wijze waarop de RvT continue aangesloten is geweest door kwalitatief 
hoogwaardige informatie die met regelmaat schriftelijk en tijdens RvT vergaderingen is verstrekt. 
 
Het functioneren van de crisisorganisatie is voor de tweede keer geëvalueerd. Het COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement (COT) is gevraagd om een integrale evaluatie ten behoeve van de 
tweede COVID-19 golf uit te voeren over de reactie van VieCuri op de crisis. De leerevaluatie van de 
eerste COVID-19 heeft geleid tot een rapport met overkoepelende observaties en vervolgstappen. 
VieCuri heeft aangetoond een actief lerende organisatie te zijn: lessen van de eerste golf zijn direct 
na afronding van de eerste leerevaluatie opgepakt. 
 
Uit de tweede leervaluatie is gebleken dat de druk op de zorgorganisatie complex is geweest en blijft. 
De persoonlijke opvattingen van patiënten, familieleden en ook zorgpersoneel over de koers van het 
COVID-19 beleid van Nederland betekent soms ook een lastige en confronterende uitdaging voor 
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zorgpersoneel. Dit vraagt van VieCuri om ook vanuit de werkgeversbril te blijven kijken en daar waar 
nodig interventies te plegen. Daarnaast is uit de tweede leerevaluatie gebleken dat bestuurlijke 
zichtbaarheid in en voor de organisatie een belangrijkste succesfactor is geweest. In vergelijking met 
de eerste COVID-19 golf kan gesproken worden van een positief verschil. De uitdaging blijft nog 
steeds om meer doelgroepgericht te communiceren, omdat er in de organisatie verschillende 
medewerkers en afdelingen en dus informatiebehoeften zijn.  
 
Hoog Water  
Gedurende de periode van 15 juli tot en met 19 juli 2021 is mede op basis van het 
Hoogwaterprotocol een crisisorganisatie ingericht met een CBT en drie OCT’s: OCT-Facilitair, OCT-
Zorg en OCT-Evacuatie. Op 16 juli 2021 zijn de ingeschatte risico’s gezamenlijk afgewogen op basis 
waarvan de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft besloten VieCuri Venlo preventief en volledig te 
evacueren. De voorbereiding op- en de uitvoering van de evacuatie heeft in nauwe afstemming en 
samenwerking met het ROAZ en de ketenpartners in Limburg plaatsgevonden. Met de steun van 
ziekenhuizen en ambulancediensten uit geheel Nederland en de inzet van het LCPS zijn er 170 
patiënten uitgeplaatst naar 15 ziekenhuizen, waaronder MUMC+, Zuyderland Medisch Centrum, 
CWZ Nijmegen, Erasmus UMC en het Radboud UMC. Nadat de Veiligheidsregio VieCuri 
handelingsvrijheid had gegeven, is op zondagmiddag 18 juli 2021 besloten dat vanaf woensdag 21 juli 
2021 de patiëntenzorg op locatie Venlo weer mogelijk zou zijn.  
 
Ook voor deze crisis heeft VieCuri het COT gevraagd de werkwijze en de gemaakte besluiten tijdens 
de Hoog Water crisis te evalueren. Het COT heeft hierbij gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
leerevaluatie die zich richt op groei en ontwikkeling.  
De evacuatie van VieCuri heeft tot leerzame ervaringen en verschillende inzichten geleid. Het 
optreden van VieCuri tijdens deze crisis heeft laten zien dat VieCuri professionele medewerkers in 
huis heeft die met veel ervaring en kennis van de VieCuri-organisatie een crisis kunnen managen. Dit 
is een kracht van VieCuri en tegelijkertijd haar kwetsbaarheid. Een te grote personeelsafhankelijkheid 
brengt ook risico’s met zich mee. De aanbevelingen van het COT hebben een inkijk op het 
verminderen van kwetsbaarheden en het borgen van weerbaarheid en veerkracht in meerdere 
facetten van de organisatie. In 2022 wordt een definitieve versie van de evaluatie van het COT 
gepresenteerd. 
 
Bestuurlijke continuïteit  
Per 1 januari 2021 is op basis van een opgesteld profiel IJsbrand Schouten benoemd tot voorzitter 
Raad van Bestuur. In de eerst helft van 2021 was er een vacature voor een lid RvB met een medisch 
profiel. Omdat er sprake was van een eenhoofdige RvB, heeft de RvT besloten om de continuïteit en 
kwaliteit van de bedrijfsvoering en besluitvorming te borgen door tijdelijk een bestuursteam in te 
richten tot het moment waarop de RvB weer compleet zou zijn. Dit bestuursteam bestond uit de 
heer Schouten (voorzitter) en mevrouw N.A.J. Cornelissen-Kolorz (lid).  
 
Na afronding van de werving- en selectieprocedure voor de invulling van de vacature voor een lid 
RvB met een medische profiel en met inachtneming van de adviezen van de Cliëntenraad, de 
Ondernemingsraad en het CMS-bestuur heeft de RvT besloten om mevrouw N.A.J. Cornelissen-Kolorz 
per 1 juni 2021 te benoemen als lid RvB. 
 
Samenstelling RvT 
In de Raad van Toezicht waren begin 2021 twee vacatures als gevolg van het rooster van aftreden. 
Deze vacatures zijn in de voorafgaande twee jaar in verband met de voorgenomen fusie met het 
Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) niet ingevuld. Nadat LZR in de zomer van 2020 had 
aangegeven niet meer te willen fuseren met VieCuri, heeft de RvT besloten om deze vacatures in te 
vullen. Daarnaast liep de tweede termijn van de heer Steuns per oktober 2021 af. Ook voor de dan 
ontstane vacature in de RvT van voorzitter van de Audit Commissie Financiën is invulling gezocht. Dit 
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betekent dat in totaal drie nieuwe leden Raad van Toezicht zijn geworven en per 1 juni 2021 
benoemd. Dit zijn mevrouw S. Smeets, de heer J. Verbugt en de heer D. Zonneveld. De heer 
Zonneveld heeft de heer Steuns als voorzitter van de Audit Commissie Financiën per 1 oktober 2021 
opgevolgd. 
 
De voorzitter van de RvT, de heer Dijkhuizen is per 1 juni teruggetreden. De heer Heineman is hem 
opgevolgd als voorzitter van de Raad van Toezicht.  
 
Mevrouw de Jong is per 5 oktober 2021 teruggetreden waardoor een vacature in de RvT is ontstaan. 
De Cliëntenraad zal een voordracht voor deze vacature doen. Hiertoe is een profiel RvT opgesteld en 
vastgesteld waarbij is overwogen dat de beoogde toezichthouder moet beschikken over kennis en 
ervaring op de volgende gebieden: aantoonbare ervaring en inzicht in de organisatie en processen 
van zorgverlening in curatieve zorg en daaraan gerelateerde sectoren, ervaring in de rol van 
bestuurder/manager in de eerstelijns/huisartsen/Verpleging-verzorging-thuiszorg, kennis van 
samenwerkings-, integratie- en/of fusietrajecten en een aantoonbaar extern netwerk van 
stakeholders in de zorgmarkt, welzijn, gezondheid en preventie en de (regionale) politiek.  
 
Samenwerking SEH Laurentius Ziekenhuis Roermond 
VieCuri en LZR zijn in 2021 aangevangen met overleggen over de integratie van de vakgroepen 
Spoedeisende Hulp (SEH) met als doel om de SEH-zorg voor de acute patiënt in Noord- en Midden-
Limburg goed te regelen. Door een grotere omvang aan SEH-artsen ontstaat er een meer robuuste 
vakgroep, zijn er meer mogelijkheden voor het behoud en verbreding van het SEH-pallet, is er een 
sterkere basis voor verdieping van competenties, neemt de flexibiliteit toe en zijn er meer 
mogelijkheden voor aandachtsgebieden, onderzoek en opleiding. Dit versterkt tevens de STZ-status 
van VieCuri (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). De Raden van Bestuur van de 
beide ziekenhuizen hebben hiertoe op 26 oktober 2021 een intentieovereenkomst getekend die 
nader wordt uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het streven is om medio 2022 
de integratie te effectueren. 
 
De RvT staat positief tegenover deze ontwikkelingen en waardeert de inzet van beide Raden van 
Bestuur voor hun inzet voor het bereiken van deze voorgenomen samenwerking 
 
Strategische heroriëntatie 
Een groot aantal interne en externe ontwikkelingen in de afgelopen jaren vormen de basis voor een 
strategische heroriëntatie van VieCuri op haar toekomstige rol als topklinische zorgaanbieder voor de 
regio Noord- en Midden-Limburg. Zo is er de noodzaak om VieCuri als STZ-ziekenhuis zodanig te 
positioneren dat continuïteit van een breed pallet aan (topklinische) zorg voor de regio gegarandeerd 
kan worden. Hiermee blijft het ziekenhuis relevant voor patiënten, werkt als een magneet op 
specialisten en medisch verplegend personeel in een toenemend krappe arbeidsmarkt en is er 
voldoende investeringsruimte is noodzakelijke vernieuwende investeringen t.a.v. ICT en medische 
apparatuur te kunnen blijven plegen.  
 
Daarnaast speelt er een aantal ontwikkelingen aangaande belangrijke landelijke zorgthema’s als 
zorgtransformatie, regionale digitale zorgstrategie, zorg voor ouderen, de juiste zorg op de juiste 
plek, duurzaamheid en de nieuwe werkelijkheid van de acute zorgverlening als gevolg van COVID-19.  
Om de positie als STZ-ziekenhuis en daarmee de relevantie en magneetfunctie ook voor de toekomst 
te kunnen borgen is, naast bovenstaande aspecten, ook verdieping ten aanzien van een aantal 
belangrijke STZ gerelateerde thema’s als Innovatie, Wetenschap, Opleiding, topklinische functie en 
Datamanagement van essentieel belang.  
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Met het aantreden van een vernieuwde Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Medisch Stafbestuur 
medio 2021 is een toekomstige bestuurlijke continuïteit gerealiseerd waarmee slagvaardig en 
gedragen door de gehele organisatie, een nieuwe koers kan worden bepaald en ingezet.  
De inhoudelijke uitvoering van deze strategische heroriëntatie, onder regie van het strategieteam, 
geschiedt onder leiding van Gupta Strategists. Het strategietraject vindt plaats met een brede 
afvaardiging van de verschillende geledingen van het ziekenhuis. Vanuit de lijn zullen verschillende 
bestuurlijke rollen en niveaus betrokken worden zoals RvT, RvB, CMS, Clustermanagement, medisch 
leiders en VE-managers alsook CMIO (Chief Medical Information Officer), decaan Leerhuis e.d. Vanuit 
hun verschillende rollen zullen ook de medezeggenschapgremia als OR, VSB en CR worden 
betrokken. 
 

Nieuwbouwprojecten 

Masterplan Vastgoed, investering operatiekamer complex (OKC) en medische beeldvorming (MBV) en 

Herlocatie Venray  

In de context van de in 2022 te nemen majeure besluiten, is de RvT in een aantal vergaderingen 

bijgepraat over de historie en context van de voorgenomen investeringen in de nieuwbouwprojecten 

OKC/MBV en de herlocatie van de ziekenhuisvoorziening in Venray. Begin juni 2021 is de RvT in de 

nieuwe samenstelling en in aanwezigheid van de RvB én het hierbij betrokken Clustermanagement in 

een speciaal daarvoor georganiseerde kennissessie bijgepraat. Hierbij is tevens een bredere context 

gegeven over de ontwikkeling van het Masterplan Vastgoed, de mogelijke alternatieven, opties en 

keuzemogelijkheden van het traject OKC/ MBV én de financiële doorrekening hiervan in meerjaren 

perspectief.  

 

Onderzoek en Wetenschap en Personeels- en Opleidingsbeleid 
VieCuri Academie 
In 2021 is de organisatorische wijziging tot de oprichting van de VieCuri Academie voorbereid. De 
VieCuri Academie is de combinatie van het cluster waarin personele ontwikkeling, 
organisatieverandering en Human Power is belegd en het cluster dat bestaat uit wetenschap, 
innovatie, topklinische zorg en kwaliteit. Met de oprichting van de VieCuri Academie is beoogd: 

 de STZ-profilering te versterken en meer in te bedden in de organisatie; 

 de visie op Human Power en de daarbij behorende doelen verder door ontwikkelen; en 

 de ambitie om de kwaliteit van patiëntenzorg in verbinding te brengen met opleiden, 
wetenschap en innovatie.  

 
Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat er sprake is van een ontwikkelgerichte cultuur 
waarin professionals samen leren, presteren en zich verder ontwikkelen, met het doel om een 
wendbare organisatie en een aantrekkelijke werkgever te zijn. De VieCuri Academie is 
ondersteunend aan het primaire proces en ondersteunt in een matrix structuur de zorgclusters. In 
deze context kan gesteld worden dat “VieCuri is een leerhuis in plaats van VieCuri heeft een 
leerhuis”. De oprichting en inrichting van de VieCuri Academie zal in 2022 zijn beslag krijgen.  
 
Topklinische zorgfunctie 
VieCuri heeft een STZ-erkenning ontvangen voor gespecialiseerde zorg voor mensen met peesletsel 
in de schouder (rotator cuff). De patiëntenzorg is hierbij geoptimaliseerd en VieCuri biedt innovatieve 
operatiemethoden aan om iedere patiënt met peesletsel in de schouder zo goed mogelijk te helpen. 
Dit is de vijfde topklinische zorgfunctie. 
 

RvT Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT heeft vijf keer overleg gevoerd met de RvB, de 
Medisch Leider kwaliteit en medewerkers van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid (K&V) van VieCuri. 
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De commissie wordt geïnformeerd op basis van de specifieke concernrapportage K&V en 
voortgangsrapportages over specifieke thema’s zoals de internationale kwaliteitsstandaard JCI, en 
privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast worden landelijke ontwikkelingen op het gebied van K&V 
besproken. De bevindingen en adviezen van de commissie worden teruggekoppeld in de voltallige 
RvT. In de commissie K&V is in het bijzonder aandacht geschonken aan ontwikkelingen in het kader 
van de COVID-19 zorg, de JCI heraccreditatie en visitatierapporten.  
 
JCI Accreditatie  
Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de JCI heraccreditatie verschoven van juni 2020 naar juni 
2021. De 7e editie van de JCI-normengids is hiervoor de basis geweest. Deze is sinds 1 januari 2021 
geldig en VieCuri is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op basis van de 7e editie is getoetst. De JCI 
survey heeft in de week van 21 tot 25 juni 2021 plaatsgevonden, waarbij gekozen is voor een volledig 
digitale survey en geen hybride survey. VieCuri is geaccrediteerd op basis van ruim 1.200 meetbare 
elementen (ME). Op basis van het online surveybezoek heeft JCI besloten VieCuri wederom voor drie 
jaar de status geaccrediteerd toe te kennen. Uit de survey is gebleken dat VieCuri voor één bevinding 
een verbeterplan moest schrijven (IPSG 4, het markeerbeleid). Dit verbeterplan is opgesteld en door 
JCI geaccepteerd.  
 
Visitatierapporten 
De Raad van Toezicht heeft ook gesproken over visitatierapporten. Kwaliteitsvisitaties hebben geen 
dwingend karakter, maar zijn een vorm van toezicht door ‘Peers’. Geconstateerd is dat opleidings- en 
kwaliteitsvisitaties gecombineerd worden en dat meerdere visitaties vanwege de COVID-19 
ontwikkelingen zijn uitgesteld. De Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid heeft de zwaarwegende 
adviezen en voorwaarden uit alle visitatierapporten geïnventariseerd en monitort deze als onderdeel 
van de PDCA-cyclus.  
 
RvT Auditcommissie Financiën (ACF) 
De ACF heeft in het verslagjaar 2021 vier keer vergaderd in aanwezigheid van de RvB en leden van de 
staf van de Cluster Financiën. Voor bepaalde onderwerpen zijn functionarissen uit de organisatie 
uitgenodigd voor het geven van een toelichting. De bevindingen en adviezen van deze commissie 
worden teruggekoppeld in de voltallige RvT-vergadering.  
 
De ACF heeft de jaarrekening 2020 en de bevindingen van de accountant BDO hierover besproken. 
BDO heeft weinig op- en aanmerkingen op de jaarrekeningen en verslagleggingen van VieCuri en is 
zeer tevreden. 
 
De ACF is over een breed spectrum van onderwerpen geïnformeerd, op basis waarvan desgevraagd 
de voltallige RvT kon worden geadviseerd op een aantal onderwerpen. Onderwerpen waaraan de 
ACF in het bijzonder aandacht heeft geschonken zijn: 

 Resultaat zorgverkoop, mede in de context van de CB (vangnet-)regeling 2021;  

 Treasury jaarplan 2021 en Informatiememorandum, mede in de context van de toekomstige 
financiering van investeringstrajecten; 

 Productieafspraken 2021 Stafmaatschap Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri; 

 Strategische Risico Analyse 2021; 

 Verdiepingssessie op het gebied van kostprijssysteem, contractering zorgverzekeraars en 
schadelastprognoses; 

 Herimplementatie Elektronisch Patiënten Dossier en contractonderhandelingen met leverancier; 

 Updates over de ontwikkeling van het Masterplan Vastgoed en voortgang uitvoering LTHOP-
projecten; 

 Samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Venray over de contouren van samenwerking voor 
ontwikkeling nieuwe locatie en herbestemming bestaande locatie Merseloseweg, Venray. 
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RvT Remuneratie- en selectiecommissie  

In december 2020 is de WNT score (Wet normering topinkomens) van VieCuri voor 2021 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. 

De Remuneratiecommissie heeft in 2021 een eindejaarsgesprek gevoerd met leden RvB.  
 
Toezichtvisie RvT 
De RvT heeft in 2021 een toezichtvisie opgesteld waarin is beschreven welke rol en taken zij ziet als 
toezichthouder van VieCuri. De RvT fungeert als interne toezichthouder, staat de RvB met advies 
terzijde en is werkgever en kritische sparringpartner voor de RvB. De Raad van Toezicht vervult haar 
rol onafhankelijk door het eigenstandig voorbereiden, inrichten, uitvoeren en evalueren van haar 
toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op basis van wederzijds vertrouwen met de 
mogelijkheid om ontvangen informatie te toetsen door onder andere in gesprek te zijn met interne 
en externe stakeholders. 
 
De Raad van Toezicht vindt het van belang om vanuit haar rol bij te dragen aan het waarborgen van 
goede zorg, maatschappelijk vertrouwen in de zorg en het realiseren van de maatschappelijke 
doelstelling van VieCuri. De aandacht is hierbij in het bijzonder gericht op basis tweedelijnszorg, 
topklinische functies, wetenschappelijk onderzoek, opleiden en innovatie.  
 
Evaluatie en functioneren RvT  
De jaarlijkse zelfevaluatie over 2021 is verplaatst naar het najaar van 2022. Een belangrijke 
overweging hierbij is dat op dat moment drie van de vier toezichthouders dan ruim een jaar deel 
uitmaken van de RvT en met de benoeming van een vijfde toezichthouder voor de zomer van 2022 
de RvT compleet is.  
 
Vergaderingen en Besluiten 
In 2021 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in reguliere vergaderingen fysiek of digitaal bijeen. 
Daarnaast is de RvT tijdens een kennissessie geïnformeerd over de voorgenomen 
nieuwbouwplannen OKC/MBV en herlocatie Venray en tijdens een studiemiddag over de strategische 
scenario’s in de context van de strategische heroriëntatie. 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 
hebben er twee vergaderingen met een afvaardiging van het MSB-bestuur plaatsgevonden.  
 
Besluiten 2021 
In 2021 heeft de Raad van Toezicht de volgende goedkeuringen verleend: 

 Verlenging contract BDO Accountants voor het uitvoeren van audit diensten; 

 Addendum op de bestaande Samenwerkingsovereenkomst van 14 december 2014 (inzake 

Opleidingsfonds Medische Vervolgopleidingen); 

 Aangepaste begroting 2021; 

 Budget voor herstel pand Stichting Vincent van Gogh, investering MER-A en bouw 

simulatiecentrum; 

 Jaarrekening 2020 Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg; 

 Jaarrekening 2020 Stichting Ziekenhuis Venlo; 

 Jaarrekening 2020 Stichting Sint-Elisabeth Ziekenhuis; 
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 Jaarrekening 2020 Stichting VieCuri-Vitaal; 

 Jaarrekening 2020 Apotheek VieCuri Vitaal BV; 

 Aan RvB voor uitoefenen stemrecht voor de Jaarrekening 2020 Vitaal Thuisdialyse BV; 

 Decharge aan leden RvB en RvT voor het gevoerde beleid 01-01-2020 tot en met 31-12-2020; 

 Jaarverslag RvT 2020; 

 Benoeming lid RvB; 

 Benoemen drie leden RvT; 

 Benoeming voorzitter RvT; 

 Intentieovereenkomst samenwerking vakgroepen SEH VieCuri en LZR; 

 Investeringen voor herimplementatie EPD-systeem; 

 Kaderbrief 2022; 

 Benoeming vicevoorzitter RvT; 

 Samenstelling commissies RvT; 

 Toepassing WNT 2021 – aanvullend besluit t.b.v. nieuwe leden RvT; 

 Verhoging budgetten van de nieuwbouwprojecten Dialyse, OKC-MBV en Venray; 

 Concern Jaarplan en Begroting 2022; 

 Aangepast profiel lid RvT; 

 Toepassing WNT VieCuri 2022. 

 

Samenstelling Commissies Raad van Toezicht 
 
De samenstelling van de RvT Auditcommissie Financiën (ACF) was als volgt: 

 de heer Steuns was voorzitter tot 1 oktober 2021; 

 de heer Dijkhuizen was lid tot 1 juni 2021. 

 de heer Zonneveld is lid met ingang van 1 juni 2021 en voorzitter per 1 oktober 2021  

 de heer Verbugt is lid met ingang van 1 juni 2021 
 

De samenstelling van de RvT Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid was als volgt: 

 de heer Heineman was voorzitter tot 1 juni 2021 en vanaf 5 oktober 2021 

 mevrouw de Jong was lid tot 1 juni 2021 en vanaf 1 juni tot 5 oktober 2021 voorzitter; 

 mevrouw Smeets is lid met ingang van 1 juni 2021 

 

De samenstelling van de RvT Remuneratie- en Selectiecommissie was als volgt: 

 de heren Dijkhuizen was voorzitter tot 1 juni 2021 

 de heer Heineman was lid tot 1 juni 2021 en vanaf 1 juni 2021 voorzitter 

 de heer Verbugt is lid vanaf 1 juni 2021 
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Hoofd- en nevenfunctie Raad van Toezicht 2021 
 

RvT Hoofd- en nevenfuncties  

Ir. B.E. Dijkhuizen  
voorzitter RvT tot 1-6-
2021 

 

Prof. dr. M.J. Heineman,  
Vice voorzitter RvT tot 
1-6-2021 Voorzitter RvT 
per 1-6-2021  
 

 Consultancy en interim-bestuur 

 Lid RvB a.i. Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis/ Nederlands Kanker 
Instituut (AVL-NKI) 1-1-2021 tot 1-6-2021 

 Lid bestuur bij COmON Foundation en Stichting Commonland 

 Voorzitter Stichting Wij.land 

Drs. R.J.H. Steuns   Financieel directeur Bakeplus Holding B.V. 

Mw. drs. M.M.J. de Jong  Voorzitter RvB VVT organisatie Groenhuysen tot 1 -09-2021 

 Lid RvT Stichting Trema 

 Voorzitter RvB Gelderse Vallei per 1-09-2021  

Mw. Mr. S. Smeets  Vennoot en advocaat Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V. 
Venlo/Venray/Boxmeer: 2008-heden 

 Lid Onafhankelijke Klachtencommissie Zorginstellingen Noord-
Limburg: 2020-heden 

 Lid Examencommissie Beroepsopleiding Advocatuur Onderdeel 
Jaarrekeninglezen, Personen- en familierecht Nederlandse Orde van 
Advocaten : 2019-heden 

 Lid Onafhankelijke Externe Klachtencommissie Raad voor de 
Kinderbescherming: 2019-heden 

 Lid Adviesraad Masterclasses Invloeden psychische casuïstiek SCEM: 
2019-heden 

 Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht, Lid financiële commissie 
Stichting Samenwerking Primair Onderwijs Venray (SPOVenray): 
2013 tot 1-3-2022 

 RvT Stichting Sint Josephscholen, Nijmegen: per 1 november 2021 - 
heden 

Dhr. J.W.M. Verbugt  
Vicevoorzitter RvT per  
1-6-2021 

 Voorzitter Raad van Bestuur GGzE (Stichting Geestelijke 
Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen) 2006-1-7-2022 

 Voorzitter Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer:2003-heden 

 Voorzitter Stichting Planetree Nederland: 2012-heden 

 Voorzitter Coöperatie Brainport Park: 2014-heden 

 Voorzitter Volante: 2018-heden 

 Member of the board of Directors Planetree International V.S.: 
2019-heden 

 Mede initiatiefnemer en lid Denktank Mentale Vooruitgang 
Nederland: 2019-heden 

 Bestuurslid Coöperatie Slimmer leven: 2020-heden 

Dhr. RA. D.H. Zonneveld  Partner bij We4people: 2016-heden 

 Voorzitter van de Raad van Toezicht van Cicero Zorggroep 
Hoensbroek: 2013-2021 

 Lid van de Raad van Toezicht St. Pergamijn Sittard: 2013-2021 

 Lid van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ:2020-heden 

 Lid van de Raad van Commissarissen van Thuisziekenhuis Nederland, 
de Meern: 2017-heden 

 


