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In dit jaarverslag nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen  en werkzaamheden van de Raad 

van Toezicht in 2021.    

 

De Raad van Toezicht van Sociom (“RvT”) bestaat sinds oprichting uit vijf leden. In 2020 was de RvT als 

volgt samengesteld:  

- De heer Twan Bongers (“Bongers”), voorzitter;  

- De heer Leo Faassen (“Faassen”), vicevoorzitter t/m juli 2020;  

- Mevrouw Willemieke Vervoort (“Vervoort”), lid; 

- De heer Geert Derks (“Derks”), lid, vicevoorzitter vanaf december 2020; 

- De heer Jacques Pijnappels (“Pijnappels”), lid. 

 

Wijziging samenstelling RvT 

In 2021 is er binnen de organisatie verschil in visie ontstaan over de mogelijkheden tot samenwerking 

binnen een bestuurlijke koepel. Hierbij zijn de bestuurder, de RvT, de OR en het MT betrokken geweest. 

Dit heeft geleid tot een juridisch geschil. Dit geschil is inmiddels beëindigd. Dhr. Faassen is per 1 januari 

2021 uitgeschreven uit het Handelsregister als lid van de RvT. Dhr. Bongers en dhr. Derks zijn per 1 

november 2021 afgetreden als leden van de RvT en zijn per die datum uitgeschreven uit het 

Handelsregister als lid van de RvT. De RvT heeft mevr. Vervoort benoemd tot voorzitter en dhr. Pijnappels 

benoemd tot vicevoorzitter.  

 

Omvang RvT 

De RvT heeft in november 2021 het besluit genomen om verder te gaan met drie leden in plaats van vijf. 

Motivatie hiervoor is dat dit aantal beter aansluit bij de aard en omvang van de organisatie. Met de 

bestuurder en de OR is afgesproken dit na een jaar te evalueren en indien nodig aan te passen. 

 

Werving nieuw lid RvT 

De sollicitatieprocedure voor een nieuw lid is in 2021 aangevangen. Per 1 februari 2022 is het derde lid (de 

heer Geer Hubers) benoemd tot lid van de RvT.  

 

Commissies 

De RvT heeft een aantal commissies ingesteld, te weten: de remuneratiecommissie, de auditcommissie HR 

en de auditcommissie financiën. Met het nieuwe RvT lid  zal bepaald worden welke vergaderstructuur en 

commissies aangehouden worden. 

 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders 

De RvT is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (“NVTZ”), volgt de 

Governancecode van de NVTZ en heeft dit toegepast in het eigen Reglement RvT. De vacatiegelden voor 

de leden van de RvT zijn toegekend conform vaststelling door de NVTZ. 

 

Overleg van de Raad van Toezicht 

• In 2021 vonden 4 reguliere vergaderingen plaats en 4 extra vergaderingen. De agendacommissie 

bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en de bestuurder.  De agendacommissie stelt voorafgaand 

aan een vergadering van de RvT de agenda vast.  
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• In 2021 vond tweemaal een financiële audit (waarvan één met de accountant) plaats in 

aanwezigheid van 2 leden van de RvT, de bestuurder en de manager bedrijfsbureau. De financiële 

stukken zijn eenmaal in een reguliere RvT vergadering besproken. 

• In 2021 vonden geen HR audits plaats. De HR stukken zijn besproken binnen de reguliere 

vergaderingen van de RvT.   

• In 2021 vond eenmaal overleg plaats tussen één lid van de RvT en de Ondernemingsraad en 

eenmaal tussen 2 leden van de RvT en de Raad van Overleg en Advies. 

• Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de RvT, de bestuurder en de OR m.b.t. de 

ontwikkeling van de organisatie. 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 de volgende onderwerpen behandeld 

 
Financiën: 
De auditcommissie, met twee afgevaardigden uit de Raad van Toezicht, neemt de financiële rapportages 
door en doet verslag tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Contour, de externe accountant 
van Sociom, heeft eenmaal bij deze auditcommissie aangesloten. De accountant is ook aanwezig bij de 
vergadering van de Raad van Toezicht waar de jaarrekening wordt besproken en vastgesteld.  

• Jaarrekening 2020 

• Tussentijdse exploitaties en prognoses 2021 

• Begroting 2022 
 
Inhoudelijke ontwikkelingen: 

• Onderzoek naar samenwerking 

• Beëindigen crisisdienst  

• Ontwikkeling van de dagbesteding/buurtkamers 
 
Organisatorische ontwikkelingen: 

• Meerjarenovereenkomst 5 gemeenten Land van Cuijk 

• Investering vernieuwing registratiesysteem Regicare  

• Investering en implementatie Office 365 

• Huisvestiging Sociom & verhuizing hoofdlocatie naar Boxmeer  

• Planning en control cyclus 2021 

• Informatie via de periodieke mededelingen van de bestuurder 
 

HR ontwikkelingen: 

• Vlootschouw 

• Formatie 

• Verzuim 

• Onderzoek en overstappen naar nieuwe verzuimverzekering met arbodienst 

• Ontwikkelen thuiswerkbeleid 

 

 

 

 

 


