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3.1.1 Raad van Bestuur 

In de loop van het verslagjaar hebben de Raad van Toezicht en de voormalige bestuurder besloten om per 19 
maart 2019 afscheid van elkaar te nemen. Over de wijze waarop de toekomst voor Kraamzorg de Eilanden 
vorm werd gegeven, opdat de beste zorg aan de cliënten kan worden verleend, verschilden die bestuurder en 
de Raad van Toezicht van mening. Dit verschil van inzicht heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen deze 
bestuurder en Stichting Kraamzorg de Eilanden is beëindigd. Na een periode van waarneming door mevrouw 
M. Baar-van Dinther heeft de Raad van Toezicht besloten om mevrouw Baar per 3 december 2018 aan te 
stellen als bestuurder. Dit besluit is genomen in afstemming met en na advies van de Ondernemingsraad van 
Kraamzorg de Eilanden.  

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 31 december 2019:  

Naam Bestuursfunctie M/V Nevenfuncties  

Mw. M.T. Baar- van 
Dinther 

bestuurder V  

 

3.1.2 Raad van Toezicht  

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2019: 

Naam Functie/aandachtsgebied  

 

M/V Hoofd – en nevenfuncties Aftreden 

Mr. I.M. Braal Voorzitter; 
Remuneratie  

M Zelfstandig ondernemer in de 
gezondheidszorg; 
Lid Regionale Geschillencommissie 
Woningbouwcorporaties Land van 
Heusden en Altena; 

2022 

W.A. Corbeth Vicevoorzitter; 
Remuneratie; Kwaliteit & 
veiligheid  

V Voorzitter RvC Cato 
Bestuurslid St. Bevordering 
Maatschappelijke Dienstverlening 
Rotterdam 

2022 

T.E. Smits-Hoekstra, 
MSc. 

Financiële audit; V Eigenaar Stakeholderstrategie 
voorzitter RvT St. GGMD 
vvz RvT, vz cie K&R St. SWZ 
Lid RvT, vz AC St. Perspectief en 
Arosa 
Lid RvT Simpler Invoicing 

2025 

Drs. C. Verhoeven Kwaliteit & Veiligheid 
Financiële audit 

M Directeur bedrijfsvoering en 
services Stichting Syndion; 
Voorzitter AvA Zorgbrug BV 
Bestuurslid Thuiszorg Hollands 
Midden 
Bestuurslid Werkgeversvereniging 
ZHZ Zorg en Welzijn 

2024 

vacature     

 

Door het vertrek van mevrouw A. Sprokkereef-Pons RA per 31 december 2018 uit de Raad van Toezicht is in de 
Raad een vacature ontstaan. De Raad heeft na ampele overweging, mede op grond van de situatie waarin 
Kraamzorg de Eilanden zich in 2019 bevond, besloten deze vacature vooralsnog niet in te vullen. 
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Conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode en de maatschappelijke verantwoordelijkheid:  

 heeft de Raad zich periodiek laten informeren door de bestuurder en de Ondernemingsraad over de 
ontwikkelingen binnen het werkveld en de mogelijke consequenties daarvan voor Kraamzorg de 
Eilanden, dat gebeurt mede aan de hand van een informatieprotocol;  

 heeft de Raad zich een beeld gevormd van de interne gang van zaken o.a. door het bijwonen van een 
personeelsbijeenkomst en gesprekken met leidinggevenden en medewerkers;  

 houdt de Raad zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg, onder meer door het bijwonen 
van bijeenkomsten voor leden van de NVTZ, het volgen van cursussen en themabijeenkomsten inzake 
toezicht in de zorg;  

 onderhoudt de Raad een frequent en proactief contact met de bestuurder over de financiële en 
organisatorische toestand van de organisatie en fungeert als sparringpartner met betrekking tot 
besturings- en financieringsvraagstukken;  

 houdt de Raad actief toezicht op, en evalueert het functioneren van, de bestuurder en de organisatie;  

 heeft de Raad in verband met de WNT de gehanteerde classificatie opnieuw getoetst en vastgesteld. 

 heeft de Raad zijn visie op toezicht geformuleerd, schriftelijk vastgelegd en gepubliceerd op de 
website van Kraamzorg de Eilanden.  
 

Frequentie vergaderingen en specifieke bijeenkomsten  

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 vier keer. Ook nam een vertegenwoordiging van de Raad tweemaal 
deel aan de overleggen van de Ondernemingsraad en de bestuurder over de algemene gang van zaken in de 
organisatie. Daarnaast is er gedurende het verslagjaar veelvuldig per e-mail overlegd. 

De leden met aandacht voor financiën overlegden, mede in voorbereiding op de opstelling van de jaarrekening 
en na de interim-controle door de accountant, maandelijks met de bestuurder en controller. De uitkomsten 
van deze besprekingen werden vervolgens gerapporteerd aan de voltallige Raad van Toezicht.  
De leden met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid overlegden eenmaal met de bestuurder over het 
kwaliteitsmanagementsysteem en de wijze waarop ten aanzien van deze onderwerpen aan de gehele Raad 
wordt gerapporteerd.   
 
Conform daarover gemaakte afspraken vinden er maandelijks informerende gesprekken plaats tussen de 
voorzitter, de vicevoorzitter van de Raad en de bestuurder. De leden van de Raad worden door middel van een 
korte schriftelijke samenvatting geïnformeerd over het besprokene. 

Functioneren Raad van Toezicht  

In het kader van het functioneren van de Raad in 2019 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie 
vond kort na het verstrijken van het verslagjaar plaats buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur.  
Voorafgaand aan de zelfevaluatie van de Raad heeft de Raad van Bestuur, in de vorm van op schrift gestelde 
ervaringen in het verslagjaar, een bijdrage geleverd aan deze evaluatie. Van deze evaluatie is een verslag 
opgesteld dat mede aan de bestuurder wordt overgelegd. 

De Raad besprak de onderlinge verhoudingen en die met de bestuurder en concludeerde dat die positief, 
kritisch en opbouwend zijn.  

In het verslagjaar heeft de Raad, mede naar aanleiding van het van kracht worden van de Governance Code 
2017 en opmerkingen van de accountant daarover, besloten om de Stichtingsstatuten en de reglementen RvT 
en RvB op conformiteit met de Governance Code 2017 te toetsen. Het resultaat daarvan is dat zowel de 
statuten als de reglementen zullen worden herzien. De verwachting is dat de aangepaste documenten in de 
loop van het jaar 2020 zullen passeren bij de notaris, respectievelijk zullen worden vastgesteld. Zodra mogelijk 
zullen ook deze stukken worden gepubliceerd op de website van Kraamzorg de Eilanden. 

Tijdens de jaarlijkse evaluatie is geëvalueerd of en vastgesteld dat het profiel van de gehele Raad overeen komt 
met het door de Raad gewenste profiel. De gehanteerde profielschetsen bestaan, op hoofdlijnen, uit het 
algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht en een duiding van de gewenste bijzondere 
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karakteristieken en expertise. Deze profielen zijn eveneens vastgelegd en worden zodra nodig geëvalueerd en 
aangepast. 

De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is gewaarborgd in de statuten van de Stichting 
Kraamzorg de Eilanden en in het vastgestelde reglement Raad van Toezicht. Bovendien is aan dit aspect 
aandacht besteed tijdens de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. 

De Raad heeft in 2019 vastgesteld:  

 dat het besluit om ten aanzien van financiële audit, zorg en veiligheid en remuneratie leden van de 
Raad voor deze aandachtsgebieden te benoemen heeft bijgedragen aan de uitvoering van de taken en 
het inzicht van de Raad in deze gebieden; evenwel is structureler aandacht gewenst ten aanzien van 
opvolging van gedane constateringen, onder meer op het gebied van risico-inventarisatie; 

 de klassenindeling van de instelling (klasse I) in het kader van WNT2, conform de bijlage bij de 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp; 

 de honorering van de leden van de Raad van Toezicht, een en ander conform NVTZ adviezen en onder 
de geldende WNT maxima, resulterend in het gelijk blijven ervan;  
 

De Raad heeft in 2019, na vaststelling door de bestuurder, goedkeuring verleend aan:  

 de jaarrekening 2018;  

 het jaarplan en de begroting 2020;  

 de te ontwikkelen strategische koers van Kraamzorg de Eilanden, mede gelet op de opkomst van de 
integrale geboortezorg; 

 het voorstel van de RvB om nader onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van samenwerking 
met een of meer daarvoor gerede partijen. 

 Verkoop van het bedrijfspand in eigendom aan de Vliet 8 te Hellevoetsluis 

 Afsluiten van een meerjarig huurcontract voor de nieuwe kantoorlocatie aan Deltageul 19 te 
Stellendam. 
  

De Raad is in 2019 geïnformeerd over:  

 Accountantsverslag 2018; in de vergadering van de Raad, waarin de jaarstukken waren geagendeerd, 
werden met de externe accountant het accountantsverslag, zijn oordeel over de jaarrekening, 
bedrijfsprocessen en administratie besproken. De accountant constateerde, naast verbeterpunten, 
een positieve ontwikkeling ten aanzien van de beheersing van bedrijfsprocessen;  

 Managementletter 2018; 

 HKZ kwaliteitsrapportage;  

 Klachtenpatroon en klanttevredenheid; 

 Maandelijkse financiële rapportage; 

 Ontwikkeling van de interne organisatie; 

 Ontwikkelingen inzake de regionale en landelijke voortgang van het streven naar integrale 
geboortezorg en de consequenties daarvan voor Kraamzorg de Eilanden. 
 

Vraagstukken op het gebied van financiën, bezoldiging bestuurder en zorg en veiligheid zijn, voor zover nodig, 
met de daartoe benoemde aandachtsvelders van de Raad besproken (zie ook hiervoor) en vervolgens 
geagendeerd in de vergadering van de voltallige Raad van Toezicht.  

De leden van de Raad belast met het aandachtsgebied remuneratie hebben een evaluatie- en 
beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. Namens de Raad van Toezicht is door deze 
vertegenwoordiging van de Raad geconcludeerd dat de bestuurder in 2019 op adequate wijze leiding heeft 
gegeven aan de organisatie en een trendbreuk ten positieve met de voormalige bedrijfseconomische situatie 
heeft bewerkstelligd. 

Tenslotte merkt de Raad van Toezicht op dat wijzigingen in de zorg, de krapte op de arbeidsmarkt en de 
ontwikkelingen in de geboortezorg de komende jaren ongetwijfeld veel blijven vragen van het innovatief 
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vermogen van leiding en medewerkers van Kraamzorg de Eilanden. De Raad van Toezicht is bezorgd over het 
tot nog toe uitblijven van kostendekkende tarieven voor de geleverde zorg en hoopt dat de terecht gevraagde 
waardering voor de kraamzorg in het komende jaar 2020 zijn vertaling zal krijgen.  
De grote inzet die in het verslagjaar door allen die betrokken zijn bij Kraamzorg de Eilanden is geleverd, 
verdient de waardering van de Raad van Toezicht. De Raad vertrouwt erop dat opnieuw aan genoemde 
wijzigingen op inspirerende en juiste wijze het hoofd zal worden geboden. De Raad van Toezicht is er daarbij 
van overtuigd dat de financieel-economische opgave in verband met de continuïteit van de instelling blijvende 
aandacht zal vragen van bestuur en Raad. 
De Raad is alle medewerkers van Kraamzorg de Eilanden erkentelijk voor de in het verslagjaar getoonde inzet 
en behaalde resultaten. 
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Stichting Kraamzorg de Eilanden

17. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

H.B.M. van Wezel

M.T. Baar-van 

Dinther

1 Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 15-apr-14 29-aug-18

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) 31-mei-19 heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 48.834 96.491

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 4.777 10.394

8 Totaal bezoldiging 53.612 106.885

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 44.266 107.000

10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 75.000 0

11 Individueel toepasselijk maximum 75.000 0

Vergelijkende cijfers 2018

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.692 31.714

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.279 3.449

5 Totaal bezoldiging 135.971 35.163

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 103.000 35.274

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

I.M. Braal W.A. Corbeth

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-nov-14 1-nov-14

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 9.000 6.000

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.050 10.700

Vergelijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 9.000 6.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 15.450 10.300

T.E. Smits-Hoekstra C. Verhoeven

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-17 1-aug-16

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 6.000 6.000

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 10.700 10.700

Vergelijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 6.000 6.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 10.300 10.300

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan 

Stichting Kraamzorg de Eilanden een totaalscore van 6 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft 

klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 107.000. Dit maximum wordt niet 

overschreden door mevrouw M.T. Baar-van Dinther. Dit maximum werd wel overschreden door mevrouw H.B.M. van 

Wezel, maar door een beroep op overgangsrecht wordt de overschrijding gerespecteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 16.050 en voor de 

overige leden van de Raad van Toezicht € 10.700. Deze maxima worden niet overschreden. 


