
 

JAARVERSLAG 2018 

RAAD VAN TOEZICHT STICHTING JAH-JIREH WOONZORG 

 

De Raad van Toezicht van Stichting Jah-Jireh Woonzorg bestaat uit 4 leden met ieder een specifieke 
deskundigheid. In onderstaand overzicht is dit weergegeven. 

Naam Functie binnen RvT Aandachtsgebied 
Cisca van Driel Voorzitter Zorg 
John van Keulen Vicevoorzitter Bestuurlijk 
Luuk van der Veen Lid Vastgoed 
Henry Löwe Lid Juridisch 

 

We kunnen rustig stellen dat het jaar 2018 voor de bestuurlijke organen van Jah-Jireh een turbulent 
jaar is geweest. Niet alleen doordat de organisatie vanaf 2017 bezig was in de ontwikkeling van een 
vrijwilligers organisatie naar een professionele organisatie, maar ook de veranderingen in de 
samenstelling van beide organen.  

Dit heeft ertoe geleid dat er intensief overleg is geweest op meerdere fronten en met extern 
adviseurs, waarbij één naam zeker genoemd moet worden: mevrouw Marjolijn Keesmaat. Met haar 
ervaring op bestuurlijk niveau in de zorg heeft ze de bestuurlijke organen bij de hand genomen 
wegwijs te worden in het verantwoord besturen van een zorginstelling. Zij heeft tot en met eind 
oktober 2018 ons met raad en daad bijgestaan. 

Het genoemde intensieve overleg heeft plaatsgevonden op, gesplitst naar soort: 

Met bestuur: 15 januari, 19 februari, 16 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 22 oktober, 19 
november 

Eigen vergadering: 1 april, 15 augustus, 23 augustus (CC), 31 augustus (CC), 21 september (CC), 1 
november, 16 november (CC = Conference Call) 

Sollicitatiegesprekken RvT 4 april, 3 mei, 28 augustus, 5 oktober 

Functioneringsgesprekken RvB 18 mei, 1 juni, 6 juni, 20 juni, 31 augustus, 7 september, 21 
september, 27 september 

Op 25 juni is de locatie Rotterdam bezocht en is kennisgemaakt met de CR aldaar. Op 27 augustus is 
de locatie Heerlen bezocht en aansluitend heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden over de 
toekomst van Jah-Jireh. Bij deze brainstormsessie was naast de RvB ook het MT aanwezig. Er is 
nogmaals een bezoek gebracht aan het einde van het jaar. Op 13 december is Rotterdam bezocht en 
met de cliëntenraad gesproken en op 20 december is de locatie in Heerlen bezocht, waar ook met 
de cliëntenraad is vergaderd. 

Cisca en John hebben cursussen gevolgd om hun deskundigheid te vergroten. Die van Luuk staat 
ingepland op maart volgend jaar met als focus het zorgvastgoed. 



Naast het veranderingsproces, dat veel energie gekost heeft, is er ook veel gedaan aan de kwaliteit 
van de zorg. Dit heeft ertoe geleid dat dit jaar het certificaat van Prezo is gehaald, het gouden 
keurmerk. Werkelijk iets om trots op te zijn. 

Op 4 december heeft er overleg plaatsgevonden met een lid van de Raad van bestuur (Eunice 
Willemstein) met de cliëntenraad en ondernemingsraad en met de manager zorg (Paul Hendriks). 
Hoofditem was de mate van inspraak die er is. Er zijn verbeterpunten besproken. 

Ten aanzien van de vacatie en beloning van zowel de RvB als de RvT zijn afspraken gemaakt en 
vastgelegd volgens de normering. 

Het accountsverslag is geaccordeerd op 28 mei. 

Ook heeft het RvT een zelfevaluatie gedaan op 22 oktober. 

In december is de begroting voor 2019 akkoord bevonden.  

De statuten zijn op enkele punten aangepast. 

 

 

 


