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VERANTWOORDING 2015 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG 

Verantwoording  
In dit document legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over: 

• De wijze waarop zij toezicht heeft gehouden op het bestuur. 
• De wijze waarop zij het bestuur met RvT terzijde heeft gestaan. 
• De wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan haar werkgeverschap van het bestuur. 
• De wijze waarop zij zorg heeft gedragen voor regelgeving van de RvT en toezicht heeft gehouden op de regelgeving van het bestuur. 
• De wijze waarop zij besluiten van het bestuur al dan niet heeft goedgekeurd en haar motivatie hiervoor. 
• Deskundigheidsbevorderende activiteiten die de RvT heeft ondernomen. 

 
Daarnaast geeft zij, in een chronologisch overzicht, weer welke werkzaamheden zij verricht heeft in het kader van de uitoefening van het 
toezicht. 
De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en de wijze waarop ze vormgeeft aan haar toezichthoudende rol. Waar verbeteringen nodig 
zijn, past ze haar werkwijze aan.  
 
Positie van de RvT 
De RvT is een toezichthoudend orgaan, dat zijn toezicht richt op de maatschappelijke effecten van de activiteiten van Stichting De Omslag. 
De RvT legt verantwoording af over de periode januari 2015 tot en met december 2015.  
 
Inhoud van het toezicht 
De RvT bevordert dat het bestuur van De Omslag doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt uitvoering geeft aan de gestelde doelen. De 
RvT toetst hierbij of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in 
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relatie tot haar maatschappelijk functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de 
stichting betrokken zijn (reglement RvT, art. 3). 
 
Aanpak, werkwijze en instrumenten van het toezicht 
De RvT heeft zich, naast de informatie die verstrekt werd door de bestuurder, in 2015 laten informeren door de accountant, medewerkers en 
freelancers van De Omslag.  
Er werd volgens een vaste structuur en agenda vergaderd, waarbij altijd minimaal 4 leden van de RvT en de directeur/bestuurder aanwezig 
waren. Tijdens de vergaderingen liet de Raad zich door het bestuur informeren over activiteiten, beleid, interne- en externe ontwikkelingen; 
waar dat nodig was werd een externe deskundige uitgenodigd. Voor het bijsturen van het financieel beleid maakten de directeur/bestuurder 
en de RvT gebruik van de accountantmanagementsrapportage, die door de accountant werd opgesteld naar aanleiding van de jaarrekening. 
Tenslotte maakte de penningmeester, samen met de directeur-bestuurder een voorstel voor het opbouwen van een continuïteitsreserve. Dit 
voorstel werd tijdens de vergadering in september besproken en goedgekeurd. 
De koers voor 2015 is besproken. Deze stukken worden gearchiveerd en opgeslagen op de server van De Omslag, de raadsleden beschikken 
over een link waarmee ze op de server van De Omslag kunnen inloggen om de stukken in te kunnen zien.  
 
Werving, selectie en benoeming van raadsleden 
Op 1 januari 2015 bestond de RvT uit 4 raadsleden en was daarmee voltallig.  
 
Interne en externe communicatie 
In april 2015 heeft er weer jaarlijkse ontmoeting tussen medewerkers en freelancers van De Omslag en de voorzitter van de RvT 
plaatsgevonden. De RvT gaf uitleg over haar werkwijze en de communicatielijnen en liet zich door de medewerkers informeren over de gang 
van zaken binnen de organisatie. Er is onder meer gesproken over de werkdruk, de kansen en bedreigingen voor De Omslag, en de 
betrokkenheid van medewerkers en freelancers bij de strategische keuzes van de organisatie.  
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In mei is uitgebreid stilgestaan bij de vorm en de noodzaak van de participantenbijeenkomsten. Besloten werd dat de bijeenkomsten blijven 
behouden. De raad wees hierbij met nadruk op het belang van het presenteren van (de rol van) De Omslag. De voltallige RvT zal bij deze 
bijeenkomsten aanwezig zijn, om het belang van de bijeenkomsten aan te geven. Door haar aanwezigheid spreekt de RvT tevens de besturen 
en raden van toezicht van de participanten aan om aanwezig te zijn. De uitnodiging voor de bijeenkomst wordt ondertekend door bestuurder 
en mede uit naam van de RvT.  
Ten slotte is de RvT vertegenwoordigd tijdens de Amsterdamse Participatiemarkt 2015 en als zodanig aanspreekbaar voor belanghebbenden. 
 
Werkgeverschap, interne evaluatie en waarneming 
In het reglement van de RvT art. 9 lid 9 staat: ‘Elk jaar evalueert de raad tijdens een besloten vergadering haar eigen functioneren als 
collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vicevoorzitter en zijn omgang met het bestuur. De RvT 
informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie’. De raad heeft tijdens een besloten vergadering in mei haar rol en functie 
besproken. De relatie bestuurder/RvT is hierbij uitgebreid aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering is ook het functioneren van de 
directeur/bestuurder besproken en geëvalueerd, in juni gevolgd door een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder. De 
aandachtspunten uit de evaluatie van de RvT zijn hierin ook besproken. 
 
Kwaliteit en deskundigheidsbevorderende activiteiten 
De RvT heeft in 2015 geen scholingen of workshops gevolgd met als doel haar deskundigheid als RvT(lid) te bevorderen. 
 
Raadsleden en persoonlijke gegevens 
De RvT bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 raadsleden, met de volgende te verdelen zetels: 
voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, 4 raadsleden. De raad heeft ervoor gekozen om geen secretarisfunctie in te stellen. 
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Naam Functie RvT Beroep Nevenfuncties Aantreden / 
herbenoeming 

Aftreden 
(mogelijkheid) 

Margreet de Boer 
21-11-1964 

Voorzitter 
 

Advocaat bij Van Kempen 
c.s. advocaten 

- Consultant PoWR 
- Partner Rights4Change 

 
 

11-10-2012 
 
Herbenoemd 
11-10-2016 

11-10-2020 

Ari Woudenberg 
27-06-1953 
 

Penningmeester 
 

Directeur bedrijfsvoering 
Arkin tot 1 jan. 13 
Zelfstandig Consultant-
Manager vanaf  
1 januari 2013 

geen 11-10-2012 
 
Herbenoembaar 
11-10-2016 

23-5-2016 

Jaap Fransman 
27-08-1947 
 

Lid Voormalig bestuurslid 
HVO-Querido 

- Bestuurslid Federatie 
Opvang 
- Voorzitter Joods 
Maatschappelijk Werk 
- Bestuurslid Z! krant 

16-10-2012 
 
Herbenoemd 
16-10-2016 

16-10-2020 

Raoul Kiksen 
18-05-1981 

Lid Directeur/initiatiefnemer 
Nederland Isoleert en 
Nederland Verkoopt 

geen 19-08-2013 
 
 

 

 


