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verantwoording 2018 | 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 2018 tot en met december 2018.  
 
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 
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). 
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aanpak, werkwijze en instrumenten van het toezicht 
De RvT heeft zich, naast de informatie die verstrekt werd door de bestuurder, in 2018 laten informeren door de accountant en medewerkers 
van De Omslag.  
Er is volgens een vaste structuur en agenda vergaderd, waarbij altijd minimaal 3 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.  

• In 2018 zijn de vergaderingen voortgezet op thema, waarbij ook dit jaar de nadruk werd gelegd op het meer inhoudelijk informeren van de 
RvT over de voortgang van nieuwe projecten, Project Uitgelicht. Onderwerpen waren: Versterking Innovatie en Participatie, Monitor 
Sociale Firma’s Amsterdam 2018, Participatiegids.nl, Meetellen Utrecht en Meetellen Amsterdam.  

• De koers voor 2018 is besproken aan de hand van uitkomsten van een informele bijeenkomst begin november 2017 samen met de 
medewerkers en een aantal freelancers. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere de inzet van De Omslag besproken; inclusie en in dienst 
van het versterken van sociaal werk, dagbesteding en basisvoorzieningen. Ook trends onder de gemeente en participanten zijn 
besproken; regie en verantwoordelijkheden, systeem en aansluiting en empowerment van de praktijk.  

• In gezamenlijk overleg tussen de directeur-bestuurder en de RvT is besloten dat het jaarplan voor 2018 cyclisch wordt ingericht om 
concreet en scherp te kunnen prioriteren. Het jaarplan moet vooral inzicht bieden in de wijze waarop De Omslag haar doelen wil gaan 
behalen, met de nadruk op het ontwikkelen, verbinden en verbeteren van doel – beleid - praktijk.  

• De leden van de RvT hebben een voortdurend inzicht in alle stukken die tijdens de vergaderingen of andere overlegmomenten worden 
besproken. Deze stukken worden gearchiveerd en opgeslagen op de server van De Omslag. Alle raadsleden beschikken over een link 
waarmee ze op de beveiligde server van De Omslag kunnen inloggen om de stukken in te kunnen zien.  

 
werving, selectie en benoeming van raadsleden 
Op 1 januari 2018 bestond de RvT uit 4 leden. Een nieuw RvT-lid is geworven: Marieke Ruinaard is op 27-09-2018 toegetreden.  
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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’.  
In 2018 heeft in verband met naderende wisselingen in samenstelling geen evaluatie plaatsgevonden. In 2019 zal de RvT in nieuwe 
samenstelling met elkaar in gesprek gaan over werkwijze en positionering. Het jaarlijkse gesprek met de bestuurder vanuit de rol van 
werkgever heeft begin 2019 plaatsgevonden. 

 
kwaliteit en deskundigheidsbevorderende activiteiten 
De RvT heeft in 2018 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.. De 
raad heeft ervoor gekozen om geen secretarisfunctie in te stellen. 
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naam functie rvt beroep nevenfuncties aantreden / 
herbenoeming 

aftreden 

Margreet de Boer 
21-11-1964 
 

Voorzitter 
 

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

• Advocaat bij Van Kempen c.s. 
Advocaten 

• Consultant PoWR 
• Partner Rights4Change 

11-10-2012 
 
Herbenoemd: 
11-10-2016 

11-10-2020	

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 

31-12-2018	

Martin Stam  
15-04-1950 
 

Lid Opleidingsmanager en lector 
outreachend werken en 
innoveren, Hogeschool van 
Amsterdam 

geen 01-06-2016 
 
Herbenoembaar: 
01-06-2020 

Nvt	

Jacqueline Kalk 
5-7-1960 

Penningmeester Directeur Centrum Lokaal 
Bestuur PvdA 

 09-10-2017 
 
Herbenoembaar: 
09-10-2021 

 

Marieke Ruinaard 
(2-4-1968) 

Lid Zelfstandig strategisch 
adviseur 
Bestuurssecretaris a.i. RIBW 
K/AM en kwartiermaker 
landelijk netwerk Sociale 

geen  27-9-2018 
 
Herbenoembaar: 
27-09-2022 
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Inclusie en Participatie iov  
Federatie Opvang en RIBW 
Alliantie 

 

besluitenlijst raad van toezicht 2018 
 
Datum Onderwerp Besluit Bijzonderheden 

15-03-2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening en accountantsverslag wordt goedgekeurd onder 
voorbehoud van toelichting accountant.  

- 

09-04-2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening en accountantsverslag goedgekeurd.  Vervolg van vergadering      
15-03-2018.  

27-09-2018 Toetreden lid RvT Toetreden Raad van Toezicht lid Marieke Ruinaard.  - 

04-12-2018 Jaarplan en begroting 2019 Jaarplan en begroting 2019 vastgesteld.  - 

 

 

 

	


