
 

 
 
 
Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht Stichting !WOON 

 
De Raad van Toezicht (RvT) vervult bij !WOON drie rollen: zij is werkgever van het bestuur, 
zij houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij !WOON (zowel aangaande de bedrijfs-
voering als het maatschappelijk presteren) en zij staat het bestuur met raad en daad terzijde 
(klankbord- en adviesrol). De RvT volgt de governancecode van de branchevereniging Sociaal 
Werk Nederland, waar !WOON bij is aangesloten. 
 
Samenstelling van de Raad 
De RvT kende in 2021 de volgende samenstelling:  
 
Dhr. H.Q. (Quint) Meijer, voorzitter 
Dhr. H.L.F.B. (Eric) van der Putten (tot en met 31 december 2021) 
Mevr. Y. (Yeşim) Candan (tot en met 14 juni 2021) 
Mevr. A.M. (Anne) Graumans (op voordracht van de OR) 
Dhr. C. (Christoffel) Klap (vanaf 1 april 2021) 
Dhr. W.G.C. (Wim) Klei (vanaf 1 september 2021) 
Mevr. M.F. (Monique) Brewster (vanaf 1 september 2021) 
 
Wijzigingen 2021 
In 2021 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad. 
Mevrouw (Yeşim) Candan heeft de Raad verlaten. Wij danken haar voor haar inzet. We 
verwelkomden een drietal nieuwe leden: per 1 april 2021 Christoffel Klap, per 1 september 
2021 Wim Klei en Monique Brewster.   
 
Commissies 2021 
De Raad van Toezicht kende in 2021 de volgende twee commissies: 
Auditcommissie: Quint Meijer (tot en met mei 2021), Eric van der Putten en Christoffel Klap 
(vanaf mei 2021).   
Remuneratiecommissie: Quint Meijer en Anne Graumans 
 
Werkzaamheden Raad van Toezicht 2021 
De Raad van Toezicht kwam in 2021 5 maal bijeen. In verband met de maatregelen rondom 
het coronavirus vergaderde de RvT het grootste deel van het jaar digitaal, slechts eenmaal 
kon de vergadering fysiek plaatsvinden. Het bestuur van !WOON neemt deel aan de 
vergaderingen en verzorgt de tertiaalrapportages aan de hand waarvan de Raad zich een 
oordeel kan vormen over de prestaties en het gevoerde beleid. De controller neemt vanuit 
zijn onafhankelijke adviesrol deel aan de RvT-vergaderingen en de auditcommissie. 
 
Ondernemingsraad 
De RvT had in december het jaarlijkse gesprek met de Ondernemingsraad van !WOON over 
de algemene gang van zaken in de organisatie en de samenwerking met het bestuur.  
 
 



 

 
 
 
Hoofdpunten van bespreking Raad van Toezicht 
De RvT besprak de voortgang van de activiteiten en de financiële ontwikkelingen aan de 
hand van de tertiaalrapportages over 2021, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. De 
RvT heeft de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 goedgekeurd.  
Bij de vergadering van april was de accountant aanwezig voor een toelichting op de 
(beoordeling van de) jaarrekening. Specifiek besteedde de RvT aandacht aan de hoogte van 
het jaarresultaat, de wijze waarop dit werd verantwoord in de jaarrekening en de 
terugvordering van de gemeente n.a.v. dit resultaat. Ook werd de nodige aandacht besteed 
aan de prognoses van het resultaat voor 2021. Afgesproken werd dat het bestuur 
substantiële afwijkingen van het begrote resultaat voortaan eerder aan de RvT meldt.  
De RvT besprak aan de hand van terugkoppelingen van het bestuur regelmatig de gevolgen 
van de coronapandemie voor de organisatie. De Raad stelde vast dat het bestuur er goed in 
geslaagd is om de organisatie zodanig aan te passen dat de dienstverlening aan de bewoners 
vrijwel onverkort voortgang kon vinden. 
 
Commissies 
De auditcommissie kwam in 2021 vijf maal bijeen om samen met het bestuur en de 
controller de financiële agendapunten van het RvT-overleg voor te bereiden. De commissie 
besprak de jaarrekening, de begroting en de (financiële) tussenrapportages. In de mei-
vergadering sloot de accountant aan. De remuneratiecommissie voerde in februari 2021 de 
beoordelingsgesprekken met het bestuur.  
 
Themamiddagen 
Naast de periodieke vergaderingen organiseert het bestuur regelmatig themamiddagen voor 
de leden van de Raad. Dit biedt hen de mogelijkheid om zich inhoudelijk te verdiepen in het 
werk van de organisatie. Tevens biedt het voor zowel Raad als medewerkers een goede 
gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. Vanwege de coronamaatregelen is het 
aantal themadagen in 2021 beperkt gebleven tot één: op 15 april stond het onderwerp 
participatie en bewonersinvloed centraal, aan de hand van een (digitale) presentatie door de 
medewerkers van het betreffende team. Daarnaast is in een reguliere vergadering ruimte 
gemaakt om wat dieper op het thema strategisch acquireren in te gaan.   
 
Zelfevaluatie RvT 
De Raad van Toezicht staat jaarlijks stil bij haar eigen functioneren. In (oktober) 2021 vond 
deze zelfevaluatie plaats onder leiding van een extern deskundige, mevrouw Hannah 
Bovenkerk. Daarin kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: inwerkprogramma nieuwe 
leden, werving- en selectieprocedure RvT, het toezichtskader.  
 
Vergoeding 
De leden van de RvT ontvingen in 2021 een vergoeding van bruto € 3.600,-per jaar.   
 

 
 
 



 

 
 
 
Besluiten 
 

Lijst 
genomen 
besluiten 

  

197 15.03.21 De RvT benoemt C. Klap als lid van de RvT 

198 15.03.21 De vergoeding voor de RvT leden wordt niet met terugwerkende kracht of voor 
komend jaar verlaagd of verhoogd.  

199 17.05.21 De RvT stelt de jaarrekening 2020 vast. 

200 01.09.21 De RvT benoemt M. Brewster en W. Klei als leden van de RvT 

201 01.09.21 De RvT benoemt M. Brewster als lid van de Auditcommissie 

202 06.12.21 De RvT keurt de begroting 2022 goed.  

 


