
 
Jaarverslag Raad van Commissarissen 2017 
 
De Raad van Commissarissen heeft als hoofdtaak het houden van toezicht op het beleid van de 
directie  en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen geeft goedkeuring aan 
besluiten en stelt documenten vast waarvoor dat op grond van de statuten van HOOG vereist is. 
Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen voor goed bestuur van de B.V. en selecteert leden 
voor de Raad van Commissarissen.  
 
De Raad van Commissarissen (RvC) vergaderde in het jaar 2017 drie maal samen met de directie van 
HOOG waarvan eenmaal met de OR en twee keer met zowel de directie als de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van HOOG. 
In het derde jaar van de fusie organisatie HOOG is de aandacht van de RvC uitgegaan naar het 
transitie proces en verdere professionalisering van de governance en de organisatie. 
 
In dit verband zijn besluiten genomen over: 
•  Het instellen van een kwaliteit en veiligheidscommissie van de RvC 
•  Beleidscyclus 2018 
•  Kaderbrief meerjarenbegroting 2018-2020 
•  Het vaststellen van de geconsolideerde jaarrekening HOOG 2016 
•  Het goedkeuren van de begroting HOOG 2018 
•  Voor te dragen nieuwe RVC leden 
 
Verder is aandacht gegeven aan: 
•  Wijziging statuten onder meer na aanleiding van de nieuwe Governance Code 2017 
•  Ontwikkelingen bekostiging & contractering huisartsenzorg en ketenzorg in het bijzonder de 
 veranderingen in O&I 
•  De gewenste directiestructuur en het werkgeverschap van directie. 
•  Ontwikkelingen op gebied van het personeel op cruciale functies 
•  Veiligheid en risicobeheersing 
•  Bestuurlijke continuïteit 
•  De nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017, besproken in de vergaderingen van de RvC, directie  
 en AVA . 
• Het nieuwe AFAS systeem dat 1/1/2017 in werking kwam.  
•  Het formuleren van het risicobeleid onder meer via een risicomanagement  dag met 
 Coöperatievoorzitters, RvC, Directie en Managers met als gast Dhr. Murat Kiran 
•  Een werkbezoek in Drachten. 
•  Het NVTZ  programma ‘Goed Toezicht’ waarvoor HOOG is aangemeld 
•  Nieuwe taakverdeling binnen RVC met nieuwe leden 
•  Het vervallen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is 1/1/2017 komen te vervallen 
 
Met betrekking tot de RVC, hebben er twee sollicitatie ronden plaatsgevonden in 2017. De eerste 
ronde resulteerde niet in het voordragen van een kandidaat aan de AVA. Dit had onder meer te 
maken met het overlijden van de toenmalige RVC voorzitter tijdens de procedure. Het zittende lid 
Erwin Snijders besloot na aanvankelijk waarnemend voorzitter te zijn geweest het nieuwe 
voorzitterschap op zich te nemen. In overleg met directie en AVA werd een nieuw RVC vacature 
profiel opgesteld. Dit resulteerde eind 2017 in het voordragen van twee nieuwe RVC leden; Paul Beks 
en Barbara Lemstra. Helaas heeft in 2018 dhr Snijder zich om gezondheidsredenen moeten 
terugtrekken. 
 
Namens de Raad van Commissarissen van HOOG, 
 
Han Mulder, Waarnemend Voorzitter 
Paul Beks 
Barbara Lemstra 


