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INLEIDING 
FUNCTIE RAAD VAN TOEZICHT 
De raad van toezicht is op grond van de statuten belast met het houden van toezicht op 
de organisatie. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren van 
de organisatie in hun onderlinge samenhang. Daarnaast vervult de raad van toezicht de 
rol van werkgever ten opzichte van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is, 
vanuit de rol van bevoegd gezag, eindverantwoordelijk en aansprakelijk. 

De raad van toezicht baseert zich in handelen op de toezichtfilosofie zoals deze is 
vastgelegd in de gehanteerde code ‘good governance’. Deze code is een bundeling van 
breed gedragen opvattingen betreffende bestuur en toezicht. 

Onderwerpen van toezicht zijn tenminste: 

● Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie 

● Financiën 

● Immateriële resultaten die de organisatie genereert 

● Naleving van wet- en regelgeving 

● Kwaliteit van het onderwijs 

● Functioneren en handelen van de directeur-bestuurder 

● Effecten van belangrijke externe ontwikkelingen 

● Statutair voorgeschreven taken 

 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het handelen van de raad van toezicht een 
toegevoegde waarde heeft voor Klaarr als geheel en de directeur-bestuurder in het 
bijzonder. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van expertise van buiten de 
organisatie en een opbouwende, kritische houding. Het functioneren van de raad van 
toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid. De leden van de raad van 
toezicht hebben in de uitoefening van hun functie geen ander belang dan het uitoefenen 
van de rol als toezichthouder van Klaarr. 

De raad van toezicht houdt hierbij niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken zoals 
die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De 
raad van toezicht heeft vanuit statutaire verantwoordelijkheid een aantal bevoegdheden, 
zoals het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan 
van de organisatie. Daarnaast heeft de raad van toezicht een klankbordfunctie voor de 
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directeur-bestuurder; men reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee de directeur-
bestuurder wordt geconfronteerd. 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 
De raad van toezicht startte het jaar 2020 in nieuwe samenstelling. De drie nieuwe leden 
zijn per 1 januari benoemd door de drie nog zittende leden. Het eerste half jaar vond er 
warme overdracht plaats, doordat er in die maanden duo’s zijn gevormd die samen de 
taak uitoefenen.  

Aanstelling leden raad van toezicht per 1 januari 2020 

● Mevrouw D.F. Koelemij (Daniëlle) - voorzitter 

● Mevrouw S. Vos (Sandra) – tijdelijk duovoorzitter 

● Mevrouw G. Zwier (Margriet) – remuneratie commissie 

● Mevrouw D. Valenkamp (Dineke) – tijdelijke duo remuneratie commissie 

● De heer J.C.P Groot (Hans) – vicevoorzitter en audit commissie 

● Mevrouw G. Sombroek (Gina) – tijdelijk duo vicevoorzitter en audit commissie 

 

Leden raad van toezicht vanaf 1 juli 2020 

● Mevrouw D.F. Koelemij (Daniëlle) - voorzitter en remuneratie 

● De heer J.C.P Groot (Hans)– vicevoorzitter en audit 

● Mevrouw G. Zwier (Margriet)– remuneratie en audit 

 

NEVENACTIVITEITEN LEDEN VAN DE RAAD 
Betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten van leden van raad van toezicht per 
31 december 2020 

 

Naam Nevenactiviteiten 

D.F. Koelemij ● voorzitter raad van toezicht; 

● manager Cultuur Hart Haarlem; 

● eigenaar iDee Doet; 

● voorzitter externe 
adviescommissies Fonds voor 
Cultuurparticipatie; 

● voorzitter Coöperatie Lichtpunt. 
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J.C.P Groot 

 

● Algemeen directeur kindcentra 
Tabijn 

G. Zwier 

 

● Adviseur HR Stichting vrijescholen 
Ithaka 

● Bestuurslid (penningmeester) 
W.S.V. de Breek 

D. Valenkamp ● geen andere activiteiten 

S. Vos ● Eigenaar Publieke Meters, advies en 
interim management in 
maatschappelijk vastgoed 

● Lid bestuur en voorzitter 
jeugdcommissie TV De Spatter. 

G. Sombroek ● Bestuurslid Nnv (nazorgstichting 
nieuwjaarsbrand Volendam)  

● En lid rvt jva (begrafenisfonds Jozef 
van Arimathea)  

● En hoofdfunctie directeur Zorgcirkel 
regio Edam-Volendam  

TERUGBLIK OP 2020 
NIEUWE DIRECTEUR-BESTUURDER 
Begin 2020 nam de raad van toezicht afscheid van zittend directeur-bestuurder Hans 
Ploeg. Stichting Klaarr heeft van 1 oktober 2018 t/m 31 januari 2020 van zijn diensten in de 
functie van directeur-bestuurder gebruik mogen maken. 

De raad van toezicht heeft adjunct-directeur Yvonne Maessen als waarnemer benoemd 
en is voortvarend aan de slag gegaan om de vacature directeur-bestuurder uit te zetten 
en een geschikte opvolger te selecteren. Per 6 april 2020 is Mireille Boetje benoemd als 
directeur-bestuurder. Als gevolg van de lockdown was de start met name digitaal. Mireille 
heeft in vliegende vaart het roer in handen genomen, de organisatie leren kennen en de 
bakens verzet.  

 

STRATEGISCH PLAN 
Door Covid-19 kwamen diverse opdrachten in 2020 stil te liggen en was er een grote 
urgentie om te bekijken hoe de organisatie zo goed mogelijk kon blijven draaien. Hiertoe 
zijn verschillende scenario’s gemaakt en daarmee is ook het gevoel van urgentie gegroeid 
binnen Klaarr educatie.  
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Inhoudelijk is er hard gewerkt om een nieuwe dienst te ontwikkelen, blended learning. 
Hiervoor is samenwerking gezocht met een externe partij voor het hosten van het platform 
en eind 2020 stonden er 2 trajecten live in het platform. Daarnaast heeft Klaarr er voor 
gekozen bij de verandering van de toekenning van het verkeersproject de vlucht naar 
voren te nemen en door out of the box te denken mee te dingen naar de ‘grotere’ variant 
van het verkeersproject. Ook zijn er een aantal interim diensten gestart toen de scholen 
weer open mochten.  

In 2020 is er door de medewerkers gewerkt aan het vormen van een nieuwe koers die is 
weergegeven in het strategische plan. Onderdeel daarvan is het investeren in een flexibele 
schil aan medewerkers. Eind 2020 waren er een dertigtal partners opgetekend.  

 

INTERNE ORGANISATIE 
Vooruitlopend op het strategisch plan is in 2020 geïnvesteerd in een aantal nieuwe 
functies op met name commercieel vlak en zijn een Accountmanager en een Marketeer 
aangesteld. Ook is er een nieuwe managementstructuur gevormd, waarbij twee 
managers de meer operationele leiding hebben gekregen. Er zijn een aantal 
beleidsmatige zaken op PZ-gebied opgepakt.  

Het Human Resources beleid kan verder ontwikkeld worden. In 2020 was dit nog zeer 
operationeel gericht. De raad van toezicht onderschrijft de visie van de directeur-
bestuurder dat in een kennisorganisatie de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn, en 
dat je moet investeren om hun kennis en kunde op peil te houden en verbeteren. 

De klantrelaties lagen in 2020 door de corona wat lastig. Scholen stonden in de maanden 
van de lockdown in het voorjaar en najaar niet open voor nieuwe zaken. Er is met 
verschillende organisaties contact gelegd om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Zo 
zijn de banden met andere onderwijsadviesbureaus aangehaald en zijn er gesprekken 
met de Bibliotheek Waterland geweest.  
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VERGADERINGEN 
In het verslagjaar 2020 zijn de raad van toezicht en de directeur-bestuurder vijf maal 
bijeen geweest. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt overleg plaats tussen de 
voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder. Hierin worden onder meer 
de agenda en de vergaderingen voorbereid. Via de bijlagen bij de agendapunten en door 
mondelinge toelichting bij de mededelingen tijdens de vergaderingen wordt de raad van 
toezicht geïnformeerd over de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. Bij een aantal 
vergaderingen is de controller aanwezig geweest.  

 

ONDERWERPEN VERGADERINGEN 
 

8 januari 2020 

Besluit rolverdeling binnen de RvT tot 1 juli 2020: 

● Daniëlle Koelemij: voorzitter, tijdelijk ondersteund door Sandra Vos 

● Hans Groot: financiën, tijdelijk ondersteund door Gina Sombroek 

● Margriet Zwier: remuneratie, tijdelijk ondersteund door Dineke Valenkamp 

Aanstelling sollicitatiecommissie vacature directeur-bestuurder: 

● vanuit Rvt: D. Valenkamp, S. Vos en G. Zwier 

● namens personeel Klaarr: I. Jacet en Y. Maessen 

Eindgesprek met vertrekkend directeur-bestuurder Hans Ploeg met voltallige RvT en 
vaststellen van zijn overdrachtsdossier. 

 

24 februari 2020 

Waarneming directeur-bestuurder door de adjunct-directeur 

Financiën  

● stand van zaken 

● Omzet 

● Prognose en eerste bevindingen 2020 

Benoeming nieuwe directeur/ bestuurder 

Taakverdeling nieuwe leden Raad van Toezicht 

Bezoldiging 
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11 mei 2020 

Eerste indrukken nieuwe directeur-bestuurder 

Financiën: 

● Q1 

● Covid-19 crisisplan 

● Financiële scenario’s in verband met Covid-19 

 

29 juni 2020 

Zelfevaluatie raad van toezicht 

Verslag auditcommissie 

Jaarplanning Raad van Toezicht actualiseren  

Strategisch personeelsplan 

Financiën 

Dankwoord voor de afscheidnemende leden D. Valenkamp, G. Sombroek en S. Vos 

 

23 september 2020 

Verslag auditcommissie 

Stand van zaken strategieplan 

Financiën  

● Halfjaarcijfers  

● NOW1 

● Invloed Covid-19 

● Introductie financieel Dashboard 

● Liquiditeitsbegroting 

 

16 november 2020 

Mondelinge toelichting voortgangsgesprek directeur-bestuurder 

Verkeersaanbesteding 

Recente ontwikkelingen 

Financiën: 

● Begroting 2021 

● Q3 
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Buiten de reguliere vergaderingen om hebben de volgende formele en informele 
overleggen tussen delegaties van de raad van toezicht en functionarissen binnen de 
organisatie plaatsgevonden: 

• Leden van de raad van toezicht waren aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst met 
de medewerkers. 

• De voorzitter (Daniëlle) en een lid (Margriet) hebben in mei een voortgangsgesprek 
over het functioneren gevoerd met de directeur-bestuurder. Over dit overleg is 
gecommuniceerd met de raad van toezicht en het verslag is opgenomen in het 
archief van de organisatie. 

• De raad van toezicht heeft een evaluatiegesprek met de vertrekkend directeur-
bestuurder gevoerd. 

• Ter voorbereiding van het vaststellen van het jaarverslag 2020 heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen twee auditleden van de raad van toezicht, de directeur-
bestuurder, de controller, het hoofd financiën en de accountant. 

• Ter voorbereiding van het vaststellen van de begroting 2020 en de 
meerjarenbegroting heeft een gesprek plaatsgevonden tussen twee leden van de 
raad van toezicht, de voorzitter college van bestuur, de controller a.i. en het hoofd 
financiën. 

• De jaarlijkse zelfevaluatie heeft plaatsgevonden. Dit keer in juni zonder een externe 
gespreksleider. Bij dit overleg was de directeur-bestuurder aanwezig en het verslag 
is opgenomen in het archief van de instelling. 
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VERGOEDING 
VERGOEDING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 

In de jaarrekening verantwoordt de raad van toezicht zich voor de gemaakte afspraken 
over hoogte en vorm van de vergoedingen. 

 
Daniëlle Koelemij,  

Voorzitter raad van toezicht Klaarr  

 

 


