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Genomen besluiten
De raad van toezicht heeft in 2018 over
uiteenlopende zaken haar goedkeuring
gegeven na overleg met de bestuurder.
Bijvoorbeeld:
• deelname Radar aan POS Nederland,
• benoeming nieuwe bestuurder Monique Heffels
• deelname aan samenwerking in ’t
Westhoes.
Kijk hier voor een overzicht van alle
besluiten waarbij de Raad van Toezicht
betrokken is geweest.

Vergaderingen en
contact binnen Radar
De raad van toezicht heeft naast vergaderingen met de bestuurder (5 per
jaar) ook commissie vergaderingen (financiële commissie, remuneratiecommissie en commissie kwaliteit, transformatie en veiligheid).
De raad vindt het belangrijk om tevens
in dialoog te gaan met andere organen,
zoals de centrale cliëntenraden, ondernemingsraad, het directieteam en bezoekt tegelijkertijd regelmatig locaties
waarbij er veel contact is met cliënten,
medewerkers en management. In 2018
stonden onder andere samenwerking,
de werving van de nieuwe bestuurder,
de borging van goede zaken en het
ontwikkelen van nieuwe stappen centraal in de diverse contacten.
(lees hier het interview).
Namens de raad neemt ook altijd
iemand deel aan bijeenkomsten voor
de raden van toezicht van samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld
coöperatie Heerlen Stand By!.
In het najaar heeft de Raad van Toezicht een workshop “Toezichthouden
in een complexe wereld georganiseerd,
gegeven door Prof. Dr. Mariëlle Heijltjes (Maastricht University) waarbij ook
raden van toezicht van andere organisaties zijn uitgenodigd voor deelname.

Zelfevaluatie
De raad van toezicht wil steeds leren en verbeteren. Elk jaar evalueert
de raad haar eigen functioneren en

of zij de dingen doen zoals ze ze
willen doen. In de evaluatie over
2018 heeft de Raad van Toezicht
het ‘feedforward model’ gebruikt.
De raad is met diverse partijen in
gesprek gegaan over hoe zij de
dingen doen, wat zij daarin kunnen
behouden, verbeteren, vermijden
en accepteren. Aan de hand van
deze gesprekken heeft de raad
voor zichzelf leerpunten geformuleerd voor 2019.
Klik hier voor de rapportage.

Financiële
verantwoording
De raad van toezicht houdt toezicht op de financiële
situatie van Radar middels het bespreken van de
managementrapportages
3, 6, 9 en 12 en diverse besprekingen in de financiële commissie
waaraan ook bestuurder, directeur,
controller en periodiek ook de
accountant deelnemen.

Verklaring
De raad van toezicht verklaart dat
over het boekjaar 2018 kan worden vastgesteld dat het geheel
van sturing, middelen en maatregelen passend is geweest voor
het realiseren van de opgestelde
strategische agenda alsmede van
de hiervan afgeleide kwaliteit van
ondersteuning
zoals door Radar nagestreefd.

