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Inleiding
In 2019 is het samenspel tussen de leden van de Raad van Toezicht enerzijds en de
Raad van Bestuur anderzijds onverkort voortgezet. Naast de reguliere
vergaderingen waren er regelmatige contacten tussen leden van de Raad van
Toezicht en de Raad van Bestuur waarbij met inbreng van expertise van gedachten
gewisseld werd over ontwikkelingen en vraagstukken. De Raad van Toezicht wil
graag een strategisch partner zijn voor de Raad van Bestuur en de directies van de
werkmaatschappijen.
2019 was voor de HefGroep een dynamisch jaar met veel
organisatorische en werkinhoudelijke ontwikkelingen die de volle aandacht
gekregen hebben van zowel Raad van Bestuur als Raad van Toezicht. Met name de
verkenning van verregaande samenwerking met Stichting KindeRdam, uitmondend
in het besluit om in 2020 een bestuurlijke fusie te realiseren door een
koepelstichting op te richten waaronder zowel de HefGroep als Stichting
KindeRdam zullen ressorteren, en de uitbreiding van het aanbod van uren
voorschoolse educatie hebben veel aandacht gevraagd en gekregen.

De Organisatie
Stichting HefGroep is de moeder van een viertal dochters c.q. werkmaatschappijen:
Stichting Peuter&Co, Stichting JOZ, Stichting Schoolmaatschappelijk Werk Rijnmond
(SMWR) en Stichting Servicebureau Rijnmond.
De leden van de Raad van Bestuur van Stichting HefGroep, mevrouw Van der Giesen
(voorzitter) en de heer Nagtzaam zijn tevens bestuurder van elk van deze
werkmaatschappijen. In de statuten van de werkmaatschappijen is vastgelegd dat in
de statuten nader beschreven ingrijpende besluiten van de besturen van de
werkmaatschappijen de goedkeuring van de Raad van Bestuur van Stichting HefGroep
vereisen.
De Raad van Toezicht van Stichting HefGroep is toezichthouder van de Raad van
Bestuur.

De personele samenstelling
In 2019 kent de Raad van Toezicht de volgende personele samenstelling:
Mevrouw L.M. Van Vlier – Douma (voorzitter)
Mevrouw B. Cuelenaere (vice voorzitter)
Mevrouw Y. Wildschut (lid op voordracht van de ondernemingsraad)
De heer S. Tekeste (lid)
De heer M.R. Ramlal (lid)

De Werkwijze
De Raad van Toezicht vergadert in beginsel vier keer per jaar in aanwezigheid van
de Raad van Bestuur. De agenda voor de vergadering wordt voorbereid door een
agendacommissie die bestaat uit de voorzitters van de Raad van Toezicht en de
Raad van Bestuur.
Verder kent de Raad van Toezicht een financiële commissie.
Deze bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de
accountant als extern deskundige. In deze commissie worden, ter voorbereiding op
besluitvorming van de Raad van Toezicht, het financieel beleid en de financiële
rapportages en prognoses uitvoerig besproken, leidend tot advies aan de Raad
van Toezicht. De verslagen van deze bijeenkomsten worden, voorafgaand aan de
vergadering van de Raad van Toezicht, verspreid onder alle leden van de Raad
van Toezicht. In de loop van 2019 is binnen de organisatie een controller
aangesteld die de vergadering van de financiële commissie bijwoont, de opdracht
aan de accountant om de financiële commissie bij te staan is toen beëindigd.
Ten behoeve van het traject om te komen tot een bestuurlijke
fusie heeft de Raad van Toezicht uit haar midden een fusiecommissie benoemd
bestaande uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Deze commissie
had regelmatig overleg met de Raad van Bestuur ter voorbereiding van door de
Raad van Toezicht te nemen of goed te keuren besluiten met betrekking tot het
traject. Daarnaast hebben de voorzitters van de beide Raden van Toezicht
regelmatig, soms wel en soms niet met de bestuurders, overleg gevoerd.
Buiten de vergaderingen hebben Raad van Bestuur en leden van
de Raad van Toezicht incidenteel contact naar aanleiding van actuele
ontwikkelingen en / of vragen waarbij leden van de Raad van Toezicht de Raad
van Bestuur adviseren.

De vergaderingen in 2019
De Raad van Toezicht heeft in 2019 zes keer vergaderd:
respectievelijk op 5 februari, 2 april, 25 juni, 15 oktober, 5 november en 9
december.
Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de
volgende onderwerpen besproken:
Het traject met Stichting KindeRdam leidend tot het besluit op 15 oktober om over te gaan
tot de vorming van een koepelstichting waaronder de HefGroep en Stichting KindeRdam
ressorteren en de voorbereiding daartoe verder ter hand te nemen. Dit besluit is genomen
aan de hand van door de bestuurders van beide organisaties voorbereide documenten en
een rapportage van een uitgevoerde due diligence;
De geconsolideerde jaarrekening 2018, de tussentijdse financiële rapportages 2019 en de
werkbegroting 2020 aan de hand van de verslagen van de besprekingen in de financiële
commissie;
Het plan van aanpak (de canvas) van de Raad van Bestuur voor 2020;De uitbreiding van het
aanbod van de Peuterscholen en de werkzaamheden die daartoe noodzakelijk waren;
Evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met
de Raad van Bestuur;
Actuele ontwikkelingen naar aanleiding van de voor elke vergadering door de Raad van
Bestuur aangeleverde bestuursrapportage. Onderwerpen o.a.:
o Het Rotterdams Onderwijs Beleid 2019-2020 en de participatie van de Raad van
Bestuur in de Sectorkamer Het Jonge Kind;
o Het nieuwe uitvoeringsprogramma van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
(NPRZ);
o Ontwikkelingen in de samenwerking met de schoolbesturen van het primair
onderwijs in Rotterdam;
o De start van de afdeling Strategie&Innovatie binnen het Servicebureau;
o Moedige dialogen, een initiatief in het kader van armoedebeleid;
o De werkwijze van JOZ na een toename van steekincidenten in zowel Rotterdam als
Nissewaard;
o Ontwikkelingen rond het jongerenwerk in Rotterdam, de positie van JOZ ten opzichte
van het jongerenwerk dat wordt uitgevoerd door de uitvoerders van de
welzijnsopdracht in Rotterdam en de bijdrage die JOZ levert aan jongerenwerkbeleid
van de gemeente;
o Ontwikkeling van een heldere visie op schoolmaatschappelijk werk door SMWR;

o Uitvoering van de positive behaviour systematic (PBS)-methodiek door JOZ;
o De verkoop van panden door Stichting HefGroep;
o Het online-jongerenwerk van JOZ, trendsettend in Nederland;
o Een directiewisseling: m.i.v. september overname van de directie van SMWR door
Nadia Barquioua, tevens directeur van JOZ, van René Segers-Hoogendoorn, tevens
directeur van Peuter&Co;
o De ISO-certificering van JOZ;
o De start van een kwaliteitstraject bij SMWR;
o Versterking van de positionering van de werkmaatschappijen d.m.v.
communicatiecampagnes;
o Nieuwe opdrachten voor JOZ in Hellevoetsluis en Krimpen aan den IJssel en
verlenging van de opdracht jongerenwerk in Nissewaard door middel van een
tweejarige subsidierelatie;
o Invoering nieuw registratiesysteem voor SMWR met als innovaties dat intern
begeleiders van scholen kinderen digitaal kunnen aanmelden en een ingebouwd
klanttevredenheidsonderzoek.

Besluitvorming
De Raad van Toezicht heeft in 2019:
Achtereenvolgens ingestemd met het onderzoek naar verregaande
samenwerking met Stichting KindeRdam, ingestemd met de door de
bestuurders voorgelegde koers tot uitwerking van de samenwerking,
besloten tot een bestuurlijke fusie met Stichting KindeRdam door middel
van de oprichting van een overkoepelende stichting;
De geconsolideerde jaarrekening 2018 goedgekeurd en décharge verleend
aan de Raad van Bestuur;
Besloten de opdracht aan de accountant om als extern deskundige
aanwezig te zijn te beëindigen vanwege de aanstelling van een nieuwe
controller;
Uit haar midden een fusiecommissie benoemd bestaande uit mevrouw Van
Vlier en de heer Tekeste;
Besloten een extern begeleider aan te trekken ten behoeve van de vorming
van een Raad van Toezicht voor de te vormen overkoepelende stichting;
Besloten akkoord te gaan met verdere verkenning en uitwerking van de door
de bestuurders van de HefGroep en KindeRdam voorgestelde
bestuurssamenstelling;
Besloten de in het due diligencerapport over KindeRdam opgenomen
aandachtspunten voor nader onderzoek en uitwerking te onderschrijven;
Het door de bestuurders opgestelde fusiedocument goed te keuren onder
het voorbehoud dat de GOR van de HefGroep hierover een positief advies
uitbrengt en er duidelijkheid geboden wordt over de portefeuilleverdeling
van het bestuur van de overkoepelende stichting;
Vastgesteld dat de dames van Vlier en Wildschut en de heer Tekeste zitting
zullen nemen in de Raad van Toezicht van de overkoepelende stichting;
Besloten in te stemmen met duo-voorzitterschap van de Raad van Bestuur
van de overkoepelende stichting door de dames Van der Giesen en
Maasdam;
Besloten in te stemmen met het voorstel dat mevr. Van Vlier vanaf de
fusiedatum de eerste twee jaar voorzitter is van de Raad van Toezicht
waarna mevr. Gillis voorzitter wordt;
Besloten de werkbegroting 2020 goed te keuren;
Besloten om bestuurder de heer Nagtzaam met ingang van 1 januari 2020
te ontheffen van zijn bestuurlijke en directietaken. De heer Nagtzaam zal
vanaf januari 2020 als adviseur van de HefGroep zijn kennis en ervaring
inzetten tot de zomer 2020, waarna hij met pensioen zal gaan;
Het plan van aanpak/de canvas van de Raad van Bestuur voor 2020 goed te
keuren.

