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JAARVERSLAG 2018 DOOR RAAD VAN TOEZICHT  

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting kinderopvang Oegstgeest (SKO) De raad richt 
zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van diens maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast 
staat de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Zij voert haar taak uit op 
basis van de statuten van de stichting, een goedgekeurd Strategisch Beleidsplan en de Governance Code 
Kinderopvang. Bij de uitvoering van haar taak heeft zij zich verbonden aan de Gedragscode voor bestuurders van 
bdKO. De werkwijze is vastgelegd in een reglement van de raad van toezicht. Dit wordt gepubliceerd op de 
website van SKO. Evenals de Governance Code.  
 

I. Leden per 31 december 2018  

 Voorzitter: Anne Marie de Koning (1970)  
Hoofdfunctie: Advocaat/partner bij Sennef De Koning Van Eenenaam Advocaten  
Nevenfunctie:  Rechter-plaatsvervanger rechtbanken Oost-Brabant en Zeeland/West-Brabant  

 Lid: Annemiek Hogendorp (1961)  
Hoofdfunctie: HR manager Stichting Het Rijnlands Lyceum  

 Lid: Johan de Greef (1952)  
Hoofdfunctie: gepensioneerd bestuurder woningcorporatie  
Nevenfunctie: secretaris huurdersvereniging Vredenvoorde, Rijswijk  

 Lid: mevrouw Marleen Beumer (1963)  
Hoofdfunctie: Bestuurder Ouder- en Kindteams Amsterdam  

 
De leden van de raad hebben geen nevenfuncties die in strijd zijn met de belangen van SKO.  
Het lidmaatschap van de raad van toezicht is bezoldigd conform de adviesregeling honorering leden raad van 
toezicht van de NVTK. De leden ontvangen een vergoeding van € 2.800 excl. btw per jaar. De voorzitter ontvangt 
een vergoeding van € 4.200 excl. btw per jaar. Daarnaast kunnen de leden gemaakte onkosten declareren.  
 
In 2018 heeft de raad van toezicht 5 keer vergaderd. Bij vrijwel alle vergaderingen waren alle leden aanwezig. 
Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met leden van de Ondernemingsraad en is een overleg met de 
centrale oudercommissie (COC) bijgewoond door een RvT lid. 
 
II. Onderwerpen waarover de raad in 2018 vergaderde:  

- Werkplan 2018 met de managers Kinderopvang  
- Remuneratierapport van de remuneratiecommissie  
- Wijziging regelement raad van toezicht  
- Fucntioneren van mw. Rengers als directeur - bestuurder  
- Jaarrekening en activiteitenverslag 2017  
- Bespreking jaarrekening 2017 met accountant  
- Decharge directeur bestuurder voor het gevoerde beleid  
- Bespreking managementletter 2018 accountant  
- Kwartaal rapportages 2018  
- Voortgang bedrijfsvoering  
- Verslag gesprekken Ondernemingsraad  
- Verslag besprekingen auditcommissie  
- Verslag contact met centrale oudercommissie  
- Voortgang ICT projecten  
- Besluit tot goedkeuring begroting 2019  
- opvolging dhr Derk Kapelle en Johan de Greef in 2019  

 
III. Functioneren van de raad van toezicht  
In het voorjaar heeft de zelfevaluatie van de raad plaatsgevonden, terugkijkend over 2017. Deze evaluatie vond 
plaats zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Tijdens de evaluatie is niet alleen het eigen 
functioneren van de raad als totaal aan de orde gekomen maar ook over het functioneren van de 
Auditcommissie, de rol van de Remuneratie-commissie en de contacten met de Centrale Oudercommissie, de 
Ondernemingsraad en het managementteam. Daarnaast is gesproken over de rapportages aan de raad, de 
beoordeling van de nieuwe bestuurder, het voorzitterschap. Dit traject werd afgesloten tijdens een etentje ter 
afscheid van Derk Kapelle.  
 
 



IV. De raad van toezicht kent twee commissies:  
- remuneratiecommissie  
- auditcommissie  
 
Alle commissies zijn een of meerdere keren bijeengekomen en hebben voorbereidend werk verricht voor 
onderwerpen die in de vergaderingen behandeld zijn 
 
V. Remuneratiecommissie  
Leden: Anne Marie de Koning en Annemiek Hogendorp (voorzitter commissie)  
De commissie heeft zich in 2018 bezig gehouden met de volgende aangelegenheden:  
- Opstellen en door Raad van Toezicht laten vaststellen van het Beoordelingskader c.q. prestatieafspraken 

aan de hand waarvan het functioneren en de prestaties van de directeur-bestuurder kunnen worden 
beoordeeld over 2018 en in 2019.  

- Opstellen remuneratierapport 2017.  

- Inrichten en uitvoeren gesprekkencyclus met de directeur-bestuurder.  

- Voorbereiding besluitvorming inzake onderbouwde bijstelling van de beloning van de directeur-
bestuurder.  

- Advies aan de Raad van Toezicht voor de bezoldiging van de voorzitter en de leden van de raad om de 
NVTK- Adviesregeling Toezichthouders in de Kinderopvang te volgen inclusief de bijbehorende richtlijn 
voor indexering. Dit advies is overgenomen door de Raad van Toezicht. De beloning over 2018 is 
vastgesteld op € 2800,- voor lid RvT en € 4200,- voor voorzitter RvT.  

- Voorbereiding en uitwerking zelfevaluatie Raad van Toezicht over 2018, dit jaar onder externe 
begeleiding. Conclusie van de zelfevaluatie was o.a. dat de RvT een scherper onderscheid mag 
aanbrengen tussen klankborden en toetsen. Ook heeft de zelfevaluatie geleid tot een andere opzet van de 
RvT-vergaderagenda. Aandachtspunten van de zelfevaluatie zijn geborgd door deze separaat te 
agenderen. Het gaat dan om het proces van strategievorming, risico-inventarisatie, rollen en stijlen 
binnen de RvT en waarde-gedreven toezichthouderschap.  

- De samenstelling van de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de beslissing het aantal 
toezichthouders na het vertrek van een lid RvT terug te brengen van vijf naar vier.  

- Mogelijke werving van een trainee-toezichthouder als gevolg van het talentenprogramma toezichthouden 
van de VTOI-NVTK-academie. Helaas kon hier geen invulling aan worden gegeven vanwege terugtrekking 
van de trainee waarmee RvT SKO in zee wilde gaan.  

- Opstellen wervingsprofiel RvT-lid/financieel profiel anticiperend op aftreden RvT-lid in 2019.  
 
VI. Auditcommissie  
Leden: Derk Kappelle (voorzitter tot 30-06-2018) en Johan de Greef (lid en vanaf 01-07-2018 voorzitter) en 
Marleen Beumer (lid)  
De auditcommissie is vier maal bijeengekomen. Besproken is:  

 Accountantsverslag 2017  

 Concept jaarrapport 2017  

 Voortgang ICT project  

 Huisvesting locaties (eigen vastgoed)  

 Tussentijdse financiële rapportages  

 Interim controle accountant 2018  

 Managementletter 2018  

 Concept begroting 2019  
De auditcommissie heeft het rapport van de controle van het jaarverslag 2017 met de accountant besproken. De 
accountant heeft zijn rapport bij de voltallige raad van toezicht toegelicht.  

Er hebben zich in 2018 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurder of leden 
raad van toezicht betrokken waren. 

 
VII. Rooster van aftreden 

Statutaire zittingstermijn is 3 jaar. Herbenoeming voor een tweede en derde termijn is mogelijk voor 3 jaar 
Naam   functie  datum toetreding eind 1e termijn eind 2e termijn  eind 3e termijn  
Mw A.M. de Koning  Voorzitter Q2 2015     Q2 2021 
Dhr J.A.de Greef  Lid  Q3 2011      Q3 2019  
Mw A.M.Hogendorp  Lid   Q3 2012       Q3 2021 
Mw M.H.Beumer  Lid  Q3 2017  Q3 2020 



REMUNERATIERAPPORT OVER 2018 

1. Inleiding 
De Raad van Toezicht van SKO heeft uit zijn midden een remuneratiecommissie benoemd die bestaat uit de 
voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht. Het lid van de Raad van Toezicht is 
voorzitter van deze commissie.  
De remuneratiecommissie is belast met voorbereiden van de besluitvorming van de Raad ten aanzien van de 
beoordeling en beloning van het bestuur, alsmede andere hieraan gerelateerde onderwerpen, die door de Raad 
aan de remuneratie-commissie zijn toevertrouwd. De remuneratiecommissie rapporteert aan de Raad en heeft 
geen zelfstandige bevoegdheden. 
In dit rapport doet de remuneratiecommissie verslag van de wijze waarop het bezoldigings- en 
beoordelingsbeleid voor de directeur-bestuurder in het afgelopen jaar in praktijk zijn gebracht. 
Parallel aan het tot stand komen van dit remuneratierapport 2018 stelt de Raad van Toezicht een jaarverslag 
waar dit rapport onderdeel van maakt. Het remuneratierapport is door Raad van Toezicht vastgesteld in de 
vergadering van 13 mei 2019 en wordt als onderdeel van het jaarverslag door RvT, samen met het 
activiteitenverslag gepubliceerd op de website van SKO. 
 
2. Remuneratie van het Bestuur 

a) Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest bestond vanaf 1 januari 2018 uit één persoon, mevrouw 
E. Rengers, geboren op 27 april 1992. Mevrouw Rengers heeft een arbeidsovereenkomst voor vier jaar, dus tot 1 
september 2021, die telkens met een periode van vier jaar kan worden verlengd. 
In 2018 is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige 
belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder. Ook zijn geen integriteitmeldingen 
ten aanzien van het bestuur gedaan. Mevrouw Rengers bekleedt geen nevenfuncties. 
 
b) Bezoldiging bestuurder 
De Raad van Toezicht volgt sinds 2017 de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de VTOI-
NVTK. Op de arbeidsovereenkomst met mevrouw Rengers, die op 1 september 2017 in dienst is getreden als 
directeur-bestuurder van SKO, is voornoemde NVTK-richtlijn van toepassing evenals de daarbij behorende 
richtlijn voor jaarlijkse indexering. De functie van directeur-bestuurder SKO is bij indiensttreding ingedeeld in 
schaal F.  De inschaling is per 1 september 2018 gewijzigd naar schaal G. 
De Raad van Toezicht heeft voor de nieuwe directeur-bestuurder gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor 
vier jaar in plaats van voor onbepaalde tijd. Hiervoor is de Model overeenkomst Bestuurder Kinderopvang NVTK 
gevolgd. 
De pensioenlasten voor rekening van de werkgever zijn conform de cao Kinderopvang. Er gelden geen extra 
pensioenuitkeringen. 
Aan de directeur-bestuurder zijn in 2018 geen persoonlijke leningen, garanties of dergelijke verstrekt. De door de 
directeur-bestuurder in haar functie en in het belang van SKO noodzakelijk gemaakte kosten zijn gedeclareerd 
nadat de betreffende nota’s door de voorzitter van de Raad van Toezicht voor akkoord zijn getekend. Er zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de door de directeur-bestuurder gedeclareerde kosten. 
 
c) Functioneren van het bestuur 
Voorafgaand aan het jaar van presteren heeft de Raad van Toezicht eind 2017 een beoordelingskader vastgesteld 
aan de hand waarvan het functioneren en de prestaties van de directeur-bestuurder kunnen worden 
beoordeeld. Dit kader is met de nieuwe directeur-bestuurder besproken in een functioneringsgesprek dat januari 
2018 heeft plaatsgevonden. In dit gesprek zijn o.a. aan de orde gekomen: de start van de directeur-bestuurder, 
eventuele bijstellingen op het beoordelingskader, ontwikkeling van strategisch beleid en doelen voor 2018, 
ontwikkelingswensen. In juli 2018 is het functioneren van de directeur-bestuurder positief beoordeeld. De RvT is 
content met de lijnen die zij sinds haar aantreden heeft uitgezet. Ook is gebleken dat de directeur-bestuurder op 
adequate wijze invulling kan geven aan de meer complexe inhoudelijke uitdagingen van haar functie. De 
directeur-bestuurder heeft o.a. naar aanleiding hiervan in 2018 om een bijstelling van haar bezoldiging gevraagd, 
hieraan is de Raad van Toezicht gemotiveerd tegemoet gekomen 
 
 
 


