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Verslag raad van toezicht (bij jaarrekening 2021) 

De raad van toezicht van Kunstwerk! conformeert zich aan de Governance Code Cultuur. Het 

jaarverslag is langs de 8 principes van de code opgesteld. 

 

Principe 1 

De maatschappelijke doelstelling van Kunstwerk! is verweven in diens missie en visie. 

Kunstwerk! is ervan overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling van essentieel belang is voor ieder 

individu en daarmee voor de samenleving. Kunstwerk! prikkelt mensen om zich te ontplooien 

en biedt daartoe iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te 

ontmoeten en geïnspireerd te raken. Kunstwerk! is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding 

of achtergrond en biedt inspirerende en diverse mogelijkheden voor een ieder die zich wil 

ontwikkelen en ontspannen.  

 

Principe 2 

Kunstwerk! volgt sinds haar oprichting de Governance Code Cultuur. De leden van de raad 

van toezicht zijn sinds 2018 lid van de NVTC (Nederlandse Vereniging van Toezicht Cultuur) 

om kennis en kunde op peil te houden. 

 

Principe 3 

Leden van de raad zijn onafhankelijk. Nevenfuncties worden geregistreerd en mogelijke 

belangenverstrengeling wordt gemeld en openbaar inzichtelijk gemaakt. In geval de directeur-

bestuurder of leden van de raad van toezicht beroepsmatige of onbezoldigde (neven)taken 

overwegen die mogelijk hun onafhankelijke positie kunnen beïnvloeden, wordt dit alvorens het 

aangaan van zo’n taak aan de voltallige raad van toezicht voorgelegd. 

 

Principe 4 

Kunstwerk! heeft gekozen voor een raad-van-toezicht-model waarbij het beleid wordt 

ontwikkeld en uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De raad keurt het beleid goed en houdt 

toezicht op de uitvoering daarvan. De raad is er voor toezicht, inspiratie, fungeert als 

klankbord en verstrekt allerhande adviezen aan de directeur-bestuurder, waaronder financieel-

technische, personeel-technische, maatschappelijke, juridische en organisatorische adviezen. 

De raad fungeert ook als werkgever voor de bestuurder. 

 

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar volgens een jaarlijks vast te stellen schema. In 

2021 is de raad zevenmaal bijeen geweest, waarvan een bijeenkomst in aanwezigheid van de 

accountant inzake de jaarrekening. Daarnaast is er minimaal één keer per jaar een overleg 

met de Ondernemingsraad. In 2021 is er vanwege de coronapandemie en de mogelijke 

effecten daarvan op de medewerkers twee keer een overleg met de Ondernemingsraad 

geweest. Er zijn geen commissies binnen de raad. Alle besluiten en goedkeuringen van 

bestuurshandelingen zijn in 2021 unaniem genomen. Hiervan zijn notulen gemaakt.  

 

Er wordt gewerkt volgens een Informatieprotocol met jaarplanning dat in de basis in 2016 is 

opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Belangrijke vaste jaarlijkse 

agendapunten zijn begroting, jaarrekening, jaarverslag, jaarplan, stakeholders, directie-



 

Verslag Raad van Toezicht 2021 - definitief.docx 2 van 7 

reglement, rooster van aftreden, beoordeling en bezoldiging directeur-bestuurder (conform de 

richtlijnen van de Cultuurconnectie) en de kwartaalrapportages. In de vergaderingen van de 

raad van toezicht wordt gewerkt met een standaardagenda, waar naar gelang van de 

ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie voor langere periodes extra vaste 

agendapunten worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld afgelopen periode de impact van 

Corona op de organisatie. De algemene voortgang van de organisatie wordt per vergadering 

door de directeur-bestuurder hetzij schriftelijk, hetzij mondeling toegelicht.  

 

Principe 5 

De directeur-bestuurder informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt een 

overzicht van de externe belanghebbenden besproken met daarbij een weging van hun belang 

voor de organisatie. Het directiereglement wordt tweejaarlijks geëvalueerd. 

 

Principe 6 

Omdat Kunstwerk! vanuit diverse sectoren is ontstaan, geldt niet voor alle medewerkers 

dezelfde cao. De landelijke ontwikkelingen om te komen tot een nieuwe cao die beter 

toegesneden is op een organisatie als Kunstwerk! worden nauwgezet gevolgd. Daarop 

vooruitlopend wordt al wel gekeken naar het opnieuw inrichten van het functiehuis. Voor de 

medewerkers van Kunstwerk! is een vertrouwenspersoon beschikbaar waar ze zich in 

voorkomende gevallen tot kunnen wenden. Signalen die de vertrouwenspersoon bereiken 

worden adequaat opgepakt. 

 

Principe 7 

Jaarlijks voert de raad van toezicht een waarderingsgesprek met de directeur-bestuurder. Aan 

de hand daarvan wordt de beloning besproken die in ieder geval in lijn is met de belonings-

leidraad van de Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst 

en volksuniversiteitswerk. 

 

De jaarlijkse onderlinge zelfevaluatie van de raad van toezicht heeft in 2021 weer plaats-

gevonden aan de hand van een vragenlijst die zowel door de raad van toezichtleden als de 

directeur-bestuurder is ingevuld. Van het overleg naar aanleiding van de ingevulde 

vragenlijsten is verslag gemaakt. De verbeterpunten die ook de organisatie aangaan zijn in 

een rvt-vergadering besproken met de directeur-bestuurder.  

 

Principe 8 

Kunstwerk! is in 2016 ontstaan uit een fusie van het Musiater, de Stichting Liemerse Musea, 

Bibliotheek de Liemers en de Volksuniversiteit Zevenaar. De raad van toezicht bestaat uit vijf 

personen, waarvan twee leden nog voortkomen vanuit de besturen van de fuserende 

organisaties. Hun competenties passen binnen de profielen die in 2017 zijn vastgesteld. 

Daarnaast is gesteld dat in ieder geval gedurende de realisatie van Hal 12 (hernoemd tot de 

Turmac Cultuur Fabriek), cruciaal in de ontwikkeling van de organisatie, het de voorkeur heeft, 

ook voor de directeur-bestuurder, om verder te gaan met een aantal mensen die ingevoerd 

zijn in dit proces. Conform statuten is dit mogelijk.  
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De vrijwilligersbijdrage voor de leden van de raad is sinds 2018 losgekoppeld van het aan-

wezig zijn bij de vergadering. Veel werk vindt namelijk ook buiten de vergaderingen plaats. De 

vergoeding is ook voor 2021 vastgesteld op € 1.000,- per jaar en bevindt zich daarmee nog 

steeds bewust ruim onder de maximaal toegestane jaarlijkse vrijwilligersvergoeding. Dit omdat 

Kunstwerk! ook voor een groot deel draaiende gehouden wordt door onbezoldigde vrijwilligers.   
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Per 1 januari 2022 wordt de raad van toezicht gevormd door: 

 

Naam Taak Aandachtsgebied Nevenfuncties 

B.L.M.T. van Moerkerk 

(Ben) 

Voorzitter Externe 

betrekkingen / 

cultuur 

- directeur/eigenaar Bluez Corporate Finance 

- lid Raad van Commissarissen stichting 

Woonstede 

- directeur stichting Gelders Familiebedrijven 

Gilde 

- lid Raad van Commissarissen stichting 

Deltawonen 

- lid bestuur stichting Landgoed Groot 

Mariëndaal 

- lid bestuur stichting AMZAF Young Talent 

Festival 

- lid bestuur stichting World Town Music 

- lid Raad van Toezicht stichting Cultuur Oost 

- lid Raad van Toezicht stichting USE -IT. 

D.M. van der Velden  

(Dorothea) 

Secretaris Governance / lokale 

politiek 

- kwaliteitsfunctionaris Sensire 

- commissielid GroenLinks gemeente Zevenaar 

- secretaris bestuur GroenLinks de Liemers 

- secretaris collectiestichtingen GSM en LM 

K. Klaasen 

(Koen) 

Lid Juridisch / 

arbeidsrecht 

- advocaat Wiggers Ross 

- vice-voorzitter Sociëteit jong ondernemend 

Arnhem 

L.L.A. van Geffen 

(Luuk) 

Lid Cultuur / Sociaal 

domein 

- zakelijk directeur Holland Baroque 

- voorzitter Stichting Huis van Puck 

- voorzitter Playing for Success Arnhem 

- voorzitter Stichting Oosterbeeks Rijnoever 

- penningmeester Coöperatieve Exploitatie-

vereniging Vakantiebungalowpark ’t Kooiveld 

U.A. Winterswijk  

- bestuurslid Stichting Lava Burning Bridges 

R. Stougie 

(Ronald) 

Lid Financiën / 

bedrijfsvoering 

- strategisch adviseur bedrijfsvoering en interne 

beheersing Belastingdienst 

- bestuurslid PvdA afdeling Zevenaar 
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Rooster van aftreden raad van toezicht 

Bij het toetreden van de nieuwe leden in 2020 is een aangepast rooster van aftreden 

opgesteld. De termijnen in het rooster van aftreden zijn conform de vigerende Governance 

Code Cultuur. 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Dorothea van der Velden 

va 1 januari 2016 

  31.12      

Koen Klaasen 

va 1 januari 2016 

  31.12      

Ben van Moerkerk 

vanaf 1 juni 2017 

31.5     31.5     

Ronald Stougie 

vanaf 15 mei 2020 

   15.5     15.5  

Luuk van Geffen 

vanaf 13 november 2020 

   13.11     13.11  

      

1
e
 termijn    

2
e
 termijn    

 

 

 

Per 1 januari 2022 wordt het bestuur gevormd door: 

 

  Nevenfuncties 

B.C. Frölich directeur-bestuurder - bestuurslid Cultuurconnectie 

- bestuurslid Verenigde Samenwerkende Gelderse Bibliotheken 

- voorzitter Stichting Liemers Jeugdorkest 

- voorzitter Stichting Sevenart Festival 

- voorzitter Stichting Centrumactiviteiten Zevenaar 

- voorzitter Theatergroep Maanlanders 

- bestuurslid Gelderse Podia 
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Aandachtspunten verslagjaar 2021 

 

 Turmac Cultuurfabriek; beheersstichting en Horeca Hal12 

Verhuizing Liemers Museum en de uitgestelde officiële opening. Horeca nog niet op volle 

kracht vanwege Coronabeperkingen en heeft de overheidssteun nodig. 

 

 Corona; impact op financiën, programmering en personeel 

Goede samenwerking en financiële steun gemeentes, steun van bibliotheek- en theater-

bezoekers. Nog steeds aangepaste programmering (toch veel niet doorgegaan). Intensief 

contact met medewerkers en vrijwilligers.  

 

 Overname NME (Natuur en Milieu Educatie) 

Door een forse bezuiniging binnen de gemeente Zevenaar zou de NME (een gemeente-

lijke dienst) in de huidige vorm voor de gehele Liemers verdwijnen. Deze bezuiniging is 

deels teruggedraaid en in overleg met de gemeente is gewerkt aan een voorstel om de 

NME bij Kunstwerk! onder te brengen, vanuit de gemeenschappelijke deler educatie. De 

gemeenteraad in Zevenaar besluit in april 2022 over dit voorstel. 

 

 Bezuiniging bibliotheek Westervoort 

De gemeente Westervoort is voornemens om 50% te bezuinigen op de activiteiten van 

het bibliotheekwerk. Dat komt neer op bijna 35% op het totale budget waardoor of het 

pand afgestoten moet worden, of flink gesneden moet worden in de dienstverlening.  

 

 Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) 

De impact voor Kunstwerk! valt mee, er is al veel vastgelegd in het directiereglement. Op 

moment van statutenwijziging worden deze expliciet getoetst aan de Wbtr.  

 

 Beleidsplan Kunstwerk! 2021 - 2024 

Een richtinggevend beleidsplan dat samen met de gemeenten gekoppeld wordt aan de 

prestatie en financiële afspraken zoals vastgesteld door de Liemerse gemeenten (Duiven, 

Montferland, Westervoort, Zevenaar) in een meerjarenbeleidskader (2022 - 2025) voor 

Kunstwerk! Liemersbreed. Deze twee trajecten zijn in 2021 bij elkaar gekomen.  

 

 Reglement raad van toezicht 

Kunstwerk! kent vanaf de start een directiereglement, en nu ook een reglement raad van 

toezicht, in lijn met de governance code. Kunstwerk! voldeed nagenoeg volledig aan het 

rvt-reglement omdat in het informatieprotocol al veel is vastgelegd. 

 

 KPI’s  

De reeds eerder vastgestelde KPI’s zijn tegen het licht gehouden en op een aantal punten 

aangevuld. Rapportage hierop gaat weer parallel lopen met de kwartaalrapportages. 
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 Pensioenfonds 

Kunstwerk! kent drie pensioenregelingen/-fondsen: PFZW (pensioenfonds zorg en 

welzijn) en POB (pensioenfonds openbare bibliotheken). PFZW heeft onverwacht te 

kennen gegeven dat onze medewerkers per 01.01.2022 niet meer onder hun pensioen-

fonds kunnen vallen en allen onder het POB komen te vallen. 

Medewerkers in de Stg. B3 vallen onder de ABP. 

 

 Platform gecombineerde organisaties  

De directeur-bestuurder is actief betrokken bij het opzetten van een platform van 

gecombineerde organisaties op gebied van kunst, cultuur en educatie, zoals Kunstwerk!. 

Inmiddels zijn 50 à 60 organisaties betrokken. Thema’s zijn onder andere: gezamenlijke 

cao en pensioenvoorziening. 

 

 Functiehuis 

Een gecombineerde organisatie als Kunstwerk! vraagt ook om een daarbij passend 

functiehuis. Op 1 januari 2022 start Kunstwerk! als één van de pilotorganisaties met het 

nieuwe functiehuis/waarderingssysteem, ingedeeld op basis van HR21-systeem. 

 

Door de coronapandemie zijn het nog steeds moeilijke tijden voor de cultuursector. Het 

wisselend wel en niet open mogen zijn van het theater of museum, met of zonder restricties, 

zorgt ervoor dat bezoekers terughoudend zijn om weer te komen. De officiële opening van het 

vernieuwde Liemers Museum is al een keer uitgesteld en vindt nu in april 2022 plaats.  

 

De rvt houdt actief toezicht en is beschikbaar als klankbord voor de directeur-bestuurder en 

houdt een open houding, ook naar derden. 

 

De rvt heeft waardering voor de manier waarop de directeur-bestuurder, alle medewerkers en 
zeker ook de vrijwilligers, in coronatijd de verbinding met Kunstwerk! en elkaar hebben 
vastgehouden en hun creativiteit hebben ingezet om te blijven kijken naar mogelijkheden en 
ontwikkeling van ander ‘coronaproof’ aanbod om als Kunstwerk! zichtbaar te blijven in de 
Liemers.  


