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Profiel Raad van Toezicht Fers 
 
Wij zijn Fers 
Onze partners in het cultureel-maatschappelijk veld werken elke dag aan een sociaal en dynamisch Fryslân dat 
altijd in beweging is. Van bibliotheken tot musea en welzijnsinstellingen, zij zijn er om het verschil te maken in de 
ontwikkeling van mensen in onze provincie: een Fryslân waar iedereen kan meekomen én verder kan groeien.  
 
Fers helpt hen om dat verschil te maken als ruimtemaker en vernieuwer. Als kennis- en innovatiecentrum 
versterken en starten wij projecten en experimenten rond de programmalijnen Fries & meertaligheid, participatie 
& zelfredzaamheid, jeugd & onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en de doorontwikkeling van de klassieke 
bibliotheek. Daarnaast regelen onze facilitair experts de financiën, HR, salaris- en personeelsadministratie, 
verzorgen de logistiek en houden computernetwerken up-to-date.  
 
Bij Fers werken ruim 60 medewerkers in drie teams: facilitair bedrijf, ict en het kennis- en innovatiecentrum. De 
Friese bibliotheken hebben een bijzondere plek in ons hart. Al meer dan 60 jaar zijn wij de 
ondersteuningsorganisatie van de Friese bibliotheken. Samen met onze partners vormen wij een netwerk met 
een gezamenlijke ambitie: een leven lang ontwikkelen voor alle inwoners van Fryslân. 
 
Fers is een netwerkorganisatie, vooral geörienteerd op bibliotheken, sociaal culturele instellingen en collegiale 
ondersteuningsinstellingen in Fryslân. Tegelijkertijd functioneren wij in het landelijke bibliotheeknetwerk. Wij zijn 
een organisatie waarin we mensen ruimte en vertrouwen geven om vanuit hun expertise tot de beste oplossingen 
te kunnen komen. We stimuleren kennisdeling en samenwerking. Tussen de medewerkers, maar ook met onze 
klanten die wij als partners beschouwen. 
 
De Raad van Toezicht van Fers 
De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in wet- en 
regelgeving, in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht en kent drie hoofdtaken: 

- De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het beleid, de 
uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie.  

- De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan strategische plannen, begroting en jaarrekening.  
- De Raad van Toezicht vervult een belangrijke rol als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.  

 
De volgende aspecten van professioneel toezicht vinden wij daarbij van belang:  

- Beoordeling: de Raad van Toezicht dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie 
op basis van een beoordeling van het beleid, de uitvoering van het beleid en de besluiten van de 
directeur-bestuurder.  

- Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert afstand.  
- Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de 

informatie van de directeur-bestuurder openstaat voor signalen van accountant, OR en medewerkers 
van de organisatie, externe partijen, etc.  

- Onafhankelijkheid: vraagt om een functioneel kritische houding  
- Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Toezicht zowel gevraagd als 

ongevraagd advies.  
 

Governance Code Cultuur 
Het functieprofiel van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Code Cultural Governance. Dit profiel geldt voor 
de Raad van Toezicht als geheel, dat wil zeggen dat steeds gestreefd wordt naar een samenstelling van de Raad 
van Toezicht waar alle in het profiel beschreven kennisgebieden en vaardigheden vertegenwoordigd zijn.  
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De omvang van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn dat de Raad in zijn geheel effectief en verantwoord 
zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad de mogelijkheid bestaat met zijn specifieke 
kwaliteiten daar aan bij te dragen. Een aantal van vijf leden moet daarvoor toereikend zijn.  

Het profiel 
Als lid van onze Raad van Toezicht neem je collectieve besluiten op basis van de drie taken zoals beschreven in 
de Governance Code. Zo denk je mee over belangrijke ontwikkelingen en houd je toezicht op onze organisatie. 
Je hebt ervaring of affiniteit met organisaties die maatschappelijk ondernemen, innovatief zijn en in een netwerk 
opereren.  
 
Als lid van de Raad van Toezicht beschik je over  

¨ strategisch inzicht en een academische werk/denkniveau 
¨ bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring 
¨ bedrijfskundig inzicht en een innovatieve en ondernemende insteek 
¨ een actief en relevant netwerk 
¨ het vermogen om zakelijke en maatschappelijke belangen met elkaar te matchen 
¨ collegialiteit en verbinding, waarbij je moeiteloos samenwerkt binnen het team van toezichthouders 
¨ reflecterend vermogen, om zowel het eigen functioneren als dat van de Raad van Toezicht periodiek te 

evalueren.  
Vanzelfsprekend ben je bekend met -en handel je conform- de governance code cultuur, loop je warm voor 
de ambitie van Fers, denk je in kansen en draag je bij aan de profilering van Fers in Fryslân. 

 
Samenstelling  
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden 
herbenoemd. De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er een op voordracht van de Ondernemingsraad wordt 
aangedragen. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden, zoals 
vastgelegd in de statuten. Gestreeft wordt binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht de volgende 
deskundigheidsgebieden te beleggen: 

- Kennis van bestuurlijke en politieke verhoudingen, specifiek in Fryslân 
- Financiële en juridische kennis 
- Kennis van bedrijfsvoering 
- Kennis van het bibliotheekwezen en het cultureel-maatschappelijk domein 
- Kennis van Communicatie, digitalisering en marketing 

 
Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreeft naar een mix van functionele, vakinhoudelijke en persoonlijke 
vaardigheden die garant staan voor een goed samenwerkend team. Daarnaast wordt gestreeft naar een 
samenstelling van de Raad die rechtdoet aan de pluriformiteit in de samenleving.  
 
Het regelement  van de Raad is te vinden op www.fers.nl.  
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Jaarrekening 2019 JAARREKENING 2019
FERS

Jaarverslag Raad van Toezicht

BSF wordt FERS

Kaders van handelen

met haar.

kan worden verleend.  

2019 was ook een jaar van andere wijzigingen. De in 2018 aangetrokken interim-bestuurder heeft zijn werk

in juli afgerond en tevens de organisatie op een stabiele wijze overgedragen aan zijn opvolger.

2019 was een memorabel jaar. Na een grondige analyse van de (externe) omgeving van het culturele 

landschap in Friesland, de kernopdracht van Bibliotheekservice Fryslân (BSF) en de uitdagingen die zij op 

zich af zag komen, is gekozen om met een aangepaste ambitie deze onder een andere naam in de markt 

te zetten. De naam BSF dekte de lading niet meer voldoende en de organisatie ging daarom op 23 mei 

2019 verder onder de naam Fers. De RvT heeft veel waardering voor het team dat deze verandering heeft 

voorbereid en gerealiseerd en herkent zich in de ambities van Fers.

“Wij helpen onze partners vernieuwen, versnellen en het verschil maken.’ Wij werken ‘voor bibliotheken, 

culturele- en maatschappelijke organisaties in Fryslân die willen werken aan het vergroten van hun 

maatschappelijke impact’, voor hen zijn wij ruimtemaker en vernieuwer.”

van Sandra van Gaalen. De RvT heeft vertrouwen in Van Gaalen en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking 

In haar vergadering van 6 februari zijn de nieuwe leden benoemd: Frans Kloosterman als vicevoorzitter en 

Corrie van Noort als contactpersoon naar de OR. Verder is in deze bijeenkomst het profiel voor de te werven 

directeur-bestuurder vastgesteld, is het strategische kader 2019-2022 herijkt en is de begroting 2019 

besproken. Als gevolg van de onzekerheid rondom een aantal commerciële inkomsten, en de noodzaak deze 

te bestendigen, is afgesproken dat hiervoor eerst een plan van aanpak wordt opgesteld voordat goedkeuring 

Nadat de procedure in mei nogmaals was opgestart -onder het Fers-logo, resulteerde dat in de benoeming 

De Raad van Toezicht onderschrijft de acht principes van de Governance Code Cultuur en ziet erop toe dat 

goed bestuur en toezicht wordt uitgeoefend conform deze principes. Het naleven ervan is vastgelegd in het 

reglement Raad van Toezicht en de statuten van de stichting, die beide als gevolg van de naamswijziging 

ook zijn geactualiseerd.

Aandachtspunten

De Raad van Toezicht kwam in 2019 drie keer regulier bij elkaar, en een keer zonder directeur-bestuurder. 

Verder kwam de RvT in verschillende samenstellingen meerdere keren bij elkaar voor het werven en aannemen 

van de nieuwe directeur-bestuurder en de koers/naamswijziging naar Fers. De zoektocht naar een nieuwe 

directeur-bestuurder was intensief en leverde in de eerste ronde (eind februari) geen geschikte kandidaten op. 
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Geconstateerd is dat de samenwerking constructief en prettig is verlopen en dat we 2020 verder gaan op 

overleg met haar.

De bevindingen van de nieuwe directeur-bestuurder en de hernieuwde koers van Fers zullen een belangrijke 

input zijn bij het vaststellen van de benodigde profielen.

voordracht van de OR heeft regelmatig contact gehad met de voorzitter van de OR.

procedure ingezet worden om de RvT weer naar vijf leden te brengen. 

Aandachtspunten (vervolg)

Samenstelling RvT

Begin 2019 zijn twee nieuwe leden benoemd als gevolg van twee vertrokken leden in december 2018 

conform het rooster van aftreden. Daarmee was de raad weer compleet. 

Door het vertrek van drie leden van de RvT, twee door het aflopen van de tweede termijn en een om 

gezondheidsreden, bestaat de RvT nu uit drie leden, het minimale aantal. In het voorjaar van 2020 zal de 

van het medewerkersonderzoek. Ook is een vooruitblik in de samenstelling van de OR besproken, de 

toekomstige wisselingen in de samenstelling van de raad en de relatie met de portefeuillehouder binnen de 

raad van toezicht. 

De voorzitter van de raad heeft regelmatig regulier overleg gevoerd met de directeur-bestuurder. Het lid op 

In haar eigen vergadering heeft de RvT vervolgens de begroting 2020 besproken en besproken onder welke 

voorwaarden extra krediet kan worden aangewend. Zijn de statuten en reglementen volledig geactualiseerd. 

Zijn de eerste bevindingen van de directeur-bestuurder besproken en zijn afspraken gemaakt over regulier 

deze wijze. 

De Raad ontving in haar vergadering van 16 mei een toelichting van de accountants op de jaarstukken 2018, 

en keurt deze vervolgens goed. Verder zijn in deze vergadering de statuten (qua naam) aangepast naar de 

Stichting Fers, is een aangepast rooster van aftreden opgesteld en het profiel voor de RvT-leden herijkt. De 

bestuurder geeft een toelichting op de provinciale en landelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op strategie 

en beleid van Fers. Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage heeft de Raad de financiële ontwikkelingen 

van Fers besproken.

In september heeft de Raad in een besloten bijeenkomst haar eigen functioneren geëvalueerd en besproken 

op welke wijze Fers met de nieuwe directeur-bestuurder de komende maanden een goede start kan maken.

De raad van toezicht heeft in 16 oktober het jaarlijkse overleg gevoerd met de ondernemingsraad. 

Onderwerpen van gesprek waren een terugblik 2019, verandering zoals de nieuwe naam en de koers, het 

vertrek van de interim bestuurder en de benoeming van de huidige directeur-bestuurder, en de resultaten 

- 9 -
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In 2019 was de samenstelling van de Raad als volgt:

Naam Functie Benoeming Portefeuille

Theunis Piersma Voorzitter 12-7-2011 31-12-2019 Bestuurlijk

Frans Kloosterman (Vice)Voorzitter 1-2-2019 2023 Bestuurlijk

vanaf 9-12-2019 Voorzitter

Jan Lolke Dijkstra Lid 1-1-2012 2020 Financiën

Irene Rensen Lid 1-1-2012 11-7-2019 HRM / Bibliotheken

Jan van Rijs Lid 1-1-2012 31-12-2019 Ondernemer

Corrie van Noort Lid (relatie OR) 1-2-2019 2023 Bedrijfskunde / 

Governance

In de raad zijn in ieder geval de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: bestuurlijke, financiële, 

juridische, bibliotheekervaring en bedrijfsvoering. 

Overige (Neven)functies:

Theunis Piersma

Eigenaar eenmanszaak THEUNISPIERSMA ABC

Commissaris NV Fryslân Miljeu

Commissaris Stichting Omrin Estafette

Voorzitter Regenten van de Stichting Op Toutenburg 

Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Sociale Huursector Fryslân

Voorzitter Stichting Iepenwacht Fryslân

Penningmeester Stichting Exploitatie Kaatsmuseum

Penningmeester Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum

Frans Kloosterman

Programmamanager bij RIEC Noord Nederland

Voorzitter hoofdbestuur BFVW

Lid adviesplatform IMF provincie Fryslân

Lid raad van advies Recare

Lid commissie integriteitsvraagstukken Roobol Comprix en Ambion

Jan Lolke Dijkstra

Directeur - eigenaar Gearwurk BV accountants en advies | Registeraccountant

Irene Rensen

Eigenaar Mediare

Arbeidscoach Vluchtelingenwerk

Jaar van 
aftreden

Samenstelling RvT (vervolg)

- 10 -
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Jan van Rijs

Eigenaar Van Rijs Adviseurs

Co founder De Marktmakers

Co founder Jawotherm Nederland

Corrie van Noort

Manager NHL Stenden Hogeschool

Lid RvT CBO Meilan

Lid Regionale Adviesraad KvK Noord Nederland

Lid Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân

Leeuwarden,  april 2020

Frans Kloosterman

voorzitter Raad van Toezicht 

Samenstelling RvT (vervolg)

termijn van acht jaar. Door het aflopen van de termijn is afscheid genomen van de heren Piersma en Van 

Rijs; om gezondheidsredenen heeft mevrouw Rensen vroegtijdig haar werk moeten stoppen.  

Leden van de raad zijn maximaal eenmaal herbenoembaar, hetgeen neerkomt op een maximale zittings- 

afgelopen jaar met hart en ziel hebben ingezet voor de nieuwe organisatie. 

De Raad van Toezicht spreekt daarnaast ook haar dank uit naar alle medewerkers van Fers, die zich in het 

Op 20 november heeft de RvT tijdens een gezamenlijk etentje afscheid genomen van de 3 vertrekkende 

leden van de RvT en de interim bestuurder Hans Van Prooijen. In een dankwoord richt de nieuwe voorzitter 

zich tot elk van hen, en bedankt hen voor de zinvolle bijdragen aan BSF en Fers. 

- 11 -
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Toelichting op jaarrekening TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019
FERS

WNT-verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Stichting Fers. Het voor Fers toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2019 € 194.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

Gegevens - Bezoldiging leidingevende topfunctionaris met dienstbetrekking:

Kalenderjaar: 2019 2018

Naam: Mevr. S. van Gaalen Dhr. J. Malschaert

Functie: Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder

Aanvang/einde functievervulling: 16-9/31-12 1-1/30-10

Omvang dienstverband: 0,29 fte 0,83 fte

Dienstbetrekking: Ja Ja

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen: 30.340€                      111.600€                    

Beloning betaalbaar op termijn: 4.185€                        13.819€                      

Onverschuldigd betaald: n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging: 34.526€                     125.419€                   

Individueel toepasselijk maximum: 56.583€                      156.896€                    

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t.

Gegevens - Bezoldiging leidingevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking:

Kalenderjaar: 2019 2018

Naam: Dhr. H. van Prooijen Dhr. H. van Prooijen

Functie: Directeur-Bestuurder a.i. Directeur-Bestuurder a.i.

Aanvang/einde functievervulling: 1-1/31-7 1-12/31-12

Aantal kalendermaanden 7 maanden 1 maand

Maximum uurtarief in kalenderjaar: 187€                           182€                           

Maxima op basis van de norm-

bedragen per maand: 168.700€                    25.300€                      

Individueel toepasselijk maximum

gehele periode: 119.103€                    

Werkelijk uurtarief lager dan het

(gemiddeld) maximum uurtarief: Ja

Bezoldiging in betreffende periode: 53.295€                      7.410€                        

Totale bezoldiging gehele periode: 60.705€                      

Onverschuldigd betaald: -€                            

Totaal bezoldiging, excl. btw: 60.705€                     

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t.
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WNT-verantwoording 2019

Uitkering wegens beëindiging dienstverband topfunctionaris

Kalenderjaar: 2019 2018

Naam: Dhr. J. Malschaert Dhr. J. Malschaert

Aanvang/einde functievervulling: n.v.t. 1-1/30-10

Omvang dienstverband: n.v.t. 0,83 fte

Jaar beëindiging dienstverband: 2018 2018

Overeengekomen uitkering wegens

beëindiging dienstverband: 51.254€                      51.254€                      

Individueel toepasselijk maximum: 75.000€                      

Waarvan betaald in 2018: 18.107€                      

Waarvan betaald in 2019: 33.147€                      

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019 - Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen:

Naam: Dhr. Th. Piersma Dhr. F.J. Kloosterman Mevr. I. Rensen

Functie: Voorzitter Vice-Voorzitter Lid

Aanvang/einde functievervulling: 1-1/31-12 1-2/31-12 1-1/11-7

Bezoldiging: 4.070€                        2.000€                        1.000€                        

Onverschuldigd betaald: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 2019: 4.070€                       2.000€                       1.000€                       

Individueel toepasselijk maximum 29.100€                      19.400€                      19.400€                      

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018:

Aanvang/einde functievervulling: 1-1/31-12 n.v.t. 1-1/31-12

Totaal bezoldiging 2018: 3.840€                        n.v.t. 2.000€                        

Individueel toepasselijk maximum 28.350€                      n.v.t. 18.900€                      

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

- 36 -
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WNT-verantwoording 2019

Gegevens 2019 - Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen:

Naam: Mevr. C. van Noort Dhr. J.L. Dijkstra Dhr. J. v. Rijs

Functie: Lid Lid Lid

Aanvang/einde functievervulling: 1-2/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12

Bezoldiging: 1.904€                        2.000€                        2.000€                        

Onverschuldigd betaald: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 2019: 1.904€                       2.000€                       2.000€                       

Individueel toepasselijk maximum 19.400€                      19.400€                      19.400€                      

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018:

Aanvang/einde functievervulling: n.v.t. 1-1/31-12 1-1/31-12

Totaal bezoldiging 2018: n.v.t. 2.000€                        2.000€                        

Individueel toepasselijk maximum n.v.t. 18.900€                      18.900€                      

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019 - Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen:

Naam: Dhr. S. Kremer Mevr. M. v.d. Werff

Functie: Vice-Voorzitter Lid

Aanvang/einde functievervulling: n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging: -€                               -€                               

Onverschuldigd betaald: n.v.t. n.v.t.

Totaal bezoldiging 2019: -€                               -€                               

Individueel toepasselijk maximum n.v.t. n.v.t.

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018:

Aanvang/einde functievervulling: 1-1/31-12 1-1/31-12

Totaal bezoldiging 2018: 2.000€                        2.203€                        

Individueel toepasselijk maximum 18.900€                      18.900€                      

Reden waarom overschrijding

is toegestaan: n.v.t. n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Reglement Raad van Toezicht 
 
DEFINITIES  
- ‘Belanghebbenden’: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de 

Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de werknemers van de Stichting en 
de Ondernemingsraad;  

- ‘Jaarverslag’: het door de Directeur-bestuurder opgestelde jaarverslag van de Stichting.  
- ‘Ondernemingsraad’: de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de 

ondernemingsraden;  
- ‘De Directeur/bestuurder’: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse 

en algemene leiding over de Stichting voert;  
- ‘Raad van Toezicht’: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht 

houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;  
- ‘Reglement’: het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;  
- ‘Statuten’: de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting;  
- ‘Stichting’: Stichting Fers (hierna ‘Fers’), statutair gevestigd te Leeuwarden en 

kantoorhoudende te Zuiderkruisweg 4 8903 JM Leeuwarden.  
 
ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT  
1. De Raad van Toezicht toetst of de Directeur/bestuurder bij zijn beleidsvorming en de 

uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van Fers en op de 
belangen van de belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn 
taak rekening mee dat Fers een maatschappelijke functie dient.  

2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:  
a) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Directeur-bestuurder en op de 

algemene gang van zaken binnen Fers en de daarmee verbonden instellingen;  
b) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Directeur-bestuurder;  
c) het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Directeur-bestuurder, waaronder 

de besluiten die vermeld zijn in de statuten;  
d) het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van Fers en het naleven van 

de van tijd tot tijd geldende Governance Code.  
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Directeur-bestuurder zijn beleid uitvoert met 

inachtneming van de vooraf door de Directeur-bestuurder vastgestelde en door de Raad 
van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze 
beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder 
kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder gezamenlijk 
besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Directeur-
bestuurder over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde beleidsplannen, 
beleidsuitgangspunten en doelen. 

4. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde beleidsplannen, 
beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:  
a) de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van Fers;  
b) de strategieën alsmede de risico’s verbonden aan de activiteiten van Fers;  
c) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;  
d) de financiële verslaggeving;  
e) de naleving van wet- en regelgeving;  
f) de verhouding met de belanghebbenden;  
g) de verhouding met derden belanghebbenden, zoals de Provincie Fryslân, Bibliotheken in 

Fryslân andere culturele partners in de provincie;  
h) de kwaliteit en veiligheid van de te verlenen dienstverlening. 

Reglement Raad van Toezicht
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5. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en 
adviseren door een, door de Raad van Toezicht te benoemen, externe accountant. Als 
gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van derden inroepen.  

6. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen, welk 
verslag wordt aangehecht aan het jaarverslag.  

 
ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een 

eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht 
behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van 
Toezicht kan, als hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en 
externe adviseurs van Fers en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van Fers, 
volgens de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een 
zelfstandig oordeel te kunnen komen.  
Tevens wordt de Raad van Toezicht via werkbezoeken geïnformeerd. De Raad van Toezicht 
voert minimaal één keer per jaar overleg met (een vertegenwoordiging van) de 
Ondernemingsraad. Het lid van de Raad van Toezicht dat gekozen is op voordracht van de 
ondernemingsraad voert regelmatig overleg met (een vertegenwoordiging van) de 
Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht laat zich op het gebied van het financiële beleid 
naast de Directeur-bestuurder ook informeren door de Manager Facilitair Bedrijf van Fers 
en door de aangewezen controlerende accountant. 

2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Directeur-bestuurder de Raad van Toezicht op 
de hoogte houdt en regelmatig rapporteert over:  
a) ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;  
b) het aan de instelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;  
c) realisering van de maatschappelijke functie;  
d) de prestaties en resultaten;  
e) de kwaliteit van de dienstverlening;  
f) ontwikkelingen over aangelegenheden waarover de Directeur-bestuurder voor de 

formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;  
g) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;  
h) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, 

financiers, samenwerkingspartners etc.;  
i) calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit de interne en externe 

klachtenprocedures;  
j) gerechtelijke of arbitrale procedures;  
k) publiciteitskwesties;  
l) ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.  

3. De hoofdzaken van de rapportage van de Directeur-bestuurder en de bespreking ervan 
door de Directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het 
inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht dat wordt aangehecht aan het jaarverslag.  

 
ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT  
3.1 AANDACHTSGEBIEDEN  
1. De Raad van Toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De 

aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en 
deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.  
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3.2 COMMISSIES  
1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, als 

hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.  
2. Als er een commissie wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor de commissie een 

eigen werkreglement op.  
3. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun 

adviezen - schriftelijk verslag uit aan de Raad van Toezicht.  
 
ARTIKEL 4 WERKGEVERSCHAP  
1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed functionerende Directeur-

bestuurder.  
2. De Raad van Toezicht stelt aan de hand van statutaire en reglementaire voorschriften in 

concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor de 
Directeur-bestuurder waarvoor een vacature bestaat.  

3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op van de Directeur-bestuurder.  
4. De profielschets wordt voor advies aan de Ondernemingsraad toegestuurd. 
5. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te 

selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde 
kandidaat een kennismakingsgesprek heeft met de leden van het managementteam en de 
ondernemingsraad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een 
gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.  

6. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van 
de Directeur-bestuurder.  

7. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een introductie-, en inwerkplan voor de nieuwe 
bestuurder is.  

 
ARTIKEL 5 EVALUATIE FUNCTIONEREN  
5.1 RAAD VAN TOEZICHT  
1. De Raad van Toezicht bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Als aanwezigheid gewenst is, kan hier in de 
praktijk van afgeweken worden. Tevens wordt de relatie met de Directeur-bestuurder in de 
evaluatie betrokken.  

2. De voorzitter van de Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Directeur-bestuurder 
over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betrekt deze, 
en eventuele andere aandachtspunten van de Directeur-bestuurder, in de evaluatie van de 
Raad van Toezicht. 

 
5.2 DE DIRECTEUR/BESTUURDER  
1. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Directeur-bestuurder 

afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan 
de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de 
beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van 
Toezicht geoordeeld over het functioneren van de Directeur-bestuurder.  

2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren de 
Directeur-bestuurder. Dit gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht vastgestelde 
procedure. Deze procedure heeft de instemming van de Directeur-bestuurder. 

3. De voorzitter en een ander lid van de RvT voeren tenminste jaarlijks een functionerings- 
en/of beoordelingsgesprek met de Directeur-bestuurder.  

4. Van de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het 
verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.  
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ARTIKEL 6 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT  
1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht overlegt tenminste 

eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad. 
2. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties 

of door personen werkzaam bij Fers over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel 
verband houdend met Fers of personen daarin werkzaam, dan verwijst (het lid van) de 
Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Directeur-bestuurder.  

 
ARTIKEL 7 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT  
1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht 

daartoe anders besluit.  
2. De Directeur-bestuurder is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van 

Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal de Directeur-
bestuurder alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter 
vergadering genomen besluiten.  

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de Directeur-
bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.  

4. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van 
Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.  

5. Besluiten van de Directeur-bestuurder die ingevolge de statuten of reglementen de 
goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen 
omkleed geagendeerd. 

6. Tijdens de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening is de controlerende accountant 
aanwezig. Tijdens de vergadering heeft de externe accountant de mogelijkheid om 
bijzonderheden te bespreken betrekking hebbend op bevindingen die naar voren zijn 
gekomen tijdens het uitvoeren van de controle op de jaarrekening.   

7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Directeur-
bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de 
Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor 
de leden van de Raad van Toezicht.  

 
ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT  
1. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt 

gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin 
zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de 
kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden 
verwacht, zijn opgenomen.  

2. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van 
een algemene profielschets en bij de werving van een lid van de Raad van Toezicht wordt 
gekeken welke specifieke aandachtspunten worden opgenomen in de profielschets. 

3. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij 
maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de 
doelstelling en de functie van Fers.  

4. De Raad van Toezicht geeft aan de Directeur-bestuurder kennis van de naam, leeftijd, het 
beroep en overige relevante informatie van de persoon die hij wenst te benoemen. De Raad 
van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen, die het te benoemen lid bekleedt of heeft 
bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van het lidmaatschap 
van de Raad van Toezicht. 
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5. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van de in het vorige lid bedoelde persoon 
over dan nadat de Directeur-bestuurder over de voorgenomen benoeming advies heeft 
uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen. De Raad van 
Toezicht informeert ook de Ondernemingsraad bij een voorgenomen benoeming. 

6. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks of de profielschetsen, als bedoeld in dit artikel, 
afdoende zijn met het oog op de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.  

7. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma en 
als noodzakelijk een scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed 
aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de 
organisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type organisatie waar betrokkene 
als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als 
toezichthouder. 

 
ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES  
De Raad van Toezicht vermeldt relevante nevenfuncties, voor zover die hem bekend zijn, in het 
jaarverslag. Een lid van de Raad van Toezicht mag een maximaal aantal nevenfuncties 
vervullen volgens geldende wet- en regelgeving. 
 
ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN  
1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van 

de Directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren.  

2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een 
potentiële belangenvermenging terstond aan de voorzitter en verschaft in dat verband alle 
relevante informatie. Als de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel 
er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de 
plaatsvervangend voorzitter en verschaft alle relevante informatie.  

3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van 
een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te 
gaan.  

 
ARTIKEL 11 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN 
TOEZICHT  
11.1 BENOEMING  
1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt kenbaar dat er een vacature is. De werving van 

nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de van 
tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving en de van tijd tot tijd geldende Governance Code.  

2. De Raad van Toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten voor 
een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor 
dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de 
Directeur-bestuurder. Rekening houdend met de uitkomsten van deze 
kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de 
Raad van Toezicht.  

3. Als in de Raad van Toezicht een vacature ontstaat t.b.v. een door Ondernemingsraad 
(bindend) voorgedragen lid, zullen de voorzitter van de Ondernemingsraad en een lid van 
Ondernemingsraad deelnemen aan de RvT-selectiecommissie.  

4. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal hij 
worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de 
Directeur-bestuurder. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de 
Directeur-bestuurder belegd.  
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5. Als het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de Raad 
van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de betreffende 
persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Directeur-bestuurder.  

6. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van 
de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de 
wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure 
gevolgd, tenzij de voorzitter een dergelijke procedure niet zinvol of wenselijk acht in het 
kader van een concrete herbenoeming.  

7. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de 
benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals 
de instemming met statuten en reglementen.  

 
11.2 HERBENOEMING  
1. Leden van de Raad van Toezicht treden (periodiek) af volgens het bepaalde in artikel 9 lid 

5 van de statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig 
wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht 
gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig 
volgens het rooster aftredend zijn.  

2. Het rooster wordt opgenomen in het jaarverslag van Fers.  
3. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en 

is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht 
genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de Raad van 
Toezicht.  

4. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en 
wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek 
aangaande het functioneren van het aftredende lid.  

5. Voor herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. 
Daarbij vervult de vicevoorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen 
ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.  

 
11.3 EINDE LIDMAATSCHAP  

1. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid 
van de Raad van Toezicht neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien 
kenbaar te maken.  

 
ARTIKEL 12 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING 
RAAD VAN TOEZICHT  

1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het budget 
voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht dat wordt 
aangehecht aan het jaarverslag.  

3. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht voor Fers gemaakte kosten 
worden door Fers aan hen vergoed volgens de geldende wet- en regelgeving. 

4. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van Fers een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
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ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING  
1. Elk lid van de Raad van Toezicht is verplicht over alle informatie en documentatie 

verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het 
vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.  

2. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen 
vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of 
op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij Fers deze informatie openbaar 
heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.  

3. De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden: 
a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Fers; 
b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te 

vorderen van personen die voor Fers werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers 
van Fers; 

c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of 
beloning aan te nemen of te vorderen; 

d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht door personen 
in dienst van Fers voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of 
iets dat aan Fers toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. 

 
ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN  

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met 
inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de statuten.  

2. Dit reglement kan worden gewijzigd:  
a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;  
b. als de wet-, regelgeving dan wel de van tijd tot tijd geldende Governance Code tot 

een wijziging noopt.  
3. Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd om te bepalen in hoeverre het reglement 

nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.  
4. Dit reglement treedt in werking op 15 mei 2013. 

 
 
 
 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 mei 2013 
Documenteigenaar: Bestuurssecretariaat 
Eerste herzieningsdatum: 23 mei 2019 (naamswijziging) 
Tweede herzieningsdatum: 20 februari 2020 
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