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Raad van  Bestuur / Raad van Toezicht ultimo 2021  

Raad van Bestuur   

De heer drs.  S.C.J.H. Bodde   

Hoofdfunctie: raad van bestuur PSW, lid Stichting vrienden van PSW, bestuurder Stichting de Graasj, 

voorzitter bestuur Vijf BV.  



Nevenfuncties: 

 voorzitter bestuur Konnekt’os 

 lid raad van toezicht Stichting Savant Zorg 

 ambassadeur van Stichting Jonathan  

  

Raad van Toezicht   

De heer R.J.H. Burlet MBA   

Nevenfuncties 

 voorzitter raad van toezicht PSW 

 voorzitter bestuur Vrienden van PSW 

 

Mevrouw M.E.B.G. van Baars  

Hoofdfunctie: directeur‐eigenaar van Verschilmakers groep bv 

(organisatieadviesbureau gericht op ondersteuning/innovatie rondom complexe maatschappelijke 

vraagstukken)  

Nevenfuncties: 

 lid raad van toezicht PSW 

 directeur en co‐founder Jonge Helden Academie 

 voorzitter bestuur De Boerderij, Nijmegen 

 vice‐voorzitter raad van toezicht Cultuur Oost   

 

De heer drs. M.M.J.E. Foppen   

Hoofdfunctie: directeur Zorg bij GGZ Oost Brabant 

Nevenfunctie: 

 lid raad van toezicht PSW 

 lid Raad van Commissarissen WoCom  

 

De heer J.A.J. Moolenschot MBA    

Hoofdfunctie: voorzitter raad van bestuur Stichting Mijzo  

Nevenfuncties: 

 lid raad van toezicht PSW 

 bestuurslid / vice voorzitter Hospice Francinus de Windt 

 lid pensioenraad namens werkgevers Actiz 

 bestuurslid Stichting AO VVT (arbeidsmarkt‐ en opleidings fonds voor de VVT).  

 

Mevrouw dr. M‐J. Smits   

Hoofdfunctie: eigenaar adviesbureau ZorgEssentie, advies‐, trainings‐, en onderzoeksbureau met 

passie voor zorg   

Nevenfuncties: 

 lid raad van toezicht PSW 

 lid van het samenwerkingsverband Minerva, calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg 

 lid raad van toezicht Maria Oord in Dongen (VVT) 

 lid van de visitatiecommissie van Topcare 

 voorzitter van de Commissie ethiek Zorggroep Elde, Maasduinen 

 lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 

 lid bestuur Vrienden van PSW 

  



Commissies Raad van Toezicht   

 Commissie Kwaliteit en Veiligheid: 

 mevrouw M.E.B.G. van Baars 

 mevrouw M‐J. Smits   

 

Financiële Commissie: 

 de heer M.M.J.E. Foppen 

 de heer J.A.J. Moolenschot   

 

Remuneratie commissie: 

 de heer R.J.H. Burlet 

 de heer J.A.J. Moolenschot   

   

Rooster van aftreden   

de heer J.A.J.  Moolenschot   30‐11‐2023 (2e termijn)   

mevrouw M.E.B.G. van Baars   31 12 2023 (1e termijn)  

de heer R.J.H. Burlet        31‐12‐2024 (2e termijn)   

de heer M.M.J.E. Foppen   31‐12‐2024 (2e termijn)  

mevrouw M‐J. Smits                    30‐09‐2025 (2e termijn) 
 

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN 
 
Dialoog met stakeholders 
Ouders/verwanten zijn de belangrijkste stakeholders van PSW. De relatie met hen staat 
expliciet benoemd in De Taak, de missie/visie van PSW. De dialoog is een 
doorlopende en wordt onder meer gevoerd in de verschillende cliëntenraden en 
ouder/verwantenraden, op lokaal en organisatieniveau. Naast de formele 
medezeggenschapsrol vervullen deze raden een rol als klankbord en adviesorgaan voor 
bestuurder, managers en teamleiders. Met het zorgkantoor (VGZ) onderhoudt PSW een 
goede relatie. In de periodieke overleggen worden belangrijke ontwikkelingen en 
wederzijdse verwachtingen en prestaties besproken in een kritisch opbouwende sfeer. Sinds 
2016 sluit hierbij ook een vertegenwoordiging van ouders/verwanten aan, met name om de 
voortgang op de verschillende ontwikkelthema's te bespreken die PSW heeft benoemd in 
opdracht van het zorgkantoor. Daarnaast zijn er regelmatig contacten tussen PSW en 
zorgkantoor rondom speciale thema's of gebeurtenissen.  
De gemeenten zijn in toenemende mate belangrijke stakeholders voor PSW. Weliswaar 
vormt de zorg op basis van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet nog maar een beperkt 
deel van onze totale inspanningen, het maatschappelijk belang ervan is groot. PSW is een 
betrouwbare partner die meedenkt over transformatie en innovatie. PSW spant zich actief in 
om goede relaties met de verschillende gemeenten in Midden- en Noord-Limburg op te 
bouwen en actief samen te werken aan transformatie. Dat lukt nog niet overal even goed. 
Medio 2015 heeft PSW een onderzoek gedaan naar de waardering van externe 
stakeholders. Er werden 92 vragenlijsten verstuurd naar externe relaties; daarvan kwamen 
er slechts 36 retour. De totaalscore was een 8,1. 
 
Samenwerkingsrelaties 
Op uiteenlopende domeinen werkt PSW samen met partijen binnen en buiten de zorg. Die 
samenwerking is een voorwaarde om cliënten in de samenleving te kunnen begeleiden. De 
ruim 250 organisaties en bedrijven op de arbeidsmarkt zijn belangrijk met het oog op 
werkplekken voor onze cliënten. Samenwerking met woningcorporaties levert mogelijkheden 
op het gebied van wonen op; we haken aan bij opvang en onderwijs voor kinderen. 



Verenigingen bieden plaats aan leden met een beperking. Met maatschappelijke opvang en 
welzijnsorganisaties maken wij afspraken voor gezamenlijke trajecten. Met andere 
zorgaanbieders vormen wij de zorgketen. 
 
 
 
 

 

 
Maatschappelijke en economische meerwaarde voor de samenleving 
PSW heeft een maatschappelijke doelstelling: zorg en ondersteuning bij een eigen leven in 
de lokale samenleving voor burgers met een beperking. Er bestaat consensus in de 
samenleving dat burgers met een beperking volwaardige burgers zijn en erbij horen. De 
samenleving als geheel moet daarin investeren. Juist door te werken binnen die (lokale) 
samenleving, wordt zwaardere en dus duurdere (intramurale) zorg voorkomen. 
 
Algemeen 
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een leven lang ondersteuning van 
anderen nodig. Voor een deel kan dat gebeuren door het eigen netwerk; voor een deel is er 
professionele, specifieke zorg/ondersteuning nodig. PSW biedt begeleiding zonder 
behandeling (behalve in de Jeugdzorg, waar vormen van ambulante behandeling worden 
geboden). Door in de samenleving, over de Wlz en sociale domeinen heen te werken, 
worden kosten van dure gespecialiseerde voorzieningen bespaard. 
 
Jeugd 
Kinderen en jongeren kunnen thuis in hun natuurlijke omgeving opgroeien en zich optimaal 
ontwikkelen. Hoe vroeger in het leven van een verstandelijk beperkt kind passende 
zorg/ondersteuning wordt ingezet hoe hoger het niveau van ontwikkeling en 
zelfredzaamheid zal uitpakken. Dat bespaart zware zorgvormen in de toekomst, al is dat 
moeilijk in financiële cijfers te vatten. PSW brengt de expertise zo veel mogelijk naar hen toe 
(in plaats van hen te vervoeren naar speciale scholen of voorzieningen). Daarbij hoeven ook 
onze medewerkers minder ver te reizen, waardoor wij de beschikbare budgetten 
doelgerichter kunnen inzetten. 
 
Volwassenen 
(Jong)volwassenen worden ondersteund bij het zoeken en toewerken naar een duurzaam 



toekomstperspectief en vervolgens ondersteund bij wonen en dagbesteding/begeleid 
werken in de samenleving. Zij wonen in "gewone" wijken/dorpen, zelfstandig met ambulante 
ondersteuning of in een kleinschalige woonvoorziening in (de buurt van) hun natuurlijk 
netwerk en maken gebruik van reguliere voorzieningen, zoals de 1e lijns gezondheidszorg, 
verenigingen, winkels. Zij krijgen dagbesteding in lokale activiteitencentra die verbinding 
hebben met de omgeving of werken onder begeleiding op de reguliere arbeidsmarkt, veelal 
als vrijwilliger. Daar kan een groeiend aantal van hen een waardevolle maatschappelijke en 
financiële bijdrage leveren. Ouder wordende cliënten kunnen thuis blijven wonen, net als 
andere mensen, waar zij goed ondersteund en verzorgd worden. Zij kunnen een zinvolle 
dagbesteding bezoeken, bijvoorbeeld in een reguliere ouderenomgeving of in de Soos voor 
ouderen van PSW. Ook voor volwassenen en senioren geldt: door maatwerk in de 
samenleving te bieden, krijgen zij specifiek die ondersteuning die nodig is, waardoor 
zwaardere zorg voorkomen of uitgesteld wordt. 
 
Duurzaamheid 
De ondersteuning van PSW is gericht op een duurzaam perspectief en resultaat, met de 
focus op kwaliteit van bestaan voor de cliënten. Continuïteit wordt geboden door 
medewerkers die zich sterk verbonden voelen met hun werk, zoals blijkt uit het 
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Zij zijn voor een groot deel in vaste dienst en 
werken vaak al jaren bij ons. Zij kennen de cliënten en hun ouders goed. 
 

 

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

WNT-VERANTWOORDING 2021 Stichting Pedagogisch sociaal Werk Midden-Limburg 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg van 
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg. Het bezoldigingsmaximum 
in 2021 voor Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg bedraagt € 
193.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 

 

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van 
de functievervulling. 



 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

 

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN  

De toelichting op welke activiteiten PSW in 2021 heeft verricht, is opgenomen in het 
jaarverslag (2021). Zie:  

https://psw.nl/wp-content/uploads/2022/04/Maatschappelijk-Jaarverslag-2021-PSW.pdf 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

De financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening (2021). Zie: 

https://psw.nl/wp‐content/uploads/2022/05/Jaarrekening‐2021‐PSW.pdf 

 

 

 


