
 

Interview met Gerben Wulff van de Raad van Toezicht 

 

 
Hoe ben je bij Stichting Klimkoord terecht gekomen? 

Stichting Klimkoord ken ik via Paula. We hebben verschillende keren over Klimkoord 

gesproken en door haar werd mijn interesse voor deze organisatie gewekt. Toen er mensen 

gezocht moesten worden voor de Raad van Toezicht heeft zij mij persoonlijk benaderd.  

 

Wat doet de Raad van Toezicht? 

Toezicht houden. Ik ben niet verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, dit doet het 

bestuur. Ik geef wel advies.  

De Raad van Toezicht omvat drie aandachtspunten/ taken die betrekking hebben op kwaliteit, 

veiligheid en financiële risico’s. Ik zal dit toelichten: 

  

1) Kwaliteit. 

Erop toezien dat de kwaliteit van de geboden activiteiten goed is en beantwoordt aan 

de visie en missie. Bijvoorbeeld bij het Chill Auti Café in Monster, voldoet het aan de 

doelstelling? Op dit moment wordt er een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Hier heb ik 

ook inbreng in en geef adviezen. Dat is het mooie van een stichting in opbouw. 

Dingen staan nog niet vast, ik kan in veel dingen nog meedenken en mijn mening 

wordt ook gevraagd.  

 

2) Veiligheid. 

Er wordt gecontroleerd of de veiligheid gewaarborgd is. Bijvoorbeeld bij agressie of 

de brandveiligheid. Zijn er op locaties brandmiddelen en dergelijke aanwezig? 

 

3) Financiële risico’s. 

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de ontwikkelingen in de zorg. Dat 

geeft financiële risico's, mede doordat de stichting nu weinig middelen heeft. De Raad 

van Toezicht ziet er op toe dat daarmee goed wordt omgegaan. De Raad van Toezicht 

ziet er ook op toe dat de middelen verantwoord besteed worden.  

 

Stichting Klimkoord bezit het ISO- certificaat. Dit laat zien dat we op de goede weg zijn. 

Maar er blijven dingen die verder uitgewerkt moeten worden. Op dit moment wordt de 

informatie-uitwisseling met de gemeente opgezet. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit 

goed gebeurt. Op dit moment zoeken we nog twee mensen om deel te nemen aan de Raad van 

Toezicht.  

 

Wat maakt dat je je juist voor deze stichting graag inzet? 

Er gebeurt van alles binnen Stichting Klimkoord en er worden resultaten geboekt. De 

zorgvragen worden goed opgepakt. Neem bijvoorbeeld de sollicitatietraining voor mensen 

met een autistische stoornis. Dit vind ik een mooi initiatief. Het helpt mensen om een baan te 

vinden. Wat mij betreft mag het werk van Stichting Klimkoord meer naar buiten gebracht 

worden. Dat ik me graag voor deze stichting inzet is gelegen in mijn waardering voor dit 

werk.  

 

 

 

 



Hoe vaak vergader je? 

Vergaderen doe ik met het bestuur minimaal 4 keer per jaar. Ik heb veel contact met de 

bestuursleden. Ik ben ook betrokken bij de Kwaliteit Prestatie Indicatie. Je meet wat er gedaan 

is. Hoeveel zorg er geboden is, of (en hoeveel) klachten er binnen gekomen zijn.  

Ik neem geen beslissingen, maar geef wel advies en mijn advies wordt ook wel opgepakt in de 

vergaderingen en tussentijds.  

 

Zou je mensen aanraden om ook lid van de Raad van Toezicht te worden? 

Ja, zeker. Sommige mensen denken misschien dat het niks voor hen is, maar je hoeft niet 

overal verstand van te hebben. Het is wel belangrijk dat je inzicht hebt in de doelgroep. 

Mensen die zelf tot de doelgroep behoren of ouders die een kind met ADHD of autisme 

hebben, zouden ook goed binnen de Raad van Toezicht kunnen passen.  

 

Binnen de Raad van Toezicht kunnen de aandachtsgebieden ook opgesplitst worden. Iemand 

die goed is met getallen en administratie kan de financiële kant voor zijn/ haar rekening 

nemen en iemand anders weer meer het aspect van de veiligheid of de kwaliteit. 

Bovendien staat het ook leuk op je C.V. en je doet er altijd weer ervaring mee op. 

 

 
 


