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JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT NOVADIC-KENTRON 2017 
 
Vastgesteld d.d. 26.06.18. 
 
 
1. Verslag van werkzaamheden van de Raad van Toezicht 

 
1.1. Inhoudelijke bemoeienis op hoofdlijnen  
 
Een bijzonder weerbarstig onderwerp blijft in 2017 de financiën en alles wat daarmee samenhangt. De 
organisatie heeft wel een veel beter inzicht in en grip op de financiële huishouding gekregen. 
Verhoging van de productiviteit is ook in 2017 een item. De externe middelen verminderen al jaren 
gestaag als gevolg van het externe beleid, toenemende concurrentie en vraaguitval (door eigen 
risico). Het vastgoed, dat exponent is van het oude beleid (met een klinische focus), vormt toenemend 
een uitdaging op zich. De betere ontwikkelingen op de vastgoedmarkt stemmen tot optimisme over de 
verkoopbaarheid van een aantal gebouwen, verspreid over Noord Brabant. 
De RvT - en in het bijzonder de Financiële Commissie - heeft intensief met de bestuurder en controller 
over deze onderwerpen gesproken. De kritische ontwikkeling van de financiën  eind 2016 en in het 
eerste deel van 2017 waren zodanig, dat de voltallige RvT tweewekelijks een conference call heeft 
met de bestuurder en de controller. Dit naast de reguliere en een aantal extra plenaire vergaderingen. 
Deze telefonische vergadering wordt steeds ondersteund door de secretaris van de RvT met een 
agenda, verslag en nadere stukken. Dit tijdelijk medium bewijst tot het voorjaar 2017 zijn functie, naar 
het gedeelde oordeel van RvT en bestuurder. 
 
Een belangrijk kompas is het in 2016 opgestelde continuïteitsplan. Hierin zijn niet alleen de 
noodzakelijke ingrepen in de interne bedrijfsvoering, maar ook de impact van de claims van de 
zorgverzekeraars in het kader van de zelfonderzoeken meegenomen. Bijzonder verheugend is, dat 
NK - na 3 jaren van verlies - over 2017 weer een positief operationeel resultaat (€ 240.000) heeft 
weten te boeken. Dit ziet de RvT als een grote prestatie van de gehele organisatie. De start van 2018 
bevestigt de continuering van deze positieve lijn en dat is bijzonder verheugend. Dit is des te meer 
bijzonder, omdat ook NK kampt met de effecten van de schaarste op de arbeidsmarkt, zeker voor 
bepaalde beroepen. 
 
Zondermeer heeft aan het goede financiële resultaat de introductie van vitale teams, met de 
bijbehorende gedecentraliseerde verantwoordelijkheden, bijgedragen. Deze invulling van 
zelforganisatie blijkt tevens een gouden greep om te starten met een wezenlijke cultuurverandering. 
De vitale teams nemen nu volop de integrale verantwoordelijkheid, ook voor de kwaliteit van zorg en 
de eigen organisatie ervan. De RvT acht deze - overigens ook noodzakelijke - cultuurdoorbraak een 
bijzondere verdienste van de organisatie en in het bijzonder van de leiding. 
 
De (landelijke) wijzigingen in het declaratiesysteem zorgen al vanaf 2015 voor tal van 
onduidelijkheden en grote financiële onzekerheden, met als gevolg dat zelfonderzoeken tot voor kort 
niet konden worden afgerond. In het voorjaar van 2018 is een doorbraak bereikt in het overleg met 
alle zorgverzekeraars, waardoor de financiële claims en daarmee gepaard gaande terugbetalingen op 
een voor NK bijzonder positieve manier zijn afgewikkeld. Uiteraard staan daar verplichtingen en 
inspanningen van NK tegenover. Een belangrijke rol heeft gespeeld, dat NK in de ogen van alle 
betrokken stakeholders een “systeemorganisatie” is voor het bieden van (complexe) verslavingszorg 
in Noord Brabant. De jaarrekening 2017 sluit derhalve af met een plus van € 4,2 miljoen. De 
reserveringen in eerdere jaarrekeningen voor het mogelijk moeten terugbetalen van de vorderingen 
door de zorgverzekeraars zijn nu vrijgevallen en zorgen voor het vermelde resultaat en voor een 
beduidend betere solvabiliteit. De solvabiliteit is evenwel nog niet op het vereiste normatieve niveau 
en vormt een uitdaging voor de komende jaren.  
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Uitgebreid heeft de RvT stil gestaan bij de goedkeuringsbrief van de accountant bij de jaarrekening 
2016 (en inmiddels ook 2017) en de risico’s. De managementletter (interim controle) 2017 van de 
accountant laat zien, dat in de administratieve organisatie ten opzichte van 2016 andermaal grote 
vooruitgang is geboekt en er alle reden is voor vertrouwen in de toekomst.  
 
In de 2e helft van 2016 komt bij de RvT en bestuurder toenemend de vraag op of Novadic-Kentron ook 
na de oplossing van de actuele financiële problematiek op termijn als zelfstandige organisatie goed 
verder kan. Zelf investeren in de kwaliteit en innovatie van de zorg en organisatie is en blijft voor NK 
een zware dobber. Het samengaan met of opgaan in een andere zorgorganisatie heeft eveneens de 
voorkeur van alle gremia intern. De keuze van de RvT en bestuurder wordt gemaakt om de kansen 
voor samenwerking exclusief te verkennen met Zorg van de Zaak (ZvZ). Begin 2017 is hiertoe een 
Letter of Intent met Zorg van de Zaak overeengekomen. In tegenstelling tot de aanvankelijke planning 
vraagt de afronding en besluitvorming veel meer tijd en wordt eerst medio 2018 uitsluitsel verwacht. 
Dit proces van onderzoeken en uitwerken heeft bijzonder veel tijd gevergd van de bestuurder en zijn 
team, bestaande uit de bestuurssecretaris en controller. Dit geldt eveneens voor de RvT. Meerdere 
malen heeft in 2017 en 2018 overleg op het niveau van toezichthouders van NK en ZvZ en de DGA 
van ZvZ en bestuurder NK plaatsgevonden.  
 
In 2016 is een start gemaakt met de heroriëntatie op de governancestructuur van de Stichting Mental  

Health Caribean (MHC) - voorheen SVP-CN -, werkzaam op de overzeese eilanden Bonaire, St. 

Eustatius en Saba. Sedert de oprichting 5 jaar geleden is er sprake van een volledige personele unie 
op het niveau van de RvT en RvB van MHC en Novadic-Kentron. Langs een zorgvuldig proces van 
voorbereiding en overleg - inclusief met het ministerie van VWS - heeft de formele ontvlechting tussen 
NK en MHC per 1 maart 2018 plaatsgevonden. Daarbij heeft de Raad van Toezicht MHC, tevens RvT 
van NK,  zich ingespannen voor de werving en selectie van drie leden voor een nieuwe Raad van 
Toezicht voor MHC en heeft de bestuurder van MHC, tevens van NK, met instemming van de RVT in 
zijn eigen opvolging voor MHC voorzien. Stichting MHC staat nu op eigen benen, met een eigen 
bestuurder en een eigen RvT (met een sterke personele verbinding met de Cariben). MHC en NK 
hebben de continuering van hun samenwerking voor de komende jaren vastgelegd in een 
overeenkomst en jaarlijks wordt een Service Level Agreement gesloten. Daarmee kan MHC zich op 
een goede manier verder ontwikkelen. 
 
1.2. Besluitenlijst Raad van Toezicht 2017 

Nr Onderwerp Datum besluit   

1. Goedkeuring besluit kredietovereenkomst 14-02-17 

2. 

De naamswijziging van SVP-CN naar MHC wordt 

vastgesteld  14-02-17 

3. Goedkeuring jaarrekening 2015  

05-04-2017 

goedkeuring en op 

09-05-17 

bekrachtigd 

4. 

Regeling Arbeidsvoorwaarden RvB 2017, incl. indeling 

klasse 5 wordt vastgesteld 09-05-17 

5. 

Vanwege geplande overgang naar het nieuwe 

Governancemodel wordt vertrekkend RvT-lid namens 

CR niet vervangen.  29-08-17 
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6. 

Ontvlechting personele unie van bestuur en toezicht 

van stichting NK en stichting MHC wordt per 01-01-

2018 in gang gezet  29-08-17 

7. 

De nieuwe RvT van de stichting MHC zal bestaan uit 3 

leden; de opgestelde profielen t.b.v. van de werving 

worden vastgesteld; de statuten worden aangepast op 

door Berenschot voorgestelde wijze na toetsing door 

een lokale notaris vanwege plaatselijke rechtsregels; 

bij de aanstaande werving van RvT-leden gaat de 

voorkeur uit naar tenminste één kandidaat uit het 

BES-gebied; één kandidaat die op ruimere wijze een 

binding kan hebben met de Eilanden en één  

Europese Nederlander. De Zorgbrede Governance 

Code zal worden toegepast.  29-08-17 

8. Goedkeuring Kaderbrief 2018 29-08-17 

9. Goedkeuring jaarrekening 2016 NK en MHC 

21-07-17 

goedkeuring en op 

29-08-17 

bekrachtigd 

10. Goedkeuring jaarverslag RvT 2016 

21-07-17 

goedkeuring en op 

29-08-17 

bekrachtigd  

11. 

De continuïteitscommissie wordt per heden 

opgeheven. 29-08-17 

12. 

Verslag overleg CCR en RvT van 26 juni opvragen en 

agenderen 29-08-17 

13. 

Statutenwijziging MHC wordt vastgesteld inclusief 

wijzigingsvoorstellen en tekstuele aanpassingen  10-10-17 

14. Goedkeuring Procuratieregeling 2017  31-10-17 

15. 

Goedkeuring herbenoeming voorzitter RvT (tot 

overdracht aan ZvdZ) 

10-10-17 

goedkeuring en op  

31-10-17 

bekrachtigd  

16. Goedkeuring strategisch jaarplan 2018 19-12-17 

17. Goedkeuring begroting 2018  19-12-17 
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18 Vaststelling WNT indeling, klasse IV 19-12-17 

 

2. De inrichting en werking van de governance 
 

2.1. Formele vereisten 
 

 alle leden van de RvT voldoen aan de vereisten van de Wet Bestuur en Toezicht inzake het 
aantal toezichthoudende functies, alsmede de aard van de functies. Het aantal vrouwelijke 
leden binnen de RvT - 2 van de 6 - voldoet eveneens; 

 

 de klasse-indeling door de RvT van Novadic-Kentron in 2017 – klasse V - blijkt op aangeven 
van de accountant in 2018 niet aan te sluiten bij de Wet Normering Topinkomens (WNT2). De 
financiering voor Forensische en Reclasseringszorg is ten onrechte meegeteld als 3e 
financieringsbron. Hierdoor zou de klasse-indeling IV van toepassing moeten zijn. Door de 
bestuurder en RvT is inmiddels een procedure gestart richting het ministerie met het verzoek 
om een herziening van de indeling. Hierover bestaat nog geen uitsluitsel; 

 

 de aangepaste klasse-indeling – over 2017: IV -  heeft geen invloed op de hoogte van de 
bezoldiging van de bestuurder vanwege het geldende overgangsregime. In de bepaling van 
de Nadere Arbeidsvoorwaarden RvB NK 2017 is evenals in de 2 voorafgaande jaren 
opgenomen, dat er een overzicht wordt opgesteld van de declaraties van de bestuurder en dat 
dit openbaar is; 

 

 de bestuurder heeft in 2016 het accreditatiebewijs van de NVZD  ontvangen. Dit bewijs is tot 
2020 geldend. Bij de benoeming in 2014 is deze kwalificatie reeds als afspraak 
overeengekomen; 

 

 de honorering van de voorzitter en leden van de RvT is in 2017 op individueel niveau gelijk 
aan die van de periode 2014 tot en met 2016. Dit ondanks dat WNT2015 ruimte biedt voor 
verhoging van de honorering. Matiging en stabilisatie in de honorering tot dusver zijn bewust 
gekozen gezien de financiële situatie van NK en de maatregelen die hieruit voor de organisatie 
voortvloeien; 
 

 de RvT voldoet in 2017 in zijn opzet en functioneren aan de Zorgbrede Governancecode 
2017, waaronder: 
 de verbeteringen en vernieuwing in de organisatie van het geformaliseerd toezicht (conform 

Notitie Governance Novadic-Kentron 2014) zijn in 2017 gecontinueerd. Deze variëren van 
het maandelijks overleg tussen de voorzitters RvT en RvB en jaarplanning agenda RvT tot 
het persoonlijk overleg van de RvT zelf voorafgaand aan iedere RvT-vergadering en de 
commissiestructuur; 

 de zelfevaluatie van de RvT, alsmede de evaluatie van de samenwerking met de bestuurder 
over 2016 heeft in voorjaar 2017 plaatsgevonden, in een gezamenlijke bijeenkomst van RvT 
en bestuurder, secretaris en controller. Doorgeborduurd is op het stramien van de evaluatie 
over 2015, dat onder begeleiding van Theo Schraven als extern adviseur tot stand is 
gekomen.  
Van het evaluatiegesprek in 2017 is een uitgebreid verslag opgemaakt door de secretaris 
van de RvT. De volgende 3 items zijn benoemd als verbeterpunten: 
a) Thema’s gerelateerd aan de kwaliteit van zorg verdienen een meer prominente plek op 

de agenda van de RvT te krijgen. Hier zal vanaf 2017 nadrukkelijk tijd en aandacht voor 
komen. 

b) De externe verantwoording naar en zichtbaarheid bij verschillende belanghebbenden kan 
en zal worden uitgebreid.  

c) De tijdsinvestering die het lidmaatschap van de RvT vergt is eveneens in 2017 
onevenredig groot. Nagedacht zal daarom worden over een meer efficiënte 
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vergaderwijze. De separate thema-besprekingen zullen hieronder niet lijden. Deze 
worden juist weer opgepakt, gezien het belang van kennis vergaren en thematisch leren 
(van elkaar).  

Door de nadrukkelijke focus op de financiën en op het onderzoek naar de haalbaarheid van 
samenwerking met ZvZ zijn de eerste 2 items onvoldoende uit de verf gekomen. Het 3e item, 
gericht op een meer efficiënte vergaderwijze, heeft vooral door toedoen van de secretaris tot 
wezenlijke verbeteringen geleid; 

 regelmatig overleg vindt ook in 2017 plaats met de accountant (Deloitte) binnen de 
Financiële Commissie en tijdens de plenaire RvT. Met de accountant kan ook buiten de 
aanwezigheid van de RvB overleg plaatsvinden, doch wederzijds is aangegeven dat hieraan 
in 2017 geen behoefte bestaat; 

 de onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenverstrengeling vormen zowel in de 
samenstelling i.c. nieuwe benoemingen als in het feitelijk functioneren van de RvT 
nadrukkelijk een item en zijn van waarborgen voorzien;  

 meerdere leden nemen deel aan (studie)bijeenkomsten van de NVTZ, landelijk en regionaal; 
 de Raad van Toezicht stelt elk jaar een eigen jaarverslag op en maakt deze onder meer 

openbaar via de website van Novadic-Kentron. Het jaarverslag van de RvT is eveneens via 
de eigen pagina van NK op de NVTZ-site te raadplegen;  

 de informatie die de RvT ontvangt van de RvB vult hij aan met bijeenkomsten met de OR, 
CR en MT afzonderlijk, als ook in het verband van gezamenlijke bijeenkomsten over beleid 
en strategie voor zowel de korte als lange termijn. Dit overleg wordt wederzijds als bijzonder 
waardevol gevonden. In dat genre van elkaar kennen, expertise-opbouw en verbinden past 
tevens, dat de RvT bij de aanvang van zijn reguliere vergaderingen gasten uit de interne 
organisatie uitnodigt, variërend van leden MT tot projectleiders. Door de drukke agenda van 
de RvT hebben in 2017 geen werkbezoeken plaatsgevonden aan de locaties van NK; 

 de RvT vergewist zich in een eigen ontmoeting met zijn collega’s van de 
samenwerkingspartner van beoogde doelen van samenwerking en de inrichting van de 
governance (juridisch model, verantwoordelijkheden en topstructuur); 

 de RvT heeft begin 2017 een beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder over 2016 en 
er  zijn afspraken gemaakt voor 2017. De RvT heeft waardering en vertrouwen in de 
bestuurder uitgesproken. Bij het MT, alsmede de CR en OR is medio 2017 door de 
Remuneratiecommissie feedback opgehaald over het functioneren van de bestuurder en de 
onderlinge samenwerking. De uitkomsten daarvan zijn schriftelijk vastgelegd en ook 
besproken met de bestuurder. Tweejaarlijks vindt een 360 gr beoordeling plaats. Het 
beoordelingsgesprek over 2017 vindt in juli 2018 plaats. De uitkomsten van de 360 graden 
beoordeling (najaar 2018) worden hierbij betrokken.  

 
2.2. Naleving Goed Toezicht 2017 van de NVTZ 
 
Met het vorenstaande beantwoordt de RvT tevens aan een aantal bepalingen, die door de NVTZ zijn 
geformuleerd ten aanzien van vereisten van Goed Toezicht per 2017: Concreet wordt gedoeld op de 
zelfevaluatie, behorende bij de Waarde “Evaluatie en Reflectie”. Ter voldoening aan de Waarde 
“Transparantie” heeft de RvT – evenals te doen gebruikelijk in de afgelopen 3 jaar – het voorliggende 
Jaarverslag 2017 opgesteld en verspreid, waaronder op de site van de NVTZ. Daarenboven 
verantwoordt de RvT zich sinds 2017 periodiek in de rubriek “Governance” van digitale 
Kwartaalberichten, die NK breed intern en extern verspreidt. Onder de Waarde “Goed beslagen ten 
ijs” constateert de RvT, dat de laatst toegetreden leden van de RvT begin 2016 zijn gestart, waardoor 
de vereiste per 2017 van het volgen van een Beginnerscursus niet van toepassing is. Overigens heeft 
één van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht deze cursus wel al eerder gevolgd. Aan de 
vereiste, dat bij voorkeur de voorzitter van de RvT het Leiderschapstraject doorloopt, is nog niet 
voldaan. Dit wordt in 2018 nader bezien, mede in het licht van het lopende onderzoeksproces naar 
strategische samenwerking met een externe partij. 
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2.3. Naar waardengericht toezicht 
 
Gestart in 2015 met de deelname aan de eerste Community of Practice (of Koploperproject 
Governance) voor Vernieuwend Toezicht - dit onder de vlag van de NVTZ - heeft de RvT van NK zich 
sedertdien intern hard gemaakt voor de transformatie van klassiek toezicht naar waardengericht 
toezicht. De participatie van de RvT aan de voorkant van de beleidsvorming is daar een onderdeel 
van en wordt van alle kanten gewaardeerd, zoals inzake het continuïteitsplan, het overleg met 
zorgverzekeraars en de keuze voor Zorg van de Zaak als externe samenwerkingspartner. In het 
belangwekkende overleg met de zorgverzekeraars, bank en Waarborgfonds hebben 2 leden van de 
RvT eerder tot 2 keer toe geparticipeerd. Ook aan reguliere overlegmomenten intern heeft de RvT 
deelgenomen, zoals tijdens een kaderdag en bij de voorbereiding van de kaderbrief, jaaragenda en 
begroting 2018. De essentie is dat governance een verantwoordelijkheid is van iedereen in de 
organisatie, van hoog tot laag.  
Daarin wordt samen vorm en uitvoering gegeven aan een gezond systeem van checks and balances. 
En vanzelfsprekend wordt de executie hiervan gespiegeld door relevante info, toegesneden op alle 
lagen van de organisatie. Alle onderdelen van NK, als ook de RvT, groeien inmiddels organisch toe 
naar een governance, met een cyclisch karakter. Dit met behulp van de PDCA-cirkel ten behoeve van 
heden en toekomst. 
Overigens betekent waardengericht toezicht niet dat de RvT zijn eveneens gewichtige taak van 
toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de integrale bedrijfsvoering zal verminderen. 
 
De opvattingen van de RvT over Waardengericht Toezicht zijn eerder neergelegd bij de interne gremia 
(CR, OR en MT) en vallen daar in goede aarde Het vervolg blijft in 2017 evenwel uit vanwege de focus 
die vanaf eind  2016 gaandeweg in hoge mate is gelegd op de oplossing van de financiële 
problematiek - intern en extern - en de keuze voor samenwerking met een externe partner.  
 
Veel inspiratie heeft de RvT ontvangen door zijn deelname - met 4 van de 7 leden van de RvT -  aan 
het landelijk “Koploperproject Governance” van de NVTZ, samen met de collega’s van 7 andere 
zorgorganisaties. De bestuurders zijn eveneens deel gaan uitmaken van de gezamenlijke verkenning 
naar de Best Practices en nieuwe vormen van governance. In een bijzonder waardevolle sessie 
hebben ook delegaties van de OR-en en CR-en van de 8 zorgorganisaties aan de brainstorm 
deelgenomen. Medio 2016 is dit bijzonder inspirerende Koploperproject NVTZ afgerond. In 2017 heeft 
deze eerste versie van het Koploperproject van de NVTZ zijn verwoording en verbeelding gekregen in 
het boekwerk “Van Controle naar Dialoog, pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn”. De 
voorzitter RvT en bestuurder hebben hieraan hun bijdrage geleverd. De RvT NK kijkt met bijzonder 
veel voldoening en waardering terug op dit unieke traject. 
 
3. Raad van Toezicht en commissies 
 
3.1. Samenstelling Raad van Toezicht per 31.12.17.  
 
Drs. A.H.M. (Ton) Kessels, tevens voorzitter; 1e termijn tot 01.11.17 verlopen; 2e termijn is gestart en 
loopt tot nadere orde; 
Dr. M.A.G. (Maryanne) Schlösser, tevens vicevoorzitter; 1e termijn tot 01.09.18.; 
Drs. L.J.M.H. (Leo) Simons; 1e termijn tot 01.09.18.; 
Drs. N. (Natasja) Baroch RA; 1e termijn tot 01.02.20; 
R.A.E. (Rob) van Damme, MD, MA; 1e termijn tot 01.02.20. 
 
Per 01.12.17. komt er - gezien het verstrijken van de 2e termijn - een eind aan het lidmaatschap van 
de heer H. Kuijpers. Hij heeft de functie gedurende 8 jaar op bindende voordracht van de CR bekleed. 
De RvT, bestuurder en organisatie zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn betrokkenheid, inbreng en 
enthousiasme.  
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De RvT besluit om de hiermee ontstane vacature niet te vervullen. De CR stemt ermee in, dat de heer 
R.A.E. van Damme (als zittend lid van de RvT) de zetel op bindende voordracht inneemt. Daarmee is 
de omvang van de RvT in 2 jaar teruggebracht van 7 naar 5 leden. 
 
Op de website van NK en op de NK-pagina van de NVTZ-site is een kort CV van de huidige leden 
opgenomen. 
 
3.2. Commissies als beleidsvoorbereiding en adviseur RvT 
 
In 2017 is de commissiestructuur, alsmede de bemensing als volgt: 

 Financiële Commissie (L. Simons, vz en N. Baroch);  

 Commissie Kwaliteit en Innovatie (M. Schlösser, vz , H. Kuijpers en R. van Damme);  

 Remuneratiecommissie (T. Kessels, vz en R. van Damme). 

 Tijdelijke Commissie Governance (T. Kessels, vz, M. Schlösser en H. Kuijpers); 

 Tijdelijke Commissie Werving & Selectie (pm). 
In de zelfevaluatie van de RvT in 2017 over 2016 komt naar voren, dat de commissies als zodanig 
goed functioneren en de daar besproken thema’s - mede aan de hand van de commissieverslagen - 
goed terugkomen in de plenaire vergaderingen van de RVT. Het thema Kwaliteit en Innovatie mag 
prominenter op de agenda. 
 
3.3. Invulling vicevoorzitter RvT 

 
Voor 2016 en 2017 wordt de functie van vicevoorzitter vervuld door M. Schlösser. Vanaf 2018 zou het 
vicevoorzitterschap jaarlijks alternerend door de leden van RvT worden bemenst. De RvT besluit 
gezien het onderzoeksproces met een externe partner - en de gevolgen daarvoor voor de inrichting 
van de governance -, dat M. Schlösser in 2018 vicevoorzitter blijft 
 
4. Dankwoord 
 
De RvT bedankt alle medewerkers, bestuur (en zijn directe staf) en management voor hun grote inzet 
voor de cliënt én betrokkenheid bij de organisatie, ondanks alle problemen en uitdagingen die van 
binnen en buiten op hen zijn afgekomen. Aan het behoud van onze organisatie - in samenwerking met 
een externe partner - moeten we samen hard blijven werken. De RvT is optimistisch gestemd voor 
2018 gelet op de positieve veranderingen en sfeer in de organisatie en gezien het feit dat er weer 
zwarte cijfers worden geschreven. De afronding van het overleg met de belangrijkste financiële 
stakeholders heeft voor NK een prima resultaat opgeleverd. Het gaan delen van de toekomst met een 
externe partner moet Novadic-Kentron definitief een stevige basis voor de toekomst bieden. NK staat 
er veel beter voor dan de laatste 4 jaar en kan vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. En dit in het 
belang van de cliënten en de samenleving.  
 
 
      ----------------- 


