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Unitus 

De stichting Unitus is een 

samenwerking van de 

welzijnsstichtingen Punt Welzijn en 

Vorkmeer, kinderopvangorganisatie 

Hoera kindercentra en sportstichting 

Let’s Move. Met ingang van 1 juni 2022 

is welzijnsorganisatie Synthese 

toegetreden tot Unitus. De 

organisaties hebben één gezamenlijk 

bestuur en Raad van Toezicht.    

Lokale verankering, laagdrempeligheid 

en toegankelijkheid waarborgen de  

'couleur locale'. 

Missie: 

Werken aan vitale, veerkrachtige 

gemeenschappen doen we 

professioneel, betrouwbaar en met een 

hoog kwalitatief en veelzijdig aanbod.  

Kernwaarden: 

❖ Lokaal verankerd 

❖ In verbinding 

❖ Dynamisch 

❖ Met lef 

Bij Unitus werken circa 500 

medewerkers, 90 stagiaires en 650 

vrijwilligers. De gezamenlijke omzet is 

€ 23 mln.  

Good Governance 

De Raad van Toezicht houdt toezicht 

op de raad van bestuur, op de 

besturing van Unitus en aangesloten 

werkstichtingen. De RvT van Unitus 

werkt op basis van de  Governance 

code Sociaal Werk Nederland. 
 

In de Toezichtvisie is opgenomen: ‘Wij 

zijn een Raad van Betekenis die zich 

voortdurend afvraagt hoe de 

organisatie verder geholpen kan 

worden om haar maatschappelijke 

doelen te realiseren en te kunnen 

anticiperen op de maatschappelijke 

veranderingen’.  
 

Passend bij deze 

vernieuwende kijk op 

toezicht is dat de Raad 

actief de dialoog 

aangaat met in- en 

externe stakeholders. 

De Raad streeft naar 

een balans tussen 

maatschappelijk 

rendement en 

financiële 

verantwoording. 

Samenstelling RvT 

Medio 2021 is, na de samenvoeging 

met Synthese, de Raad van Toezicht 

uitgebreid met twee leden afkomstig 

uit de RvT van Synthese. In 2021 heeft 

de RvT onder externe begeleiding een 

zelfevaluatie gedaan en is de voorzitter 

herbenoemd voor de tweede termijn. 

De RvT-leden worden beloond op 

basis van de (minimumvergoeding uit 

de) adviesregeling van de VTOI-NVTK.  

De leden van de RvT zijn onafhankelijk. 

Overzicht functies en nevenfuncties. 
 

v.l.n.r.: Marlou Absil, Ger Spee, Angelique 

Jansen,  Gonny van Loon Ans Hoogland, 

Eric Sentjens en Marc Knaapen (voorzitter).       

Vergaderingen  

In 2021 is de RvT 10 keer fysiek of 

digitaal in vergadering bijeengekomen. 

De vergaderingen zijn deels voorbereid 

in de auditcommissies, 

remuneratiecommissie en de 

Commissie Kwaliteit/HR.  

Jaarlijks stelt de RvT in samenspraak 

met de bestuurder een toetsingskader 

vast. Monitoring van de voortgang 

hiervan is een vast agendapunt 

(bestuursverslag).   

Werkgebieden: 

Punt Welzijn (Weert 

en Nederweert), 

Vorkmeer (Peel en 

Maas), Let’s Move 

(Weert), Synthese 

(Venray, Horst a/d 

Maas, Gennep, 

Leudal, Mook en 

Middelaar, Bergen 

en Heumen) en 

Hoera kindercentra 

(Peel en Maas, 

Leudal, Weert en 

Nederweert).  

Deskundigheid RvT 

De leden van de RvT zijn lid van de 

NVTZ (Nederlandse Vereniging voor 

Toezichthouders in de Zorg).  

Er heeft in 2021 één gezamenlijke in 

company training plaatsgevonden 

rondom de visieontwikkeling welzijn.  

Daarnaast hebben alle leden 

scholingsbijeenkomsten gevolgd.   

      

     scholingsoverzicht. 

 

Raad van Bestuur 

De formele vertegenwoordiging van de 

stichtingen gebeurt door de RvB. Per 

15 maart 2021 heeft Unitus een 

tweehoofdige RvB. Naast Paul 

Horsmans (voorzitter) is Rudie Peeters 

benoemd 

tot lid van 

de RvB 

Unitus.  

 

Overzicht 

functies en 

nevenfunc-

ties 

Besluiten RvT 

De RvT heeft in 2021 besloten tot:  

- Benoeming tweede bestuurder. 

- Overname zeggenschap Synthese. 

- Wijziging statuten alle stichtingen.  

- Benoeming nieuwe accountant. 

En verder haar goedkeuring gegeven 

aan het Toetsingskader 2021 en 2022,  

Jaarrekeningen 2020, Begrotingen 

2022 en een Investeringsbesluit Hoera 

IKC Helden. 

De verkenningen en besluitvorming 

rondom de samenwerking tussen 

Unitus en Synthese is vlot, prettig en in 

goede harmonie verlopen. 

Contacten met stakeholders 

Ook in 2021 hadden wij voor een groot 

deel te maken met de maatregelen als 

gevolg van Covid. Het aantal contacten 

met interne en externe stakeholders is 

beperkt gebleven tot enkele 

bijeenkomsten.  

Er is wel overleg geweest met de OR 

van Unitus en later de uitgebreide OR 

na toetreding van Synthese.  

Ter voorbereiding op de 

samenwerking met Synthese is 

verschillende keren afstemming 

geweest met bestuurder en RvT van 

Synthese.  
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