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Bij ziekenhuis Meander blies be-
stuursvoorzitter Frank de Reij flink
in de bus. Met 235.684 euro reikte
hij 41.684 euro boven zijn plafond.
Hilde Dijstelbloem – ze trad halver-
wege 2019 uit dienst – toucheerde
101.471 euro ofwel 5.268 euro boven
haar plafond. Dat verschil was ech-
ter (bij haar vertrek) een ’extra’ uit-
kering wegens ’eerder opgebouwde
vakantierechten’ ofwel: niet opge-
maakte vakantiedagen zijn uitbe-
taald. We tellen haar daarom niet
mee als ’normoverschrijder’.

Den Hollander
Bij ziekenhuis Tergooi doorbrak
één van de twee bestuurders in 2019
het maximum: voorzitter Hans den
Hollander. In het laatste volle kalen-
derjaar dat hij in dienst was, be-
droeg zijn bezoldiging 210.611 euro
ofwel 16.611 euro boven het plafond.

Ook bij GGz Centraal – motto op

Bestuursvoorzitter Greet Prins-
Modderaar reikte volgens de Phila-
delphia-jaarrekening 2019 met haar
bezoldiging van 219.655 euro het
hoogst. Ze overschreed daarmee het
voor haar ’toepasselijke maximum’
met 25.655 euro. Han van Esch tou-
cheerde 206.986 euro, ofwel 12.986
boven het voor hem geldende pla-
fond. Jeroen van de Pas kreeg
206.487 euro toegeschoven, 12.487
euro boven zijn plafond.

het omslag van het jaarverslag:
’Mijn begin naar meer’ - over-
schreed van de twee bestuurders er
één het maximum: voorzitter Albert
van Esterik. Hem werd 24.063 euro
meer toegeschoven dan zijn pla-
fond, waarmee hij uitkwam op
218.063 euro.

Bij Vivium ging de enige bestuur-
der, Godfried Verkerk, met zijn be-
zoldiging van 195.190 euro boven
zijn maximum uit met 16.190 euro.
Bij Amerpoort tot slot doorbrak de
enige bestuurder eveneens de toe-
passelijke grens. Paul Willems kreeg
196.854 euro toegeschoven, 2.854

euro meer dan het voor hem gelden-
de maximum.

Niets illegaals
De normoverschrijdende bestuur-
ders doen overigens niets illegaals.
De Wet Normering Topinkomens
(WNT) werd van kracht op 1 januari
2013 en is later aangescherpt. De eer-
ste jaren mochten topfunctionaris-
sen het volle bedrag blijven incasse-
ren, ook als dat boven de WNT-
norm lag. Vervolgens moet worden
afgebouwd. Afhankelijk van het jaar
waarin beloningsafspraken zijn ge-
maakt moeten de bedragen in drie
of vijf jaarlijkse stappen omlaag. Ui-
terlijk 1 januari 2023 moet van ieder-
een de bezoldiging op of onder de
norm. Hoe groter en ingewikkelder
een zorginstelling, des te hoger ligt
die norm.
� Morgen: Zorgtop zwicht pas

voor dwang

De zorginstelling in deze regio met meeste bestuurders boven de WNT-betaalnorm

Philadelphia spant de kroon
Ronald Frisart

Hilversum � Philadelphia was
vorig jaar in deze regio de zorgin-
stelling met de meeste bestuur-
ders die bezoldigd werden boven
de voor hen geldende norm. Alle
drie de leden van de raad van be-
stuur overstegen het plafond
waarin de Wet Normering Topin-
komens voorziet.

Complete raad van bestuur Philadelphia. ILLUSTRATIE PHILADELPHIA

Het Dudok Architectuur Centrum
organiseert verschillende wande-
lingen en deze tocht gaat door de
eerste Hilversumse wijk met socia-
le woningbouw, de door Willem
Dudok ontworpen Bloemenbuurt.
„Je kunt het je nauwelijks meer
voorstellen, maar Hilversum was
een klein arm dorp voordat in 1874
hier het treinstation kwam. Pas
toen ging het leven”, aldus Vervat.

Gezonde woonomgeving
De stroom mensen die veelal van-
uit Amsterdam naar het Gooi trok,
moesten in begin vorige eeuw in
grote getale gehuisvest worden.
Het was net de periode dat Dudok
het als directeur Publieke Werken
in Hilversum als gemeentelijk
architect en stedenbouwkundige
voor het zeggen kreeg. „In die
periode vond men, en ook Dudok,
het belangrijk om ook arbeiders
een goede woonruimte en woon-
omgeving te bieden”, legt de prima
gidsende Vervat uit. Lopend langs
onder andere de Leliestraat en
Anemoonstraat is goed te zien dat
Dudok niet alleen één een lijn
wilde aanhouden, maar toch ook
elke woning eigenheid wilde mee-
geven (Vervat: ’eenheid in verschei-
denheid’). Ook de aanwezigheid
van groen vond Dudok belangrijk.

„Ik vind het zo bijzonder dat Du-
dok blijkbaar echt rekening hield
met wat voor de mensen fijn en
belangrijk was”, zegt deelnemer
Margriet Rutten, terwijl ze langs
de Fabritiusschool loopt, waarbij
de ramen zo laag zijn, dat ook de

kinderen er van binnen goed door-
heen konden kijken.

De route gaat verder langs de
Bavinckschool, de Geranium
school, de Clemenskerk en het
badhuis tussen de Bosdrift (’waar-
over vroeger de schapen naar de

hei liepen’) en de Hilvertsweg.
„Dudok vond vaak die lege ruimtes
tussen twee straten lelijk en ver-
bond ze door er weer gebouwen
tussen te zetten”, legt Vervat de
plek van het badhuis uit.

De tocht geeft zelfs veel Hilver-

summers een andere kijk op hun
dorp. „Ik woon hier al 40 jaar,
maar ik was hier gek genoeg nog
nooit geweest”, vertelt deelnemer
Henk Rutten. „Ik ben verrast hoe
mooi het hier allemaal is. Ik vind
het echt een openbaring.”

Bloemenbuurt blijkt ’echt een openbaring’
Welmoed de Lang

Hilversum � „Wat is het verhaal
achter waar de mensen wonen. Dat
proberen we met deze wandelin-
gen te laten zien”, vertelt gids
Normen Vervat tijdens de architec-
tuurwandeling in de Hilversumse
Bloemenbuurt.

„Ik vind het zo bijzonder dat Dudok blijkbaar echt rekening hield met wat voor de mensen fijn en belangrijk was.” FOTO STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARKS


