
Humanitas DMH betaalt interimbestuurder 95 duizend euro voor maand
werk
 
Consultant in de zorg: 1 ton in juli
 
NIEUWEGEIN
Humanitas DMH, een instelling
voor gehandicaptenzorg, heeft een
interimbestuurder ruim 95 duizend
euro betaald voor zijn werk in de
maand juli. Dat blijkt uit declaraties
in bezit van de Volkskrant.

ANNEKE STOFFELEN

De juli-factuur van de Schijndelse
consultant Raimond Nicodem komt
omgerekend naar jaarbasis neer op
ruim 1,1 miljoen euro. Het
maximale jaarsalaris voor
bestuurders in de zorg is volgens
de wet ruim 187 duizend euro.
Maar volgens Nicodem is zijn
beloning geheel in lijn met de wet.
'De norm geldt alleen voor
bestuurders die langer dan zes
maanden in dienst zijn. En ik hoop
hier aan het eind van het jaar weer
weg te kunnen.'

Hoogleraar arbeidsrecht Evert
Verhulp stelt dat de wet inderdaad
een uitzondering maakt voor
bestuurders die korter dan een half
jaar als zelfstandige worden
ingehuurd. 'Dat komt doordat zij
nog kosten maken voor
bijvoorbeeld pensioen, een auto en
eventueel een secretaresse. Een
bedrag dat neerkomt op drie ton
per jaar zou dan misschien
verdedigbaar zijn. Maar 95 duizend
euro per maand is wel heel dol, en
zeker niet in de geest van de wet.'

Een assistente die in Nicodems
kielzog ook is binnengekomen bij
Humanitas, dat wordt gefinancierd
uit subsidies en zorgpotjes, heeft
blijkens de stukken ook nog voor
ruim 35 duizend euro gedeclareerd
voor een maand werk in juli.

De hoge beloningen hebben woede
gewekt bij een deel van de 1.100
werknemers, zeker omdat op de
gehandicaptenzorg fors wordt
bezuinigd. 'Het klopt dat komende
tijd de geldpotjes dichtgaan', zegt

Nicodem. Wijzend op een
spreadsheet aan de wand van zijn
kantoor: 'Maar zoals u hier kunt
zien, hebben wij sinds mijn komst
al voor 1 miljoen aan overbodige
kosten kunnen wegsnijden. Ik ben
mijn tarief dus nu al ruimschoots
waard.'

Volgens Ben Huesmann van de
raad van toezicht van Humanitas
DMH is de beloning van Nicodem
een 'privé-aangelegenheid'.
'Daarover hoeven wij in de krant
geen verantwoording af te leggen.'

Humanitas DMH is een
zelfstandige werkstichting gelieerd
aan de vereniging Humanitas, die
hulp op humanistische grondslag
verleent aan allerlei doelgroepen.
Humanitas DMH biedt zorg en
begeleid wonen aan ongeveer
2.400 cliënten met een
verstandelijke beperking. Vorig jaar
leed Humanitas DMH zes ton
verlies op een omzet van 53
miljoen euro.

Deze zomer ontstond een
vertrouwenscrisis tussen de twee
toenmalige bestuurders van
Humanitas DMH en de raad van
toezicht. Uit processtukken blijkt
dat een van de bestuurders, José
Schiphorst, per 2014 zou stoppen
bij Humanitas DMH.

Afgesproken werd dat zij
stapsgewijs taken zou overdragen
aan medebestuurder Ad van Rijen,
met begeleiding van een extern
adviseur. Maar begin juli kwamen
Schiphorst en Van Rijen erachter
dat de raad van toezicht buiten hun
medeweten om op eigen houtje al
een interimmer had gecontracteerd.

Zij waren volgens de
processtukken verbaasd over het
'exorbitant hoge bedrag' waarvoor
Nicodem was gecontracteerd.
Daarnaast klopte zijn taakopdracht
niet met eerdere afspraken:
Nicodem bleek ineens te gaan

werken onder verantwoordelijkheid
van de raad van toezicht, in plaats
van de raad van bestuur.

De medezeggenschapsraden
waren ook niet ingelicht over de
aanstelling van Nicodem, hoewel
dat volgens de bestuurders wel had
gemoeten. Daarom stuurden zij half
juli een brief naar de
ondernemingsraad en de
cliëntenraad, waarin de afspraken
met Nicodem stonden vermeld. Dit
schoot in het verkeerde keelgat bij
de raad van toezicht. Schiphorst en
Van Rijen werden geschorst
wegens lekken van vertrouwelijke
informatie. Huesmann van de raad
van toezicht stelt dat sprake was
van een 'vertrouwenscrisis'.

In augustus hebben Van Rijen en
Schiphorst een kort geding gevoerd
om hun schorsing ongedaan te
maken, maar de rechter stelde het
duo in het ongelijk. Nicodem heeft
nu in zijn eentje de leiding over
Humanitas DMH. Volgens interne
bronnen durven medewerkers geen
kritiek te uiten op zijn beleid. De
voorzitter van de
ondernemingsraad wil geen
commentaar geven op de situatie.

Ook Van Rijen en Schiphorst willen
niet reageren zolang hun
ontslagprocedure loopt. Wel laat
advocate Marion van den Brekel
namens hen weten dat zij een
procedure gaan voeren bij de
zogeheten governancecommissie.
'Die zal toetsen of de raad van
toezicht hier niet in strijd heeft
gehandeld met het belang van
Humanitas.'

Voorzitter van de raad van toezicht
is Henk Luchtmeijer, wiens carrière
is getekend door affaires. Zo raakte
hij eind 2000 in opspraak als
directeur van de
Arbeidsvoorziening Rijnmond, waar
geld voor reïntegratieprojecten was
verdwenen. Toen later ook nog
bleek dat de organisatie er een
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zwarte rekening op nahield, werd
Luchtmeijer op staande voet
ontslagen. Eerder stond hij aan het
roer bij Nuts Verzekeringen, waar
in 1995 twee mededirecteuren
werden ontslagen wegens fraude.

------------------------

Publeaks-onthulling

Bijgaand artikel is het eerste
nieuwsbericht in de Volkskrant dat
is voortgekomen uit Publeaks, het
systeem waarmee klokkenluiders
veilig en anoniem kunnen lekken
naar de pers. Publeaks.nl werd
begin deze week gelanceerd door
vijftien nieuwsmedia, waaronder de
Volkskrant. Op de site kunnen
tipgevers gevoelige informatie
achterlaten in beeld, geluid of tekst.
De bestanden worden verzonden
via het beveiligde netwerk Tor,
waardoor de herkomst en
bestemming van internetverkeer
niet te achterhalen is. De verzender
kiest naar welke media de
informatie wordt verzonden.

De documenten en rekeningen die
via Publeaks werden verzonden
over Humanitas DMH, zijn door de
Volkskrant nader onderzocht door
gesprekken te voeren met zes
betrokkenen. Daarnaast zijn
aanvullende juridische documenten
gebruikt voor dit verhaal.
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