
7, Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening

WNT-verantwoording 2021 van Welzijn MensenWerk uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens.

Bezoldiging functionarissen 

Leidinggevende functionarissen

Toezichthoudende functionarissen

Welzijn MensenWerk heeft een raad an toezicht bestaande uit vijf leden. Van 1 januari 2021 tot en

met 28 februari 2021 bestond de raad van toezicht uit:

De heer J. Tichelaar, voorzitter

De heer A.T. Hoksbergen, lid

De heer W. van Es, lid

Mevrouw N.J.M Senteur, lid

Mevrouw L. Westerhof, lid

Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december bestaat de raad van toezicht uit:

De heer J. Tichelaar, voorzitter

De heer W. van Es, lid

Mevrouw N.J.M Senteur, lid

De heer M.L.J te Wierik, lid

Mevrouw P.H. Verlaan, lid

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Welzijn MensenWerk van toepassing 

zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen vallend onder de WNT, die in 

2020 een bezoldiging hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de 

WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan functionarissen 

betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 is wettelijk €209.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per 

persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 

dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 

Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht. Dit bedraagt voor de voorzitter in 

2021 15% zijnde €31.350  (2020: €30.150, en voor de overige leden in 2021 10% zijnde €20.900,- (2020:  €20.100) 

van het bezoldigingsmaximum .

Welzijn MensenWerk heeft één directeur / bestuurder, te weten de heer J.W. van Dalen die per 1 juni 2021 mevrouw 

C.L.M. Volleberg. is opgevolgd. Mevrouw Volleberg is in dienst gebleven tot 1 juli 2021 Beide hebben zij een voltijds 

dienstverband  in 2021, Mevr jVolleberg heeft een bezoldiging ontvangen van €45.233  bruto (2020: €112.303). 

Daarnaast is er voor mevrouw Volleberg geen pensioenopbouw geweest in 2021 (2020 €11.090) omdat zij reeds in 

2020 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De heer van Dalen heeft een bezoldiging ontvangen van €74.405 

en een persioenopbouw van €6.626,   Er is €550,- aan bestuurdersaansprakelijkheid betaald. Het individuele 

bezoldigingsmaximum in 2021 is wettelijk €209.000 (2020 €201.000,-). 

De voorzitter de heer J. Tichelaar heeft in 2021 een vergoeding van €4.300 (in 2020: €3.554) ontvangen . De overige 

vier leden ontvingen een vergoeding van € 2.900,- (inclusief BTW indien van toepassing)  (2020: € 2.900). Er zijn 

verder geen extra beloningen uitgekeerd                                                                                                    

Er zijn geen uitkeringen gedaan in het kader van het beëindigen van een dienstverband aan topfunctionarissen in 

2021.
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