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Governance Apotheek

Apotheek

Apotheek
Holding

Leden (holdings)
ALV

AV

CV 100%

Bestuur

Bestuur 
in Coöp

RvC 
Bestuur in Mosadex Holding B.V.
- A. van der Meij (CEO)
- A. van Bragt (COO)
 

Holding BV

Intern Extern

Coöperatieve

Coöperatieve Mosadex U.A.
• Bestuur bestaat uit:
 - 5 leden uit ALV 
  J. Pesser (vz), H v.d. Brink, C. v. Thoor, 
  R. v. Aalst en G.J. Dannijs
 - CEO (Mosadex Holding B.V.)
  A. van der Meij
 
Mosadex CV
• Vennoten Coöp (commandiet)
 en BV (beherend)

RvC  in Mosadex Holding B.V. 
- R.J. Gores (vz)
- E. Capitain (vice vz)
- M. Menheere
- S. Sumter 
- E. Greving  
- Vacature 

MEDCORGROUP

Medcor

HOLLANDPHARMA

Holland
Pharma

NDS

APOTHEEKZORG

ApotheekZorg

APOTHEEKVOORZORG

Apotheek
Voorzorg

VAN HEEK MEDICAL

Van Heek
Medical

Care4
homecare

NControl

NCONTROL

Mosadex
Groothandel

Central Filling
Mosadex

Mosadex
E-health

MOSADEX E-HEALTH

Service 
Apotheek
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Coöperatiebestuur
De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar 
van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. De leden kiezen 
overeenkomstig de statuten een bestuur.  

Dit jaar stond ten eerste in het teken van ons 
zevende lustrum: het 35-jarig bestaan is gevierd 
met een ledenreis naar Jordanië. Behartigen van 
de belangen van onze leden staat of valt met 
een goed sociaal contact. De verdere uitbouw 
van een ledenprogramma met als hoogtepunt 
de lustrumreis is een speerpunt geweest. De 
ervaringen met de verschillende activiteiten 
uit het ledenprogramma zijn positief en geven 
richting voor de toekomst.

Voor de coöperatie is het belangrijk dat we 
voldoende instroom inhouden van goed 
opgeleide, ondernemende openbare apothekers. 
Het TOP-programma voorziet daarin en heeft dit 
jaar ruimte en middelen gekregen om dit waar 
te maken. De regiobijeenkomsten die nu twee 
maal jaarlijks door heel Nederland georganiseerd 
worden, worden steeds beter bezocht. Deze opzet 
zorgt voor echte inhoudelijke discussie met onze 
leden. 

De ervaring met digitale communicatie die we 
hebben opgedaan in coronatijd heeft ervoor 
gezorgd dat we onze ledenvergaderingen nu 
hybride organiseren. Zodoende bereiken we meer 
leden.

In ons coöperatiebestuur  hebben we in 
december 2021 twee nieuwe leden mogen 
benoemen. In de huidige samenstelling 
zijn er nu geen bestuursleden meer actief 
die ook een rol in de RvC hebben. Om niet 
met het hele bestuur altijd alle dossiers te 
behandelen, zijn er verschillende commissies 
ingesteld; coöperatiejournaal, ledenprogramma, 
regiobijeenkomsten en scholing/evaluatie.

Onze coöperatie bestaat uit openbare apothekers. 
Er was al langer de wens om onze visie op 
de inhoud van ons vak op te schrijven en te 
gebruiken aan de vele onderhandelings- en 

bestuurstafels waar besluiten worden genomen 
en meningen gevormd. Samen met buro SIRM 
is daarom het rapport ‘Passende Farmaceutische 
Zorg’ geschreven.  

Een coöperatie gedijt bij het gezamenlijk 
ontwikkelen en afnemen van diensten en het 
hebben van een visie. Afgelopen jaar hebben we 
getracht daar invullingen aan te geven. Ook dit 
jaar heeft laten zien dat dit coöperatieve denken 
een antwoord is op een steeds verder onder druk 
staande markt voor onze leden.

V.l.n.r.: Jacco Pesser, Ard van der Meij, Rik van Aalst, Harry van den Brink, Caspar van Thoor, Gerrit Jan Dannijs

https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/bestuur
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/bestuur
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De raad van commissarissen
De raad van commissarissen is benoemd door de algemene 
ledenvergadering (ALV). De raad van commissarissen houdt toezicht op 
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de 
vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van 
commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. 
Het bestuur en de raad van commissarissen leggen verantwoording af 
aan de ALV van Coöperatieve Mosadex U.A. 

Samenstelling raad van commissarissen
De raad   bestaat uit 6 personen waarvan er 4 
uit de kring van leden van de coöperatie komen 
en 2 leden van buiten de ledenkring. 

Overlegstructuur
In dit boekjaar heeft de raad 4 keer regulier 
vergaderd met de raad van bestuur van Mosadex 
Holding B.V. (RvB) en zesmaal zonder de RvB. 
Verder zijn er twee themabijeenkomsten geweest 
waarin bespreking van de strategie centraal 
stond. Drie vergaderingen zijn gehouden bij 
dochterbedrijven. De vergadering werd dan 
gecombineerd met een rondleiding en presentatie 
door het betreffende bedrijf.

Ook in het afgelopen boekjaar heeft Covid-19, 
vanwege de bijbehorende beperkende 
maatregelen, invloed gehad op onze 
vergaderstructuur. Een aantal vergaderingen zijn 
digitaal gehouden. Later in het boekjaar konden 
we weer overstappen op hybride- en fysieke 
vergaderingen. We zijn intussen gewend geraakt 

aan deze verschillende vormen van vergaderen 
en kunnen constateren dat dit geen invloed heeft 
op de kwaliteit van de vergadering.

Naast de raadsvergaderingen hebben de twee 
commissies van de raad, de auditcommissie en 
de remuneratie- en benoemingscommissie, nog 
ieder hun eigen overleggen. De leden van de raad 
wonen ook de algemene ledenvergaderingen van 

Coöperatieve Mosadex U.A. bij. De raad heeft ook 
overleg met het coöperatiebestuur in diens rol als 
vertegenwoordiger van de leden. Tenslotte is er 
periodiek overleg met vertegenwoordiging van de 
ondernemingsraad.

Auditcommissie
De auditcommissie heeft viermaal vergaderd 
in aanwezigheid van de RvB, het financiële 

V.l.n.r.: Roelof-Jan Gores, Wim Ruijgrok (tot augustus), Sherida Sumter, Erwin Capitain, Marjolein Menheere, Egbert Greving

https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/bestuur
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/bestuur
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management en, bij agenda-onderwerpen rondom 
ICT, het daarvoor verantwoordelijke management 
waaronder de chief information security officer; 
en tweejaarlijks de externe accountant. De 
belangrijkste taak van de auditcommissie is 
het bewaken van de kwaliteit van de financiële 
informatievoorziening van de onderneming en de 
kwaliteit en wijze van de interne beheersing. De 
auditcommissie ondersteunt en adviseert de raad 
bij de uitoefening van haar toezichthoudende 
taken en het voorbereiden van besluitvorming 
op het gebied van financiële verslaggeving, 
risicobeheersing en interne controle. De 
commissie bestaat uit Erwin Capitain (voorzitter) 
en Sherida Sumter. Er is dit boekjaar vooral veel 
aandacht besteed aan de monitoring van de 
financiële performance van de diverse bedrijven 
en aan de voortgang van lopende verbeteracties 
in de interne beheersing. De uitkomsten en 
follow-ups van de uitgevoerde interne en externe 
audits en certificeringen van (kwaliteits)systemen 
worden besproken, alsmede de bedrijfsplannen, 
begrotingen en investeringsplannen. Onder 
andere zaken als de ICT-strategie en cybercrime, 
frauderisico-analyses, juridische claims en 
procedures, de verzekeringsportefeuille en 
de fiscale positie staan op de agenda. De 
auditcommissie bewaakt de opdrachtverlening 
aan de externe accountant; zij is van oordeel dat 
de accountantscontrole op een onafhankelijke en 
professioneel kritische wijze is uitgevoerd en de 
door de accountant gerapporteerde bevindingen 
adequaat en tijdig door het management worden 
opgevolgd.

De remuneratie- en benoemingscommissie
De remuneratie- en benoemingscommissie 
bestaat uit Wim Ruijgrok (voorzitter) en 
Roelof-Jan Gores. In het afgelopen boekjaar heeft 
de commissie gewerkt aan het invullen van de 
vacature in de raad, die is vrijgekomen na het 
eindigen van de laatste termijn van Wim Ruijgrok. 

Gedurende deze sollicitatieprocedures heeft 
Erwin Capitain de plaats van Wim Ruijgrok 
ingenomen in de commissie. We hebben een 
geschikte kandidaat kunnen vinden die volledig 
aan het opgestelde functieprofiel voldoet. Naar 
verwachting zal de benoeming in het eerste 
kwartaal van het boekjaar 2022-2023 plaats gaan 
vinden. We zijn verheugd dat Wim Ruijgrok zich 
bereid heeft verklaard om van 1 augustus 2022 
tot 1 januari 2023, als adviseur, aan de raad van 
commissarissen verbonden te blijven. Zodoende 
ontstaat er geen kennishiaat in de raad en kan 
de voorgestelde kandidaat op een adequate wijze 
ingewerkt worden.

We betreuren de beslissing van onze COO, Adrie 
van Bragt, die heeft aangegeven niet door te 
willen gaan in zijn functie als COO en statutair 
bestuurder van Mosadex Holding B.V. en per 1 
januari 2023 zijn functie neer te gaan leggen. 
De raad acht het zorgdragen voor een zo goed 
mogelijk bestuur van de groep als één van haar 
belangrijkste taken. Vanzelfsprekend heeft de 
invulling van de hierdoor ontstane vacature onze 
hoogste prioriteit. Nadat Adrie deze beslissing 
aan ons kenbaar had gemaakt, hebben we, in 
goed overleg met de CEO, een functieprofiel 
opgesteld en deze aangeboden bij een extern 

recruitmentbureau. Uit de lijst met kandidaten, 
die hieruit volgde, hebben we een zeer geschikte 
kandidaat kunnen selecteren. We verwachten dat 
deze kandidaat een aanwinst voor de organisatie 
zal worden en een goed team zal kunnen 
gaan vormen met onze huidige CEO en het 
managementteam. De benoeming als statutair 
bestuurder zal in het eerste kwartaal van het 
boekjaar 2022-2023 plaats gaan vinden.

Samenwerking met het bestuur
Terugkijkend op het afgelopen boekjaar, kan 
geconstateerd worden dat de samenwerking 
van de raad met de RvB goed is verlopen. 
Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. 
Verder is de opstelling open en transparant, 
de informatievoorziening is adequaat en geeft 
goed zicht op realisatie van de doelstellingen, de 
gekozen strategie en de mogelijke risico’s. 
Met de RvB zijn duidelijke afspraken gemaakt 
over de te hanteren criteria en te stellen doelen 
voor de beoordeling van de functievervulling in 
relatie tot de toe te kennen variabele beloning. 

Ondernemingsraad 
Naast regelmatige informele contacten heeft 
een afgevaardigde van de raad jaarlijks formeel 
overleg met de ondernemingsraad. Deze 
contacten worden over en weer als plezierig en 
nuttig ervaren. De OR heeft zich constructief 
opgesteld gedurende invulling van de vacatures 
voor de raad en de nieuwe COO. Marjolein 
Menheere en de opvolger van Wim Ruijgrok 
zullen, namens de RvC, de contacten met de OR 
onderhouden.
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Governance
Ook in dit verslagjaar heeft de governance binnen 
Mosadex de volle aandacht van de RvC gehad. Dit 
verslag is het vierde geïntegreerde jaarverslag. 
De transparantie over nevenfuncties en belangen 
van allen die bij Mosadex (onderneming en 
coöperatie) bij bestuur en toezicht betrokken zijn, 
wordt zorgvuldig bewaakt. 
Per 14 december 2021 zijn de twee leden van de 
RvC, die in het Coöperatiebestuur plaatsnamen, 
teruggetreden en zijn ze opgevolgd door 
leden van de coöperatie van Mosadex. Om 
een adequate communicatie tussen RvB, raad 
en Coöperatiebestuur te behouden, is er een 
periodiek overleg tussen de voorzitters van 
bovengenoemde gremia. 
Zowel de raad als de RvB hebben zich tot doel 
gesteld om meer diversiteit in de RvB en het MT 
te realiseren. Met de invulling van toekomstige 
vacatures zal hier rekening mee gehouden gaan 
worden.
De raad heeft ook dit jaar het belang van lange 
termijn waardecreatie benadrukt en zijn er 
belangrijke stappen op dit onderdeel gezet door 
de Mosadex-organisatie. 

Functioneren van de raad 
Het eigen functioneren wordt jaarlijks 
geëvalueerd. Terugkerende aandachtspunten 
zijn: de vergaderefficiëntie, de samenwerking 
en communicatie met het RvB en de rolverdeling 
tussen de raad en het coöperatiebestuur wat 
betreft hun taakverdeling en aandachtsgebieden. 
Verder heeft de raad zich tot doel gesteld om de 
toezichtvisie scherper te formuleren.
De benoeming van een secretaris heeft 

op verschillende vlakken tot verdere 
professionalisering in het functioneren van de 
raad geleid.
Na inventarisering op welke terreinen behoefte 
bestaat aan bijscholing, worden daar door de raad 
jaarlijks enkele dagen voor uitgetrokken. 

Inzet bestuur en medewerkers 
De COVID-19 pandemie heeft ook het afgelopen 
boekjaar geleid tot een verhoogd ziekteverzuim 
bij de medewerkers van de onderneming. De 
continuïteit van de geneesmiddelvoorziening is 
echter altijd gewaarborgd gebleven. De RvB en 
de medewerkers verdienen een groot compliment 
hiervoor.

Strategie
Er zijn wederom flinke stappen gezet in de 
uitwerking en implementering van de strategische 
plannen. De resultaten hiervan zijn merkbaar. 
Niet alleen in de eigen organisatie, maar ook in 
die van de leden van onze coöperatie. De raad 
ondersteunt de RvB met de uitvoering van het 
strategisch programma. Het is zeer prettig dat de 
strategie op een open wijze met elkaar besproken 
kan worden en dat input hierop gewaardeerd 
wordt. 

Er is een scherpe visie bij de RvB over de 
toekomst van de openbare farmacie. We zijn 
verheugd dat Mosadex een visie-document heeft 
laten opstellen, uitgevoerd door het instituut 
SIRM, waarin de toekomstige, mogelijke, 
rollen van de openbare apotheker uitgelicht 
worden. Deze rollen geven invulling aan de 
visie op passende zorg van de overheid, zoals 

gepresenteerd in het integraal zorgakkoord. 
Met deze visie onderstreept Mosadex de warme 
verbondenheid tussen het bedrijf en de grote 
maatschappelijke waarde en betekenis van de 
openbare apotheek in het zorgveld, die ook in de 
coöperatieve structuur van Mosadex besloten ligt. 
Tenslotte wil de raad innovatie voortdurend 
onder de aandacht blijven brengen. Innovatieve 
activiteiten zullen de positie van Mosadex, in 
het snel veranderende zorgveld, moeten gaan 
waarborgen. Bij alle innovatieve activiteiten zijn 
duurzaamheid en lange termijn waardecreatie 
voor ons belangrijke aandachtspunten.

Human Resources 
Het HRM-beleid is een vast agendapunt bij 
alle reguliere vergaderingen. De voortgang op 
de ingezette weg naar een High Performance 
Organisation, die gepaard gaat met successen 
en uitdagingen, wordt periodiek besproken. De 
raad ondersteunt dit programma van harte en 
ziet deze transitie als een belangrijke voorwaarde 
voor een succesvolle executie van het strategisch 
programma. 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo 
en bij een aantal dochterbedrijven wordt de 
krapte op de arbeidsmarkt voelbaar. Samen 
met de RvB en de ondernemingsraad wordt 
regelmatig besproken hoe de organisatie voor de 
werknemers een aantrekkelijke werkgever kan 
zijn en blijven.

Financiële performance
Het jaarresultaat bedraagt € 41,6 mln. Dat het 
resultaat lager zou worden dan het vorig jaar 
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werd in de loop van het jaar al duidelijk. In de 
sterk onder druk staande farmaceutische markt 
met een voortdurende druk op de beprijzing, is 
het behaalde resultaat een prestatie van formaat, 
waarmee we de organisatie en het management 
feliciteren. 
De omzet is goed op orde, ook dankzij forse 
inspanningen van het management. De marges 
blijven onder druk staan en de kosten zijn door 
het ziekteverzuim hoog. Anderzijds blijven 
door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures 
openstaan, die kostenverlagend zijn, maar wel tot 
een te grote werkdruk leiden. Kostenverhogingen 
als gevolg van de hogere energieprijzen en 
inflatie hebben dit boekjaar nog een beperkte 
invloed gehad, maar zijn wel een zorg voor de 
komende jaren. De kosten voor IT en logistieke 
verbeteringen waren dit jaar hoog en zullen de 
komende jaren blijven toenemen. Het merendeel 
van de bedrijven draait goed. Enkele bedrijven 
presteren onder de maat. We hebben vastgesteld 
dat de RvB daar de goede aandacht aangeeft en 
verbeteracties in gang heeft gezet.

Jaarrekening 
De raad heeft kennisgenomen van de rapportage 
over de jaarrekening en de managementletter 
van externe accountant Crowe Foederer. Hun 
aanbevelingen zijn naar onze mening door het 
bestuur adequaat opgepakt en bevestigen ons 
beeld dat de risicobeheersing op dit moment 
voldoende op orde is. De jaarrekening is door 
de externe accountant van een goedkeurende 
controleverklaring voorzien. De RvC stemt in met 
de jaarrekening.

Tot slot 
Wij hebben in augustus afscheid genomen van 
de vice-voorzitter van de raad, Wim Ruijgrok. Hij 
heeft zijn functie als commissaris neergelegd in 
verband met het bereiken van het einde van zijn 
tweede benoemingstermijn. De raad wil op deze 
plaats grote waardering uitspreken voor de wijze 
waarop Wim Ruijgrok zijn rol als commissaris 
heeft vervuld. Met zijn kennis en ervaring als 
toezichthouder heeft hij veel toegevoegde waarde 
gehad voor de Mosadex-organisatie. Met veel 
empathie, geduld en tact heeft hij een belangrijke 
rol gespeeld in de totstandkoming van een 
adequate governance conform de verplichtingen 
die het structuurregime voor een onderneming 
als Mosadex met zich meebrengt. Verder heeft 
hij, als voorzitter van de remuneratie- en 
benoemingscommissie, een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de transitie naar een tweehoofdig 
bestuur en de benoeming van de bestuurders.

Wij danken Adrie van Bragt voor zijn grote 
inzet en betrokkenheid. Adrie heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere 
professionalisering van een aantal logistieke 
en ICT processen. Dit heeft bijgedragen aan de 
verdere verbetering van de bedrijfsvoering. We 
kijken terug op een plezierige samenwerking 
met Adrie en waarderen zijn inbreng met een 
frisse blik van buiten. We respecteren zijn 
overwegingen om zijn carrière elders te willen 
voortzetten, maar zullen hem zeker gaan missen.

De raad van commissarissen:
 Roelof-Jan Gores (voorzitter)
 Wim Ruijgrok (vice-voorzitter tot augustus)
 Marjolein Menheere
 Sherida Sumter
 Erwin Capitain (vice-voorzitter vanaf augustus)
 Egbert Greving

https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/raad-van-commissarissen/roelof-jan-gores
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/raad-van-commissarissen/wim-ruijgrok
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/bestuur/marjolein-menheere
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/raad-van-commissarissen/sherida-sumter
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/raad-van-commissarissen/erwin-capitain
https://www.mosadexgroep.nl/wie-we-zijn/corporate-governance/raad-van-commissarissen/egbert-greving
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De ondernemingsraad 
Mosadex Groep telt ongeveer tweeduizend medewerkers. Zij worden 
vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR). De leden van de 
OR worden gekozen middels verkiezingen door het personeel.

Na de verkiezingen in april 2022 is de 
ondernemingsraad van Mosadex Groep in 
haar huidige samenstelling geïnstalleerd voor 
een termijn van 3 jaar. De komende 3 jaar 
zal de OR verder gaan met het behartigen 
van de werknemersbelangen, en trachten 
haar zichtbaarheid en communicatie voor de 
medewerkers te vergroten. 

De OR kijkt terug op een respectvolle en prettige 
samenwerking met de bestuurder het afgelopen 
jaar, en is voornemens om hier ook in de nieuwe 
termijn vervolg aan te geven.
Dat zal zij doen middels brede 
vertegenwoordiging vanuit entiteiten binnen de 
groep, waarmee invulling gegeven is aan 13 van 
de 15 zetels binnen de ondernemingsraad. 

Uitdagingen
De ondernemingsraad heeft vanuit de bestuurder 
het afgelopen jaar wederom aanvragen 
ontvangen die betrekking hebben op onder 
andere arbeidsvoorwaarden, veiligheid, 
structuur en kwaliteit binnen de organisatie. 
Daarnaast ziet de werkgever zich naast enkele 
voortdurende uitdagingen uit het jaar ervoor 
(zoals o.a. krapte op de arbeidsmarkt en de 
covid-pandemie), ook geconfronteerd met 
zorgen die medewerkers hebben t.a.v. de 

gevolgen van maatschappelijk-economische 
ontwikkelingen zoals de sterk gestegen kosten 
voor levensonderhoud. 

De OR is blij met de aandacht die Mosadex Groep 
als werkgever binnen die dossiers heeft voor het 
personeel.

Verbinding met medewerkers
De OR ervaart zelf een uitdaging in het leggen 
van verbinding en communiceren met de 
medewerkers. Hierin moet binnen afzienbare 

tijd concrete invulling gegeven worden, aan het 
vraagstuk hoe de achterban effectief en doelmatig 
bereikt en op de hoogte gehouden kan worden, 
van hetgeen de OR met haar achterban kan en 
mag delen. Om de zichtbaarheid te
vergroten, zal de OR de komende jaren ook 
van tijd tot tijd op locatie bij de verschillende 
dochterbedrijven vergaderen. 


