
 

 
Verslag Raad van Commissarissen ExpertCare B.V.en Villa ExpertCare B.V. 2021 
 
Het jaar 2021 was voor ExpertCare en Villa ExpertCare in vele opzichten een bewogen jaar.  
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft zich zeer betrokken gevoeld bij alle veranderingen die zich 
in het afgelopen jaar hebben voorgedaan en heeft zich hier vanuit haar toezichthoudende rol ook 
intensief mee bezig gehouden. 
 
In 2021 zijn ExpertCare en Villa ExpertCare overgenomen door B. Braun. 
Hiermee heeft B. Braun veel kennis en expertise over de Nederlandse thuiszorgmarkt in huis gehaald 
en haar positie hierin aanmerkelijk versterkt.  
 
Voor ExpertCare en Villa ExpertCare betekent dit, dat Bart en Magalie Mulder, als founders, een 
veilige haven hebben gevonden voor hun bedrijf en de Villa’s. 
Wij hebben deze stap dan ook volledig ondersteund.  
 
Vanuit haar toezichthoudende rol ziet de RvC immers toe op het belang van de continuïteit van de 
organisatie, met al haar stakeholders, en die is met deze belangrijke stap geborgd. 
Door bundeling van kennis en ervaring kunnen nieuwe stappen worden gezet in de ontwikkeling van 
de thuiszorg en aanpalende dienstverlening.  
Wij zien vele kansen voor ExpertCare en Villa ExpertCare nu deze in handen zijn van een 
kapitaalkrachtige organisatie, die vanuit dezelfde normen en waarden werkt. 
 
De overname heeft bovendien op een bijzonder moment plaatsgevonden, want ExpertCare vierde in 
2021 haar 20-jarig jubileum.  
Een felicitatie waard en dit is ook met een mooi feest gevierd. 
 
De RvC is in 2021 in 5 reguliere vergaderingen bijeen gekomen en heeft daarnaast een ontmoeting 
gehad met de Cliëntenraad waarin is kennis gemaakt en ervaringen zijn uitgewisseld. Vanwege het 
corona virus was het helaas niet mogelijk voor de RvC om werkbezoeken af te leggen. 
 
In de reguliere vergaderingen heeft de RvC met het Bestuur van gedachten gewisseld over 
onderwerpen als de jaarrekening 2020, de begroting 2021, de strategie en uiteraard de plannen rond 
de overname door B. Braun, waarvan de RvC steeds op de hoogte is gehouden en haar goedkeuring 
aan heeft gegeven. Daarnaast komen in iedere vergadering de operationele zaken aan de orde zoals 
personele zaken en de financiën.  
Dit vindt steeds vanuit een open en constructieve houding vanuit het bestuur plaats.  
 
Zoals in vele organisaties heeft ook ExpertCare en Villa ExpertCare veel hinder ondervonden van het 
Corona virus. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop het personeel van ExpertCare en 
Villa ExpertCare er alles aan heeft gedaan om in deze moeilijke tijden de dienstverlening zo optimaal 
mogelijk te blijven verlenen. 
 
Terugkijkend op 2021, stellen wij vast dat Bart en Magalie Mulder een stevig fundament hebben 
gelegd voor de toekomst van de organisatie en spreken wij ons vertrouwen uit in de samenwerking 
met B. Braun. 
 
Jolanda Hillebrand-Tijhuis (voorzitter) 
Jolanda Versteegh 
Jos van Adrichem 
 


