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De Raad van Toezicht van de Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, gevestigd te 

Zwolle,  

 

 

in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode 2010 en het daarin opgenomen 

richtinggevende normenkader voor goed bestuur en toezicht,  

 

 

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting bij akte 13 februari 2013, het door de 

Raad van Bestuur vastgestelde reglement voor de Raad van Bestuur goed te keuren: 

  

 

BESTUURSTAAK  

 

Artikel 1 

1. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de 

Stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de 

statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit 

voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad 

van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de Stichting 

als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van 

de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. 

3. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 

voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie 

van de Stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad 

van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke onderdeel 

uitmaakt van dit reglement. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting 

zich eveneens volgens deze norm gedragen. 

4. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de 

activiteiten van de Stichting en voor de financiering van de  Stichting. De Raad van Bestuur 

rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met 

de Raad van Toezicht. 

5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele 

relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben 

aan de bestuurder of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over 

vermeende onregelmatigheden binnen de Stichting van algemene, operationele en/of 

financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van  de Raad van Bestuur 

betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze 

klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt. 

 

 

INFORMATIEVOORZIENING 

 

Artikel 2 

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor 

een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. In de regel zal dit geschieden 

als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien 

daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante 

informatie voorzien. In ieder geval informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht 

over: 
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a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting; 

b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de 

goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; 

c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; 

d. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, 

zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; 

e. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; 

f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. 

2. De Raad van Bestuur rapporteert de Raad van Toezicht regelmatig over: 

a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden 

(financiële) risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de veiligheid en de kwaliteit van 

de zorg en de omgang met ethische vraagstukken; 

b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke 

informatievoorziening, in relatie tot de (statutaire) doelstelling van de Stichting. 

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in de 

Jaarverantwoording Zorginstellingen. 

3. Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Raad van Bestuur zo 

mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal 

hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.  

4. Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een zogenaamd 

Informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

 

 

BENOEMING, ONTSLAG EN BELONING 

 

Artikel 3 

1. De Raad van Toezicht stelt de omvang van de Raad van Bestuur vast. Alleen natuurlijke 

personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. 

2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag, het 

verlenen van décharge, het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de 

contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van 

de Raad van Bestuur. 

3. De Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Vrijwilligersraad worden in de gelegenheid 

gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van 

de Raad van Bestuur, conform artikel 8 lid 4 van de statuten. 

4. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de  Stichting is gedurende een periode van 

drie jaar na einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van 

Bestuur. 

5. De jaarlijkse verantwoording van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie 

over de hoogte en de structuur van de beloning van de individuele leden van de Raad van 

Bestuur. 

6. De Stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en 

dergelijke. 

 

 

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID 

 

Artikel 4 

1. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht: 

a. tijdens het overleg tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; 
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b. tijdens het functioneringsgesprek dat de Raad van Toezicht voert met de Raad van Bestuur. 

2. Binnen zijn wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de Raad van Bestuur  

verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van 

het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samen met de 

voorzitter van de Raad van Toezicht ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de 

Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van 

de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.  

3. De Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht primair aanspreekbaar op de voorbereiding 

en uitvoering van het beleid.  

 

 

BESLUITVORMING EN MEDEZEGGENSCHAP 

 

Artikel 5 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten over alle aan de orde komende 

onderwerpen.  

2. De Raad van Bestuur laat zich adviseren door haar medezeggenschapsorganen: de 

Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad. 

3. Daarnaast laat de Raad van Bestuur zich adviseren door het managementteam, dat tevens 

dient als klankbord. 

4. Daar waar de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen dat voorschrijven is de Raad van Bestuur bevoegd tot het nemen van 

definitieve besluiten na advies te hebben ingewonnen bij de medezeggenschapsorganen van 

de Stichting. 

5. De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt plaats door de Raad van Bestuur, zo 

mogelijk in de vergadering van de Raad van Bestuur met het managementteam.  

6. De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 7 gerechtigd 

buiten de vergadering om besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter 

vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van 

Bestuur met het managementteam.  

7. In het bijzonder bevordert de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat 

dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. Besluitvorming kan worden voorbereid door het 

managementteam, onverlet een amendementsrecht en eindverantwoordelijkheid van de Raad 

van Bestuur in de besluitvorming. 

 

 

WERKWIJZE 

 

Artikel 6 

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast 

van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met het managementteam voor het komend 

jaar.  

2. De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur met het managementteam wordt 

vastgesteld door de Raad van Bestuur. 

3. De Raad van Bestuur zit de vergadering van de Raad van Bestuur met het managementteam 

voor.  

4. Het managementteam is niet bevoegd tot het vaststellen van beleid. Het managementteam 

heeft een adviserende functie richting Raad van Bestuur. Nieuw beleid wordt door het 

managementteam en/of door leden van het managementteam voorbereid en door de Raad 

van Bestuur in een vergadering van de Raad van Bestuur met het managementteam 

vastgesteld, eventueel na advies/instemming van de medezeggenschapsorganen.   
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5. De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering met het managementteam structureel of 

incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting. 

6. De Raad van Bestuur kan de vergadering van de Raad van Bestuur met het managementteam 

wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen roepen.  

7. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met het managementteam worden verslagen 

gemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde 

en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde 

argumentatie. Deze verslagen worden in de eerstvolgende vergaderingen besproken en 

vastgesteld. 

 

 

WAARNEMING EN VACATURE 

 

Artikel 7 

1. Gedurende vakanties en korte periodes van afwezigheid van de Raad van Bestuur wordt de 

taak van de Raad van Bestuur voor wat betreft de calamiteitendienst waargenomen door  het 

dienstdoende managementteamlid. Het technisch voorzitterschap van de vergadering van de 

Raad van Bestuur met het managementteam wordt eveneens belegd bij het dienstdoend 

managementteamlid. Het managementteam kan adviseren tot een bepaald besluit, wat later 

door de bestuurder moet worden bekrachtigd. In dat geval wordt het betreffende besluit ter 

vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van 

Bestuur met het managementteam.  

2. In geval van langdurige ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van 

Toezicht, conform artikel 8 lid 8 van de statuten, onverwijld een medewerker van de Stichting 

of een (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot bestuurder.  

3. Bij de werving, selectie en benoeming van de Raad van Bestuur wordt gebruik gemaakt van 

een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin de kwaliteiten en 

eigenschappen die van de Raad van Bestuur worden verwacht, zijn opgenomen. 

 

 

BELANGENVERSTRENGELING EN OPENBAARHEID 

 

Artikel 8 

1. De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen 

functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel 

belangenverstrengeling tussen (enig lid van) de Raad van Bestuur en de Stichting wordt 

vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen 

die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende bestuurder(s), 

behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

2. De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of 

andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij 

oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht. 

Voorts zal de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden. 

3. De Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van 

Toezicht van de Stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied 

van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie 

verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins 

nauw verbonden is met de zorgorganisatie. 
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4. Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen 

betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan 

niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale 

werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. 

5. De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem 

uitgeoefende nevenfuncties. 

 

 

DESKUNDIGHEID 

 

Artikel 11 

1. De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende 

deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.  

2. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door Raad van Toezicht via functionerings- 

of evaluatiegesprekken.  

3. Wanneer de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het 

belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de Raad van 

Toezicht en/of andere personen. 

 

 

GEHEIMHOUDING 

 

Artikel 12 

1. De Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in 

het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, 

geheimhouding in acht te nemen. 

2. De Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie 

niet openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, 

tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze 

informatie reeds bij het publiek bekend is.  

 

 

SLOTBEPALING 

 

Artikel 13 

1. Dit reglement kan worden gewijzigd: 

a. door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de Raad 

van Toezicht. 

b. indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Zorgbrede Governancecode tot een wijziging 

noopt. 

2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met 

inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.  

3. De Raad van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit 

reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving. 

4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de 

geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de 

ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de 

inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. 
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5. De Raad van Toezicht zal er zorg voor dragen dat een nieuwe Raad van Bestuur met 

ondertekening van dit reglement zal verklaren dat hij zich aan dit reglement en de 

Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zal houden. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 23 februari 2016. 

 

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2016. 

 

 

 

 

 

J.A. Eefsting,     F. van Vessem, 

bestuurder     voorzitter Raad van Toezicht 


