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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 

navolgende reglement voor de raad van toezicht vast te stellen: 

  

 

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING 

 

Artikel 1 

De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur 

bestuurt de Stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het besturen door de raad van 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting als maatschappelijke onderneming. De 

raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vervult de 

werkgeversrol voor de raad van bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag 

dat de Stichting is voorzien van een capabel bestuur.  

 

 

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT  

 

Artikel 2 

1. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van 

zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de 

maatschappelijk functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft 

gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting  betrokken zijn. 

2. De raad van toezicht draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, 

beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht, alsmede door benoeming van de 

accountant). 

3. De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste: 

a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting; 

b. de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting; 

c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 

d. de financiële verslaglegging; 

e. de kwaliteit en veiligheid van zorg; 

f. de naleving van wet- en regelgeving; 

g. de verhouding met belanghebbenden; 

h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en 

verantwoordelijkheid van de organisatie; 

i.  “goed werkgeverschap” (incl. vrijwilligers). 

4. De raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste 

risico’s verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van 

bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen  

alsmede significante wijzigingen daarin. 

5. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van 

de raad van bestuur omtrent: 

a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de winstbestemming; 
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b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de Stichting; 

c. het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden; 

d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met 

andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking 

van ingrijpende betekenis is voor de Stichting; 

e. het bestuursreglement van de raad van bestuur; 

f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; 

g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de 

arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers, of van het verbreken 

van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of 

als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting;  

h. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of bestuursreglement. 

6. Ten aanzien van zwaarwegende besluiten zal de raad van bestuur in een vroegtijdig stadium de 

raad van toezicht verzoeken als klankbord te dienen. Het betreft in ieder geval, doch niet 

uitsluitend, de aangelegenheden als genoemd onder artikel 2 lid 5.  

Het in een vroegtijdig stadium voorleggen van bovenstaande besluiten aan de raad van 

toezicht doet geen afbreuk aan de verplichting van de raad van bestuur om besluiten omtrent 

aangelegenheden als genoemd in artikel 2 lid 5 van de statuten ter goedkeuring aan de raad 

van toezicht voor te leggen. 

7. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid 

strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en 

weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken 

belanghebbenden af. De raad van toezicht en raad van bestuur maken daarbij afspraken over 

de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden. Deze ijkpunten worden bij 

voorkeur opgenomen in een jaarlijks inhoudelijk toezichtplan. 

8. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant en ziet er op toe dat: 

- de externe accountant qua persoon periodiek wordt gewisseld; 

- de externe accountant bij voorkeur geen advieswerkzaamheden verricht voor de 

Stichting. Indien dit wel gebeurd is in het te controleren boekjaar, dan dient hiervan 

melding te worden gemaakt in het verslag van de betreffende jaarrekening; 

- de externe accountant het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de 

raad van toezicht bijwoont, waarin de jaarrekening wordt besproken en/of vastgesteld; 

- de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de 

jaarrekening, gelijktijdig rapporteert aan de raad van toezicht en de Raad van Bestuur. 

 

 

INFORMATIEVOORZIENING 

 

Artikel 3 

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren 

benodigde informatie zoals vastgelegd in het informatieprotocol (bijlage 1). 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 verwacht de raad van toezicht dat de raad van 

bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van: 

a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; 

b. ontwikkelingen op financieel gebied; 

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

goedkeuring van de raad van toezicht behoeft; 
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d. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; 

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

zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; 

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

g. gerechtelijke procedures; 

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

2. De raad van toezicht ziet er op toe dat de raad van bestuur de raad van toezicht regelmatig 

rapporteert over: 

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

verbonden 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. 

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. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van 

de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn 

te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de 

raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.  

5. De raad van toezicht en de toezichthouders afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid 

om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad 

van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. 

Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan de raad van toezicht het initiatief nemen tot 

het inwinnen van informatie bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De 

Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.  

 

 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 

 

Artikel 4 

1. Profiel raad van toezicht 

a. De raad van toezicht maakt een profielschets van de raad van toezicht en gaat 

tenminste op het moment dat een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens 

rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een 

vacature in de raad van toezicht na of de profielschets nog voldoet. De raad van 

toezicht vraagt daarbij ook advies aan de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van 

toezicht de profielschets bij. 

b. De profielschets is openbaar en wordt gepubliceerd op de website. 

c. Het profiel voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht 

zodanig is samengesteld dat: 

i. er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de 

doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is; 

ii. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 

iii. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en  

disciplines aanwezig is; 

iv. tenminste de volgende kwaliteitsprofielen vertegenwoordigd zijn: 

 zorg en zorgconcepten (inclusief identiteit, kwaliteit en veiligheid) 

 financiën en bedrijfseconomie 
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 arbeidsverhoudingen en organisatie ontwikkeling 

 stakeholders en cliëntperspectieven 

 ondernemingsoriëntatie en marketing 

 vastgoed en vastgoedontwikkeling 

v. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van 

bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; 

vi. De raad van toezicht bestaat uit mannen en vrouwen in een zo paritair 

mogelijke samenstelling;  

vii. adequaat wordt voorzien in de advies-,klankbord- en werkgeversfunctie ten 

behoeve van de raad van bestuur. 

2. Profiel lid van de raad van toezicht 

a. De raad van toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en 

eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht, zijn 

opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar 

achtergrond, discipline en deskundigheid.  

b. Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat tenminste de volgende 

aspecten: 

i. affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en de identiteit van de stichting. 

Voor de zetel op voordracht van de ondernemingsraad en de zetel op 

voordracht van de cliëntenraad geldt aanvullend hierop een bijzondere affiniteit 

met de ondernemingsraad respectievelijk de cliëntenraad; 

ii. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

iii. een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand; 

iv. het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als 

klankbord terzijde te staan; 

v. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad 

van bestuur te toetsen; 

vi. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

vii. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  

viii. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een 

organisatie als de stichting stellen;  

ix. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad 

van bestuur voorgelegde aangelegenheden;  

x. voldoende beschikbaarheid. 

c. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in 

de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de 

zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. 

d. De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de 

cliëntenraad. 

e. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat 

de raad van toezicht na of de profielschets, respectievelijk het kwaliteitsprofiel voor de 

betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van 

toezicht. De raad van toezicht vraagt daarbij ook advies aan de raad van bestuur, de 

ondernemingsraad, de cliëntenraad en de vrijwilligersraad. Zo nodig stelt de raad van 

toezicht de profielschets bij. 

f. Tenminste eens in de twee jaar evalueert de raad van toezicht de binnen de raad van 

toezicht ingevulde kwaliteitsprofielen en stelt deze zo nodig bij.  
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3. De voorzitter 

a. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden 

benoemd. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn 

midden een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid 

vervangt.  

b. Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de profielschets,  

specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader 

worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij of zij:  

i. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de 

voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen; 

ii. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te 

vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht; 

iii. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van 

de raad van toezicht en de raad van bestuur; 

iv. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij of zij zonodig 

extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen. 

c. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van 

bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van 

toezicht. 

d. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit bij monde van de 

voorzitter. 

4. Onverenigbaarheid 

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd: 

a. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door 

integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat de raad van toezicht zodanig is 

samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk 

deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  

b. Leden van de raad van toezicht die op voordracht, of door anderen dan de raad van 

toezicht dienen te worden benoemd, zijn onafhankelijk. De leden van de raad van 

toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te 

laten prevaleren. 

c. Leden van de raad van toezicht verrichten nimmer taken van de raad van bestuur. 

d. Een lid van de raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van 

de raad van bestuur of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die 

binnen het verzorgingsgebied van de Stichting  geheel of gedeeltelijk dezelfde 

werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- 

of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting.  

e. Een voormalig lid van de raad van bestuur van de Stichting is gedurende een periode 

van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie niet benoembaar als lid van de 

raad van toezicht. Evenmin zijn tot de leden van de raad van toezicht benoembaar 

werknemers of personen die tot de Stichting toegelaten zijn tot drie jaar na het einde 

van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst.  

f. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid 

zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan 

ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van toezicht de voorzitter daarvan in 

kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele 

onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende 

lid van de raad van toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van 

oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende 

lid van de raad van toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt 

opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte. 



REGLEMENT   RAAD VAN TOEZICHT 

 

ZONNEHUISGROEP IJSSEL-VECHT             7 /13 

 
 

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

 

Artikel 5 

1. Een delegatie van de raad van toezicht is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een 

overlegvergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad, bij een 

overlegvergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad en bij een 

overlegvergadering van de raad van bestuur met de vrijwilligersraad.  

2. De raad van toezicht en raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen 

door de raad van toezicht van een vergadering tussen de raad van bestuur en een ander intern 

overlegorgaan van de Stichting. Daarnaast kan de raad van toezicht in overleg met de raad 

van bestuur een overleg of activiteit met belanghebbenden initiëren en bijwonen.'  

3. Wanneer de raad van toezicht of individuele leden daarvan (niet op eigen initiatief, zoals 

bedoeld in artikel 3 lid 5, maar op initiatief van derden) benaderd worden door externe relaties 

of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan 

wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van 

de raad van toezicht in de regel naar de raad van bestuur.  

4. Bij ontstentenis of belet van de raad van bestuur zal de raad van toezicht maatregelen nemen 

om de continuïteit van bestuur te waarborgen, dit conform artikel 8 lid 8 van de statuten. 

 

 

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (MET INACHTNEMING VAN STATUTEN ARTIKEL 13) 

 

Artikel 6 

1. Bij werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht wordt gebruik 

gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 4 lid 2. 

2. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen zullen in ieder geval de Raad van Bestuur, de 

ondernemingsraad en de cliëntenraad betrokken worden bij de benoeming van de leden van de 

Raad van Toezicht. Daarnaast wordt ook de vrijwilligersraad betrokken. 

3. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven.   

4. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een 

overeenkomstige procedure gevolgd;  

5. In het geval het de herbenoeming van de voorzitter van de raad van toezicht betreft neemt de 

vicevoorzitter de rol van gespreksleider op zich voor de duur van het evaluatiegesprek met de 

voorzitter van de raad van toezicht.  

6. Alle leden van de raad van toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma en zo 

nodig een scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene 

financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de Stichting, de 

specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de 

raad van toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder.  

7. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de toezichthouders gedurende 

hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De Stichting speelt 

hierbij een faciliterende rol. 
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EINDE LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 7 

1. Rooster van aftreden 

a. De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de 

raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode 

van vier jaar. 

b. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling 

van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de 

vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. 

c. Een volgens rooster aftredend lid is terstond en maximaal voor een aansluitende 

periode van vier jaar herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming 

beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn 

bevindingen bij het verzoek om advies aan de raad van bestuur inzake de 

voorgenomen herbenoeming. Tevens vindt een evaluatiegesprek plaats van een door 

de raad van toezicht te benoemen commissie met het voor herbenoeming in 

aanmerking komende lid.  

2. Aftreden 

Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van: 

a. opzegging door het lid; 

b. einde lidmaatschap volgens rooster van aftreden; 

c. een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren 

van het betreffende lid; 

d. een structureel verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van 

de raad van toezicht; 

e. een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functies of belangen 

van het betreffende lid en de belangen van de stichting; 

f. onder curatelestelling alsmede onder bewindstelling; 

g. ontslag door de raad van toezicht; 

h. overlijden. 

3. Schorsing en ontslag 

a. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat één van de redenen als genoemd in 

artikel 7 lid 2 aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet eigener 

beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit, 

overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 

b. Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te 

schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden 

gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn 

zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.  

c. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren 

door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de raad van 

bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.   
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WERKWIJZE 

 

Artikel 8 

1. Aandachtsgebieden 

De raad van toezicht beschikt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub c (iv) over 

kwaliteitsprofielen voor de invulling van het toezichthouderschap. De kwaliteitsprofielen zullen 

in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van 

de raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het 

integrale toezicht door de raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van de raad van 

bestuur op dat aandachtsgebied onverlet 

2. Vergaderingen 

a. De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen 

plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden geconvoceerd 

overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 

b. De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van 

toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder raad van bestuur te willen 

vergaderen. De voorzitter zal de raad van bestuur alsdan na afloop van de vergadering 

in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.   

c. In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in 

overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de 

statuten of, de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en 

met redenen omkleed geagendeerd.  

d. Door of vanwege de raad van bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de 

vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten 

aanwezigheid van de raad van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan 

de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.  

e. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan tenminste één 

vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter 

bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar. 

f. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is 

vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de 

decharge van de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt 

behandeld. Het besluit over decharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na 

afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur 

meegedeeld. 

3. Secretariaat 

Het secretariaat van de raad van toezicht is ambtelijk ondergebracht bij de Stichting en wordt 

voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate 

archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is 

te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht. 

 

 

EVALUATIE 
 

Artikel 9 

1. Evaluatie functioneren raad van toezicht  

a. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke 

vergadering het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur wordt 

geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en de 

raad van bestuur betrokken.  
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b. éénmaal per twee jaar dient deze evaluatie plaats te vinden onder externe begeleiding 

c. De raad van bestuur is bij dit deel van de vergadering niet aanwezig. De voorzitter van 

de raad van toezicht verzoekt de raad van bestuur tevoren of er zijnerzijds 

aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten 

aanzien van het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie 

betrokken dienen te worden. 

2. Evaluatie functioneren raad van bestuur 

De door de raad van toezicht benoemde en ingestelde vertrouwenscommissie voert jaarlijks 

een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en betrekt daarin tevens de uit de 

evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. 
 

 

HONORERING EN VERZEKERING 
 

Artikel 10 

1. De raad van toezicht stelt de honorering van de leden van de raad van toezicht vast. 

2. De honorering van een lid van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de 

Stichtingen is passend binnen de richtlijnen van de NVTZ en/of de wettelijke regelingen. 

3. De Jaarverantwoording Zorginstellingen bevat informatie over de hoogte en de structuur van 

de honorering van de individuele leden van de raad van toezicht.  

4. Voor de leden van de raad van toezicht, alsmede voor de raad van bestuur, wordt door de 

stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 

 

VERANTWOORDING 
 

Artikel 11 

De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van 

zijn werkzaamheden in de Jaarverantwoording Zorginstellingen van de stichting. Hij verschaft 

daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan de Zorgbrede Governancecode inhoud geeft.  
 

 

WIJZIGING REGLEMENT 
 

Artikel 12 

1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit 

reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren 

de mening van de raad van bestuur.  

2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een 

voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de raad van bestuur ingewonnen. 

 

 

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 22 april 2016.  

 

 

F. van Vessem, voorzitter. 
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Bijlage 1 – Informatieprotocol  

 

Aanleiding en doel 

In de zorgbrede Governancecode 2010 is onder 3.1.4 bepaald: 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. De afspraken die hierover tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 

worden gemaakt, worden vastgelegd in een informatieprotocol. 

 

Informatievoorziening 

Informatie voorziening vindt plaats conform  artikel 3 van het reglement Raad van Toezicht.  

De informatiebehoefte van de Raad van Toezicht richt zich vooral op het strategisch beleidsniveau 

en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen/beoogde effecten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

De informatie moet de Raad van Toezicht in staat stellen om te toetsen of de stichting 

daadwerkelijk de uitgezette koers volgt. 

 

Het protocol 

Artikel 1 

De informatieverschaffing door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht zal in de regel 

geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als 

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

informatie voorzien. 

 

Artikel 2 

Onverminderd hetgeen daarover reeds in andere reglementen of statuten is vastgelegd en 

onverminderd de onderscheiden verantwoordelijkheden van Raad van Bestuur en Raad van 

Toezicht over de inrichting van de onderlinge informatievoorziening zullen de navolgende 

onderwerpen in elk geval door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd, 

die kan worden onderscheiden in: 

1. basisinformatie,  

2. jaarlijkse informatie  

3. (periodieke of eenmalige) overige informatie.  

 

Ad 1  Basisinformatie 

Tot de basisinformatie waarover elk lid van de Raad van Toezicht  moet kunnen beschikken 

behoren: 

 De statuten en reglementen van de stichting Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

 Het sociaal plan van de stichting en de CAO VVT 

 De strategie- en/of beleidsnota van de stichting 

 De meerjarenbegroting van de stichting 

 Basisinformatie over het profiel van de organisatie 

 Strategisch vastgoedplan 

 Zorgbrede Governancecode 

Het vastgestelde beleid inzake Kwaliteit en Veiligheid 
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Ad 2 Jaarlijkse informatie 

1 Kaderbrief RvB September informatie 

2 Begroting December goedkeuring 

3 Maatschappelijk Verslag Mei goedkeuring 

4 Jaarrekening inclusief accountantsverslag Mei goedkeuring 

5 Managementletter en bevindingen adviesbrief 

accountant 

Mei  bespreking 

 

 

Ad 3 Overige ( periodieke en eenmalige) informatie 

1 Bestuursrapportage waarin opgenomen o.a.:  

 ontwikkelingen op het gebied van de 

positionering en de strategie 

(samenwerkingstrajecten) 

 rapportage cliënttevredenheidsonderzoeken, 

medewerkertevredenheidsonderzoeken, 

 kwaliteit en veiligheid (klachtenrapportages 

incidenten en calamiteiten, rapportages n.a.v. 

inspectiebezoeken 

 de ontwikkeling van aangelegenheden, ter 

voorbereiding van de formele besluitvorming 

waarvan de Raad van Bestuur de goedkeuring 

van de Raad van Toezicht behoeft; 

 problemen en conflicten van enige betekenis 

in de organisatie; 

 problemen en conflicten van enige betekenis 

in de relatie met derden, zoals overheid, 

zorgverzekeraars, samenwerkingspartners 

 belangwekkende gerechtelijke procedures; 

 kwesties, waarvan verwacht kan worden dat 

zij in de publiciteit komen; 

 voor de instelling relevante actuele 

besluitvorming bij belangrijkste financiers, 

zorgkantoren, gemeenten 

 vastgoedtrajecten 

 risico-inventarisatie 

Per kwartaal (per 

vergadering) 

informatie 

2 Financiële kwartaalrapportage waarvan deel 

uitmakend een toelichting door de RvB 

 

Per kwartaal informatie 

4 Voornemen inzake aanvaarden nevenfunctie door 

een lid van de Raad van bestuur 

 

Wanneer van 

toepassing 

goedkeuring 

5 Deelname door een lid van de Raad van Bestuur 

aan een buitenlands congres of seminar 

 

Wanneer van 

toepassing 

informatie 

6 Meerjaren investeringsbegroting   
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Artikel 3 De beschikbaarstelling van informatie 

De informatie zal als volgt beschikbaar worden gesteld: 

 agendering op reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht 

 door middel van bestuursrapportages die bij elke agenda van de Raad van Toezicht ter 

informatie meegezonden worden, desgewenst mondeling aangevuld ter vergadering 

 op verzoek: de Raad van Toezicht zal te allen tijde ter vergadering of uiterlijk in de 

eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht mondeling dan wel schriftelijk inlichtingen 

verstrekken over al hetgeen waarover de Raad van Toezicht geïnformeerd wenst te worden 

 door toezending van instellingspublicaties 

 toezending ter kennisname van relevante schriftelijke (interne en externe) notities en 

rapporten. 

 

Artikel 4 De kwaliteit van de informatie 

4.1 De informatie moet relevant, toereikend, consistent en volledig zijn; de informatie moet de 

Raad van Toezicht in staat stellen de algemene gang van zaken binnen de stichting te 

volgen en te toetsen aan de gemaakte plannen en afspraken. De informatie moet de Raad 

van Toezicht in staat stellen de hem toevallende besluiten adequaat te nemen. 

4.2 De informatie moet tijdig beschikbaar zijn; inhoudelijk tijdig, om eventueel zich voordoende 

vragen of problemen tijdig te kunnen signaleren; procedureel tijdig, zodat leden van de 

Raad van Toezicht zich goed op de vergadering kunnen voorbereiden. 

4.3 De informatie moet betrouwbaar zijn; de Raad van Toezicht moet er van op aan kunnen dat 

de informatie naar beste kunnen wordt verstrekt. 

4.4 De informatie moet actueel zijn; de Raad van Toezicht beschikt over actuele informatie, 

zowel in- als extern, zodat zij op basis van de juiste informatie zijn taak kan uitoefenen en 

niet achter de feiten aan loopt. 

 

Artikel 5 

Het informatieprotocol is onderdeel van de regelmatige evaluatie van de relatie Raad van Toezicht - 

Raad van Bestuur. 

 

Artikel 6 

Het besluit tot vaststellen of wijzigen van het informatieprotocol is voorbehouden aan de Raad van 

Toezicht, al dan niet op voorstel van de Raad van Bestuur. 

 

Artikel 7 

Het informatieprotocol of eventuele wijziging daarvan treedt in werking op de dag van de 

goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

 


