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De relatie tussen Raad van Toezicht en directie (= Raad van Bestuur) is statutair geregeld. De 

statuten beschrijven de formele situatie die zich laat kenschetsen als een "raad van toezicht model".  

In het Reglement Raad van Bestuur wordt de (onderlinge) werkwijze en taak(verdeling) van de Raad van 

Bestuur van "Revalidatie Friesland" geregeld. Het reglement laat onverlet de statutair bepaalde 

bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Het reglement voorziet in een eenhoofdige en een 

meerhoofdige bestuursstructuur. 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 a. de stichting:   "Revalidatie Friesland" , statutair gevestigd in de Gemeente Opsterland 

en kantoorhoudend 9244 CL Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41000436 

 b. de statuten:   de statuten van de stichting, zoals laatstelijk vastgesteld bij 

notariële akte van 8 februari 2010 

 c reglement RvT  het reglement voor de Raad van Toezicht, zoals opgenomen in 

het Kwaliteitshandboek 

 d. de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht (RvT) van "Revalidatie Friesland" zijnde 

het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de Raad van 

Bestuur, e.e.a. zoals omschreven in de artikelen 4 t/m 8 van de 

statuten; 

 e. de Raad van Bestuur: de  Raad van Bestuur (RvB) van "Revalidatie Friesland" zijnde 

het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de 

stichting voert, e.e.a zoals omschreven in artikel 9 t/m 11 van de 

statuten. 

1. De bestuurstaak 
 

1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting en 

vertegenwoordigt de stichting voor zover niet anders bepaald is in de wet en/of statuten. 

 

1.2 De Raad van Bestuur bestaat uit een of meerdere natuurlijke personen.  

 

1.3 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke 

functie van de stichting en maakt bij beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen 

van allen die bij de stichting betrokken zijn. 

 

1.4 De (leden van de) Raad van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, 

maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen 

verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het 

handelen en het gedrag is de gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD. 

 

2 Benoeming, 
2.1 De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd conform artikel 9 van de statuten. 

 

2.2 Bij de benoeming worden de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Medische Staf en de 

Managers in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot 

benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. 

 

2.3 Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt één van de leden van de Raad 

van Bestuur benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. 
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2.4 Bij de werving, selectie en benoeming van (leden van) de Raad van Bestuur wordt gebruik 

gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets en functiebeschrijving, 

waarin zowel de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur, als de kwaliteiten en 

eigenschappen die van elk afzonderlijk lid worden verwacht, zijn opgenomen. 

 

2.5 Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde 

van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot de Raad van Bestuur. 

 

 

3 Verantwoording en verantwoordelijkheid 
 

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

Als de Raad van Bestuur bestaat uit meerdere personen zijn zij tezamen en afzonderlijk aan de 

Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd.  

 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid is elk lid van de Raad van Bestuur als 

eerstverantwoordelijke aanspreekbaar door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur, 

op de aan dit bestuurslid toebedeelde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies, taken of 

aandachtsgebieden, met name wat betreft het concipiëren, plannen, voorbereiden, uitvoeren en 

evalueren van het beleid dat daartoe behoort. De individuele verantwoordelijkheden van (de 

leden van) de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een profiel en functiebeschrijving. 

 

3.2 De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die -naast zijn aandeel in de 

collectieve verantwoordelijkheden en naast zijn individuele verantwoordelijkheden- in het 

bijzonder verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van 

Bestuur en het proces van besluitvorming van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad 

van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder 

verantwoordelijk voor een goed overleg  tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.  

 

3.3 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een goede informatie aan de Raad van Toezicht en doet 

mededeling van alle feiten en gebeurtenissen die de Raad van Toezicht moet kennen om de 

toezichthoudende functie naar behoren te kunnen vervullen. 

 

3.4 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de voorbereidingen van de vergaderingen van de Raad 

van Toezicht, zowel procedureel als inhoudelijk en is verantwoordelijk voor de vastlegging en 

uitvoering van de door de Raad van Toezicht genomen besluiten. 

 

3.5 Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk 

lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, maakt de Raad van Bestuur onderling een verdeling 

van taken en aandachtsgebieden op. 

 

3.6 De Raad van Bestuur evalueert regelmatig zijn eigen functioneren (en de onderlinge 

verhoudingen) en stelt zijn eigen werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Bestuur 

informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces. 
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4. Informatieplicht 
 

4.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens 
taak noodzakelijke gegevens en stelt de Raad van Toezicht tenminste een keer per jaar op de 
hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene financiële risico’s en het 
risicobeheersing- en controlesysteem van de stichting. 

 

4.2 Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur kunnen worden vastgelegd in een 
Informatieprotocol, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Naast afspraken over 
welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, kunnen ook afspraken worden 
gemaakt over onderwerpen als werkbezoeken en contacten met de externe accountant, de 
ondernemingsraad en de Cliëntenraad. 

 

 

5. Klokkenluidersregeling 
  

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

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

voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren 

over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en/of financiële aard, binnen de 

stichting. 

 

6 Besluitvorming 

 

6.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de 

Raad van Bestuur, danwel tijdens de vergaderingen van het managementteam. 

Besluitvorming kan ook buiten vergadering plaatsvinden, in dat geval wordt de besluitvorming 

opgenomen in het verslag van de eerstvolgende vergadering van managementteam of Raad 

van Bestuur. Bij de besluitvorming wordt afgewogen en bepaald over welke besluiten de 

Clientenraad, Ondernemingsraad en Medische Staf worden geinformeerd en/of om advies of 

instemming wordt gevraagd. 

 

6.2 De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen indien de in functie zijnde leden aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn. 

 

6.3 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot 

stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. 

 

6.4 De Raad van Bestuur besluit bij een gewone meerderheid van stemmen en na advisering door 

de adviesorganen van de stichting. 

 

6.5 Indien de stemmen staken wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende 

vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van 

mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. In laatstbedoeld geval is de stem 

van de voorzitter doorslaggevend.  

 

6.6 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van 

de Raad van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen 

genomen worden als het betreffende lid van de Raad van Bestuur in de vergadering aanwezig 
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is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de 

stichting zal schaden. 

 

6.7 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en uitvoering 

van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan 

de orde te stellen.  

 

7.  Vergaderingen 

 

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

van de vergaderingen voor het komende jaar. Indien de (eenhoofdige) Raad van Bestuur 

besluit om de vergaderingen te combineren met de vergaderingen van het managementteam, 

geschiedt de vergaderplanning in overleg hiermee. 

 

7.2    De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter. 

 

7.3    Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering 

van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur, dat een onderwerp op de agenda 

plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) 

toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid van de Raad van 

Bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht. 

 

7.4      De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter 

van de Raad van Bestuur. 

 

7.5      De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan 

door andere medewerkers van de stichting. 

 

7.6     Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende 

redenen onmiddellijk bijeen te roepen.  

 

7.7    Van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt een kort verslag opgemaakt. Deze 

verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte 

informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het 

verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Als de Raad van 

Bestuur besluiten neemt in het managementteam, wordt dit in de verslaggeving opgenomen. 

 

7.8      De leden van de Raad van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de 

uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering 

van de Raad van Bestuur, tenzij een der leden van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt 

een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het 

onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.  

 

 

8. Waarneming en afwezigheid   
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8.1 Indien de Raad van Bestuur uit meerdere leden bestaat, dan nemen de leden van de Raad 

van Bestuur elkaar gedurende vakanties en andere periodes van afwezigheid onderling waar. 

Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door twee 

medewerkers uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd 

in een procuratieregeling.  

 

8.2  Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat 

tenminste een lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is. 

 

8.3 In geval van langdurige geplande afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur stelt de 
Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele 
waarneming. 

 

8.4 Bij onvoorziene langere afwezigheid of uitval van de hele Raad van Bestuur geldt de 
“Regeling Uitval RvB onvoorzien” en neemt de Raad van Toezicht maatregelen. 

 

 

9. Openbaarheid en belangenverstrengeling  

 

9.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties 

voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad 

van Bestuur zijn. De leden van de Raad van Bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden 

dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.  

9.2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn 

persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van 

belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt 

vermeden. 

9.3 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang 

tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting, neemt het 

betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het 

onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.  

9.4 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van 

derden buiten de stichting.  

9.5 Het lid van 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 zijn stichting 

verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen 

aanvaarden.  

 

10. Geheimhouding 

 Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht om ten aanzien van alle informatie en 

documentatie, verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur, de 

nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te 

nemen. Leden van de Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen 

vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan 

het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze 
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informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het 

publiek bekend is.  

 

 

11. Slot 

 

11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit 

behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

11.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming 

van wettelijke bepalingen en statuten.  

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

reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.  

11.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de 

Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement 

strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.  

11.5 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.  

11.6 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van 

Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij 

zich aan dit reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen 

houden. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de Raad van Bestuur Vastgesteld in vergadering Raad 

d.d. 8 december 2016 van Toezicht d.d. 8 december 2016 

 

 

 

  

 

G. Eikelboom                                                                          K. Schuurman, voorzitter 


