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Artikel 1. Taak en bevoegdheden Raad van Bestuur 
 
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, die krachtens 

de statuten uit één of meer leden kan bestaan. Op het moment van vaststelling van 
dit reglement bestaat de Raad van Bestuur uit één persoon. Indien de Raad van 
Bestuur op enig moment uit meer leden bestaat, zal de onderlinge verdeling van 
werkzaamheden, de werkwijze en de besluitvorming nader in dit reglement worden 
vastgelegd. 

 
2. De Raad van Bestuur is belast is met het bestuur van de stichting en met de leiding 

van en de zorg voor het goed functioneren van de tot de stichting behorende 
voorzieningen. 

 
3. Tot de taak en bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoren alle 

aangelegenheden, die niet tot de taak en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 
behoren en die dienen tot het bereiken van het doel van de stichting, zoals 
omschreven in artikel 2 van de statuten. 

 
4. De Raad van Bestuur is verplicht alles te doen en na te laten wat een goed 

bestuurder hoort te doen en na te laten en zal zijn volledige werkkracht inzetten ten 
behoeve van de stichting. Hij is verplicht tot naleving van de statuten en van het 
bestuursreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst mochten komen te 
luiden. 

 
5. Hij is voorts verplicht instructies gegeven door de Raad van Toezicht na te leven 

tenzij hij daardoor gedwongen zou worden te handelen in strijd met enige bepaling 
van dwingend recht of tenzij naleving van die instructies niet is te verenigen met zijn 
verantwoordelijkheid als bestuurder van de stichting. 

 
6. Bij afwezigheid van de Raad van Bestuur wordt zijn taak, onverlet het ter zake 

bepaalde in de statuten, waargenomen door een op voorstel van de Raad van 
Bestuur door de Raad van Toezicht aangewezen plaatsvervanger. 
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Artikel 2. De Raad van Toezicht  
 
1. De Raad van Bestuur neemt zonder stemrecht deel aan alle vergaderingen van de 

Raad van Toezicht van de stichting, bereidt deze vergaderingen voor en draagt zorg 
voor een goede verslaglegging en uitvoering van de besluiten.  

 
2. 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 zijn taak naar behoren uit te voeren. 

 
3. Hij verstrekt de Raad van Toezicht desgevraagd inlichtingen over alle aangelegenheden 

waarover de raad geïnformeerd wenst te worden. 
 
4. De Raad van Bestuur legt de volgende besluiten ter goedkeuring aan de Raad van 

Toezicht voor:  
 

a. vaststelling van de begroting en de jaarrekening; 
b. vaststelling van de aard en omvang van het dienstenpakket van de stichting 

inclusief de hoofdlijnen ervan; 
c. de vaststelling van meerjarenbeleidsplannen; 
d. belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging of andere wijziging van 

werkzaamheden van de stichting; 
e. het aangaan van leningen; 
f. het aangaan, wijzigen of beëindigen van duurzame samenwerking met andere 

instellingen; 
g. belangrijke wijziging in de organisatie;  
h. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

i. het instellen van gerechtelijke procedures. 
  

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. 
Hij kan derden volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen.  

 
 
Artikel 3. Managementteam 
 
1. De Raad van Bestuur stelt het managementteam vast. Bij de inwerkingtreding van dit 

reglement bestaat het managementteam uit de Raad van Bestuur, zorgmanager en 
hoofd economische en administratieve dienst (head) 
 

2. De Raad van Bestuur is voorzitter van het managementteam, leidt de vergaderingen 
van het managementteam en draagt zorg voor de agenda en de verslaglegging van 
vergaderingen. 

 
3. De vergaderingen van het managementteam hebben tot doel: 

a. het bevorderen van een goede beleidsvoorbereiding en uitvoering; 
b. het bevorderen van een goede besluitvorming binnen de stichting; 
c. het beleid en de werkzaamheden in en tussen de afzonderlijke afdelingen en 

diensten te bevorderen. 
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Artikel 4. Organisatie en Personeel 
 
1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een goed functioneren van de 

organisatie. Hij stelt hiervoor aanwijzingen en richtlijnen vast en herziet deze wanneer 
de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

 
2. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een goede communicatie en 

informatievoorziening binnen de organisatie. 
 
3. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten toe. 
 
4. De Raad van Bestuur bevordert het ontstaan van en onderhoudt relaties met 

organisaties en instanties waarmee dit in het belang van de doelstelling van de 
stichting wenselijk is.  

 
5. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid 

en schept voorwaarden voor goede verhoudingen binnen de organisatie. 
 
6. De Raad van Bestuur is binnen de vastgestelde begroting bevoegd tot werving, 

selectie, aanstelling, schorsing en al dan niet vrijwillig ontslag van personeel.  
 
7. Besluiten als bedoeld in lid 6 van dit artikel ten aanzien van leden van het 

managementteam neemt de Raad van Bestuur na overleg met de Raad van Toezicht.  
 
8. De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat aan te stellen personeel 

verklaart de in artikel 2 van de statuten omschreven grondslag van de stichting te 
zullen respecteren. 

 
9. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving en toepassing van de 

 Arbeidsomstandighedenwet. 
 
 
Artikel 5. Zorgvragers 
 
1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het woon- en leefklimaat binnen de 

voorzieningen van de stichting. 
 
2. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in het overleg met de Cliëntenraad. 
 
3. De Raad van Bestuur verstrekt informatie, vraagt advies en verzoekt instemming van de 

Cliëntenraad omtrent alle zaken die ingevolge de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) daarvoor in aanmerking komen. 

 
 
Artikel 6. Ondernemingsraad 
 
1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting als bestuurder in het overleg met 

de Ondernemingsraad. 
 
2. De Raad van Bestuur verstrekt informatie aan, vraagt advies en verzoekt instemming 

van de Ondernemingsraad omtrent alle zaken die ingevolge de Wet op de 
Ondernemingsraden daarvoor in aanmerking komen. 
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Artikel 7. Reglement 
 
1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren alsmede 

dat van de Raad van Bestuur na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen 
voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Raad van Bestuur.  

 
2. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht in 

overleg met de Raad van Bestuur.  
 
3. Dit reglement kan al dan niet op voorstel van de Raad van Bestuur door de Raad van 

Toezicht worden gewijzigd of aangevuld. 
 
4. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en geldt voor 

onbepaalde tijd. 
 
5. Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervallen alle eerdere algemene instructies 

zoals vastgesteld. door het bestuur van de stichting en gelden voor de directeur. 
Tekst verwijderd 

 
 
 
Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Verzorging St. Franciscus te  
Op 25 januari 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
E.G.M. Smet  
Voorzitter Raad van Toezicht 
 


