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Reglement Raad van Bestuur Stichting Verpleeghuis Salem 
 
 
1.  Preambule 
 
1.1 De stichting kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Direct onder de Raad van Bestuur 

ressorteren de Directeur, het Hoofd Economisch Administratieve Dienst en het Hoofd 
Personeel en Opleiding. Samen vormen deze vier functionarissen het managementteam, 
Directorium genaamd. 

 
1.2 De besluiten in het Directorium worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Het besluit 

van de Raad van Bestuur is bindend. 
 
1.3 Waar in dit reglement gesproken wordt over: "de Raad van Bestuur draagt zorg voor", 

betekent dit dat het tot zijn verantwoordelijkheid behoort, dat bedoelde onderwerpen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit wil niet zeggen, dat deze taken ook altijd door de Raad 
van Bestuur zelf worden uitgevoerd. Hij kan dit delegeren aan andere functionarissen binnen 
de stichting, bijvoorbeeld aan de Directeur. Een aantal van deze taken wordt in dit reglement 
apart benoemd.  

 
1.4 Bij afwezigheid van de Raad van Bestuur als gevolg van reguliere omstandigheden (verlof of 

niet-langdurige ziekte) zal de Directeur hem waarnemen. 
 
1.5 Eenmaal per jaar zal het functioneren van de Raad van Bestuur besproken worden in een 

gesprek tussen hem en de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. 
 
2. Algemeen 
 
2.1 De taken die de Raad van Bestuur uitoefent, zijn erop gericht de kwaliteit van de  

zorgverlening te optimaliseren, de doelmatigheid binnen de stichting te bevorderen en de 
interne en externe positie van de stichting en haar medewerkers te versterken. Dit alles met 
inachtneming van het in de grondslag en het doel van de stichting gestelde. 
 

2.2 De hoofdtaak van de Raad van Bestuur is in dit verband het voorbereiden en bepalen van het 
beleid op langere termijn, een en ander ter goedkeuring door de Raad van Toezicht.  

 
2.3 Binnen de kaders van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid, bepaalt de 

 Raad van Bestuur wat noodzakelijk is om de stichting optimaal te doen functioneren. Op 
deze wijze is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Tevens 
zal de Raad van Bestuur zich laten adviseren door relevante geledingen binnen de stichting. 

 
2.4  Het beleid wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht goed te keuren beleidsplan en 

exploitatiebegroting, op te stellen door de Raad van Bestuur. 
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3. Taken 
 
3.1 Kwaliteit 
 
3.1.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor, dat een actief beleid wordt gevoerd om een goede 

en deskundige zorgverlening te waarborgen. Beroepsinhoudelijke activiteiten moeten met 
actuele kennis zijn omkleed en op vaardige wijze worden aangeboden, dit door wettelijk 
bevoegde beroepsbeoefenaren. 

 
3.1.2 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor, dat een actief beleid wordt gevoerd om een veilige 

zorgverlening te waarborgen. Hierbij valt te denken aan maatregelen ter voorkoming van 
incidenten c.q. ongelukken; preventie, opsporing en bestrijding van infecties; het ver-
antwoord omgaan met medicamenten; de bedrijfszelfbescherming en de 
verantwoordelijkheden welke voortvloeien uit de Arbowetgeving. De verantwoordelijkheid 
voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en maatregelen terzake van de (algemene) 
veiligheid ligt bij de Directeur.  

 
3.1.3 De Raad van Bestuur draagt zorg voor adequate verdeling van ruimtelijke voorzieningen. 
 
3.1.4 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequate verdeling van apparatuur en andere 

middelen, binnen de financiële mogelijkheden, zoals deze in de jaarlijkse begroting door de 
Raad van Toezicht zijn goedgekeurd. De Directeur is verantwoordelijk voor een adequate 
uitvoering. 

 
3.1.5 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor, dat een actief beleid wordt gevoerd ter 

waarborging van een ‘bewonersrechtspositioneel- en ethisch verantwoorde zorgverlening’. 
Hierbij valt te denken aan: 
- het bieden van voldoende ruimte aan een godsdienstige beleving overeenkomstig de 

uitgangspunten van de stichting; 
- respectvolle bejegening; 
- privacy; 
- onafhankelijke klachtenbehandeling; 
- adequate voorlichting; 
- vormen van inspraak. 
 
Een en ander overeenkomstig het in de nota Identiteit gestelde. 

 
3.1.6 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de formulering van een integraal kwaliteitsbeleid en 

de bekendmaking ervan. 
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3.2 Doelmatigheid 
 
3.2.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een goede uitoefening van de tot de stichting 

behorende functies, en bewaakt de doelmatigheid van de organisatiestructuur en de daarin 
geldende informatie en overlegstructuur. 
 

3.2.2 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de naleving van de intern dan wel bij wet geregelde 
procedures.  
 

3.2.3 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte worden gesteld van de 
van hen verwachte bijdrage tot realisering van de doelstelling van de stichting.  

 
3.2.4 De Raad van Bestuur draagt zorg voor voldoende middelen op het terrein van mankracht en 

hulpmiddelen, binnen de financiële mogelijkheden, zoals deze in de door de Raad van 
Toezicht goedgekeurde begroting zijn opgenomen. 

 
3.2.5 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de onderlinge afstemming van diensten en afdelingen 

van het verpleeghuis. 
 
3.2.6 Binnen de kaders van de exploitatie- en investeringsbegroting beheert de Raad van Bestuur 

de roerende en onroerende zaken en bewaakt daarmee het financiële budget. 
Hij stelt prioriteiten vast en geeft relevante kaders aan op het gebied van activiteiten, 
investeringen en de aanstelling van personeel. 
 

3.2.7 De Raad van Bestuur beheert op doelmatige wijze de financiële gang van zaken in de 
stichting en maakt daarbij gebruik van een systematiek van planning en begroting. Hij 
verschaft duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van (deel)budgethouders. 

 
3.2.8 De Raad van Bestuur spant zich in voor eenduidigheid van kerngegevens inzake financiën, 

bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Verder draagt hij zorg voor een adequate algemene 
informatievoorziening binnen de stichting. 

 
3.3 Diversen 
 
3.3.1 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de financiële-, personeels- en bewonersadministratie 

voldoet aan de wettelijke voorschriften. Hij ziet er voorts op toe dat aan alle wettelijke 
voorschriften wordt voldaan. 
 

3.3.2 De Raad van Bestuur draagt zorg voor het personeelsbeleid en het sociale beleid en ziet toe 
op de juiste toepassing van de CAO-VVT en de overige daarmee gelijk te stellen 
rechtspositieregelingen. 
Verder werkt hij mee aan een goede werkverhouding en sfeer onder de medewerkers. 
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3.3.3 De Raad van Bestuur bevordert en onderhoudt contact met externe relaties van de stichting. 
Onder externe relaties worden onder andere verstaan: Zorgkantoor/Zorgverzekeraars, NZA, 
Actiz, collega-instellingen, patiëntenverenigingen, pers en dergelijke. 

 
3.3.4 De Raad van Bestuur onderhoudt de contacten met de Cliëntenraad en de 

Ondernemingsraad. 
 
3.3.5 De Raad van Bestuur anticipeert op invloeden vanuit de omgeving (gemeentelijk beleid, 

zorgbeleid overheid, situaties op de arbeidsmarkt, wettelijke bepalingen, regionale afspraken 
en dergelijke). Hij bevordert de gewenste samenwerking met andere instellingen, bij voorkeur 
met die instellingen welke eenzelfde levensbeschouwelijke achtergrond hebben als Verpleeg-
huis Salem. 

 
3.3.6 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequate wijze van risicoverzekering van de 

stichting. 
 
3.3.7 De Raad van Bestuur draagt zorg voor adequate public relations. 

 
3.3.8 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de 

Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de 
schijn hiervan wordt vermeden. 
 
Een lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van de 
belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de 
overige leden van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van 
Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van 
belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. 
 

4. Bevoegdheden 
 
 De bevoegdheden welke noodzakelijkerwijs samenhangen met bovengenoemde taken  
 zijn: 
 
4.1 De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te besturen. 
 
4.2 De Raad van Bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven ten behoeve van de lopende 
 exploitatie, binnen het raam van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarlijkse 
 exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbegroting. 
 
4.3 De Raad van Bestuur is bevoegd personeel aan te nemen, te schorsen en te ontslaan, met 
 inachtneming van de regels van de CAO-VVT en rekening houdend met de begrote personele 
 formatie, zoals deze door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. De benoeming van de 
 Geestelijk Verzorger behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
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4.4 Ten aanzien van aanzienlijke uitgaven (boven de € 250.000,- per jaar) die niet op de 
 jaarlijkse begroting voorkomen, is de Raad van Bestuur niet bevoegd verplichtingen aan te 
 gaan, zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.  
 
4.5 De Raad van Bestuur is bevoegd in bespreking met personen, instanties en lichamen buiten 

de stichting beslissingen te nemen, die in de sfeer van de uitvoering geboden zijn.  
 
4.6 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de in de statuten genoemde 

onderwerpen. 
 
5. Verantwoording naar de Raad van Toezicht 
 
5.1 De Raad van Bestuur legt verantwoording af omtrent het handelen en over de algemene 

 gang van zaken binnen de stichting door middel van een jaarlijks op te stellen jaardocument, 
 waarin hij een samenvatting geeft van feiten en gegevens, die voor het inzicht in de gang van 
 zaken binnen de stichting van belang zijn en verbindt daaraan een analyse van oorzaken en 
 consequenties. Dit jaardocument wordt uitgebracht voor 1 juni van het jaar volgend op het 
 jaar waarop het verslag betrekking heeft. Het jaardocument wordt door de Raad van Bestuur 
 vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. 

 
5.2  De Raad van Bestuur legt verantwoording af aangaande het financiële beleid van de   
  stichting door het opstellen of doen opstellen van een jaarrekening over het afgelopen  
  kalenderjaar. Deze jaarrekening dient voor 1 juni van het jaar volgend op het jaar  
  waarop de rekening betrekking heeft, aan de Raad van Toezicht beschikbaar te worden  
  gesteld. De Raad van Toezicht stelt een onafhankelijk accountant aan die de   
  jaarrekening beoordeelt met betrekking tot getrouwheid, toetst aan de interne  
  procedures, en voorziet van een goedkeuringsverklaring. De jaarrekening wordt door  
  de Raad van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. 
 
5.3  Per kwartaal geeft de Raad van Bestuur een tussentijdse (schriftelijke) rapportage  
  omtrent bovengenoemde zaken, alsmede over die zaken die de Raad van Bestuur dan  
  wel de Raad van Toezicht van belang vindt, teneinde voldoende zicht te verschaffen  
  op de gang van zaken binnen de stichting. 

  
5.4  Indien de Raad van Bestuur dit reglement wil wijzigen, behoeven de wijzigingen in dit  
  reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht. (Statuten artikel 10 lid 5a). 
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Aldus vastgesteld en ondertekend door de Raad van Bestuur d.d. 11 december 2017 
 
 
 
 
 
M.W. Wijzenbroek, 
Raad van Bestuur 
 
 
 
Aldus goedgekeurd en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht  
d.d. 11 december 2017 
 
 
 
 
J.A. Mol      drs. A. Mourik 
Voorzitter Raad van Toezicht    Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij/Wi/06063  
Ridderkerk, 9 mei 2017  
M.W. Wijzenbroek, Raad van Bestuur 


