
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT PLURYN  

Toelichting: beide organisaties kennen een gedateerd reglement Raad van Toezicht (Pluryn 
2002 en De Hoenderloo Groep 2004). Onderstaand reglement is gebaseerd op het voorbeeld 
reglement uit de laatste versie (2008) van de Toolkit Toezicht van de NVTZ. Daaraan zijn 
toegevoegd een hoofdstuk informatievoorziening. Vervolgens heeft nog screening 
plaatsgevonden op de Zorgbrede Governancecode (2010), met name de aanvullingen van 
Pluryn hierop, alsook op de Governancecode Zorg (2017). Overigens is het uitgangspunt dat de 
in de Governancecode Zorg verwoorde beginselen (:  zeven principes voor goed bestuur en 
toezicht)  hierbij in aanmerking worden genomen en niet alsnog in dit reglement hoeven te 
worden beschreven. 
 
 
De Raad van Toezicht van stichting " Pluryn " (de 'stichting') in aanmerking nemende: 
a. De interne bestuursstructuur van de stichting, bestaande uit een bestuur en een Raad 

van Toezicht; en 
b. de in de Governancecode  Zorg verwoorde beginselen voor goed bestuur en toezicht 
c. Besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals [verleden bij akte van 

oprichting de dato], het navolgende reglement Raad van Toezicht vast te stellen 
('reglement'). 

 
 

1 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING 

 
1.1 De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal 

toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken 
binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies 
terzijde. 

1.2 De Raad van Toezicht kent drie commissies met een specifiek beleidsterrein. Dit  zijn: 
 Remuneratiecommissie 
 Auditcommissie 
 Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid 

 De commissies kennen een eigen reglement waarin het aantal vergaderingen en de 
onderwerpen genoemd zijn. 

 
 

2 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT  

 
2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de 

uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van de Stichting in 
relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de Stichting en of de Raad 
van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen 
van allen die bij de Stichting betrokken zijn. De Raad van Toezicht houdt daarmee mede 
toezicht op functioneren van de Raad van Bestuur en de wijze waarop de Raad van 
Bestuur leiding geeft aan de organisatie. 

2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn 
verantwoordelijkheid:  
  het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, 

beoordeling en ontslag van -leden van- de Raad van Bestuur  
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 het waken voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling 
en ontslag van -leden van- de Raad van Toezicht); 

 het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; 
 het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de 

algemene gang van zaken in de stichting; 
 het beoordelen en, waar dit statutair is voorgeschreven, goedkeuren van besluiten van 

de Raad van Bestuur;  
 het vertegenwoordigen van de stichting in geval van een tegenstrijdig belang in de 

Raad van Bestuur 
2.3 De verantwoordelijkheid van de RvT voor het toezicht op (het functioneren van) de RvB 

van de stichting betreft niet alleen  het toezicht op het besturen van de stichting zelf 
maar ook op het besturen van stichtingen en andere rechtspersonen en de daarmee 
verbonden instellingen die met de stichting in concernverband zijn verbonden dan wel 
waaraan de stichting respectievelijk één of meer leden van de RvB van de stichting als 
zodanig leiding geeft. 

2.4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid van 
de Raad van Bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de 
begroting.  

2.5 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn 
bij de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur of bij de externe accountant 
in relatie tot de stichting is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de 
besluitvorming over de wijze waarop dit wordt opgelost. 

2.6 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur draagt de Raad van 
Toezicht zorg voor de waarneming. 

2.7 Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt een collectieve 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

2.8 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te 
doen van zijn werkzaamheden, alsook van zijn ontwikkelings- en scholingsprogramma, in 
het jaarverslag van de stichting. 

 
 

3 INFORMATIEVOORZIENING 

 
3.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat 

functioneren benodigde informatie. 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. Hiertoe is een informatieprotocol opgesteld. 

3.2 In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte 
zal houden ten aanzien van: 
 ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; 
 de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan 

hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; 
 overeenkomsten inzake registergoederen 
 problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; 
 problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, 

zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; 
 calamiteiten, die gemeld zijn bij een van de Rijksinspecties dan wel Justitie; 
 gerechtelijke procedures; 
 kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. 
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3.3 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht 
regelmatig rapporteert over: 
 de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan 

verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en 
de omgang met ethische vraagstukken; 

 zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke 
informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting. 

 het gevoerde beleid met betrekking tot belanghebbenden. 
 de wijze waarop de Pluryn waarden zichtbaar worden in cultuur en gedrag. 

3.4 De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het 
jaardocument. 

3.5 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt waarbij sprake is van risico op 
imagoschade zal de Raad van Bestuur 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. 

3.6 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.  

 
 

4 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN PROFIELSCHETS 

  
4.1 De Raad van Toezicht zal bestaan uit ten minste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. 

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De 
vice-voorzitter wordt benoemd op voordracht van de voorzitter.  

4.2 De Raad van Toezicht maakt ten behoeve van de benoeming van zijn leden een 
profielschets na overleg met de (centrale) OR en de (centrale/gemeenschappelijke) 
cliëntenraad. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de 
samenstelling van de Raad van Toezicht is openbaar.   Van de zittende leden van de 
Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant 
zijn voor vervulling van de taak als toezichthouder, eerste benoeming en de lopende 
termijn waarvoor het lid is bedoeld. 

4.3 De Raad van Toezicht stelt tevens de wervings- en selectieprocedure vast. De 
profielschets omvat onder meer de competenties van de Raad van Toezicht. 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 gaat   
de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet.  

 

Collectief profiel Raad van Toezicht 

4.4 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht 
zodanig is samengesteld dat: 
 er voldoende affiniteit met jeugd- en gezondheidsvraagstukken in het algemeen en de 

doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is; ten minste één lid van de 
Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en 
ervaring in de zorg 

 er in voldoende mate toegang is tot de meest relevante netwerken 
 de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar onafhankelijk opereren    
 er voldoende diversiteit is naar leeftijd, sekse, maatschappelijk-culturele achtergrond 
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 er voldoende diversiteit is aan stijlen en persoonlijkheden om gezond teamwork 
mogelijk te maken, met verschillende mogelijke rollen.  

 

Profielschets lid van de Raad van Toezicht 

4.5 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de 
ontwikkelingen op het gebied van jeugd- en gezondheidszorgvraagstukken in het 
algemeen en de functie daarbinnen van de stichting in het bijzonder.   Zo nodig zoeken zij 
op kosten van de stichting ondersteuning indien zij meer inzicht of kennis noodzakelijk 
oordelen. 

4.6 De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot het 
vaststellen of het wijzigen van de profielschets van de Raad van Toezicht dan wel van een 
individuele profielschets voor een zetel in de Raad van Toezicht. 

4.7 De vastgestelde profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de (centrale) 
ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad. De profielschets is openbaar. 

4.8 Voor de leden van de Raad van Toezicht gelden als minimale kwaliteiten/competenties: 
 Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties 
 Kennis en ervaring om de stichting en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen 

beoordelen 
 Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment 
 Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, 

kennis van governanceregels 
 Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid. 

 

Profielschets voorzitter van de Raad van Toezicht 

4.9 Taken van de voorzitter zijn de volgende: 
 Voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Toezicht 
 Agendering en informatievoorziening voor en na de vergaderingen 
 Sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor het bestuur 
 Kartrekken en in tijden van crisis mogelijk ook boegbeeld en woordvoerder 
 Regisseur van het gehele toezichthoudend en verantwoordingsproces 

4.10 De voorzitter beschikt over de volgende extra kwaliteiten, boven die   van de 
toezichthouder: 
 Bruggenbouwer 
 Crisisbestendig, moedig, rechte rug 
 Bescheiden, bezonnen; volwassen, wijs, authentiek 
 Gezaghebbend 
 Savoir vivre met betrekking tot oordelen, handelen en publiek optreden 
 Positief, sterk, onbesproken als persoon en qua imago. 

 
 

5 WERKWIJZE EN BESLUITVORMING 

 
5.1    De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden 

afspreken. 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.  

5.2 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. 
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5.3 De Raad van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de Raad van Bestuur te willen 
vergaderen. In geval de Raad van Bestuur niet bij de vergadering aanwezig is, zal de 
voorzitter na afloop van de vergadering de Raad van Bestuur   in grote lijnen op de 
hoogte stellen van het besprokene.    

5.4 In de regel bereidt de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in 
overleg met de voorzitter en/of vice-voorzitter, voor. Besluiten van de Raad van Bestuur, 
die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met 
redenen omkleed geagendeerd.  

5.5 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad 
van Bestuur, die tevens zorg draagt 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.  

 

Commissies  

5.6 De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in. Onder handhaving van de integrale 
verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is de auditcommissie in het 
bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en 
naleving van de regelgeving. De functie en werkwijze van de auditcommissie wordt in 
een uitvoeringsreglement vastgelegd, dat wordt goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht.  

5.7 De Raad   van Toezicht stelt een commissie in voor de beoordeling en remuneratie van 
leden van de Raad van Bestuur [en de Raad van Toezicht]. Onder handhaving van de 
integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht voert  de 
remuneratiecommissie jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van de Raad 
van Bestuur en betrekt daarin de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht 
voortkomende aandachtspunten. 

5.8 De Raad van Toezicht stelt een commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (ZKV) in. Onder 
handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht is 
de commissie ZKV in het bijzonder belast met het toezicht op de zorg en de kwaliteit van 
zorg en veiligheid.  De functie en werkwijze van de commissie ZKV wordt in een 
uitvoeringsreglement vastgelegd, dat wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  

 
 

6 TEGENSTRIJDIG BELANG, BELANGENVERSTRENGELING, NEVENFUNCTIES EN 
ONVERENIGBAARHEDEN  

 
6.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door 

integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening 
van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de 
stichting.  

6.2 De Raad van Toezicht stelt indien gewenst in aanvulling op   de statuten nader vast met 
welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 
onverenigbaar is. 

6.3 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de Raad van Toezicht die 
de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van 
Toezicht ziet hierop toe.  

6.4 Het lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de (vice) 
voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. De Raad van 
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Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt 
omgegaan.  

6.5 De leden van de Raad van Toezicht betrachten openheid over hun eventuele 
nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op 
hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht 
vermelden dergelijke functies in het jaarverslag.  

6.6 In geval van besluiten van de Raad van Toezicht waarbij tegenstrijdige belangen van een 
lid van de Raad van Toezicht   spelen, neemt het betrokken lid niet deel aan de discussies 
en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.  

 
 

7 ONKOSTENVERGOEDING, VACATIEGELD EN EVENTUELE BEZOLDIGING 

7.1 De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een vergoeding van de in 
redelijkheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, dat wordt   
vastgesteld na verkregen advies van de remuneratiecommissie. De jaarlijks verstrekte 
onkostenvergoedingen en vacatiegelden zijn openbaar en worden in het jaarverslag 
vermeld. 

7.2 De Raad van Toezicht stelt voorts de bezoldiging of gelijksoortige vergoeding voor leden 
van de Raad van Toezicht vast voor de uitoefening van hun functie. De hoogte van de 
bezoldiging of gelijksoortige vergoeding is passend binnen de voor de sector geldende 
normen en is overeenkomstig de WNT. De jaarlijks verstrekte bezoldiging of 
gelijksoortige vergoedingen zijn openbaar en worden in het jaarverslag gemeld.  

 

8 EVALUATIE 

8.1 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.  

8.2 De Raad van Bestuur is bij deze vergadering of in elk geval bij het deel van deze 
vergadering dat betrekking heeft op de evaluatie van het functioneren van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht, niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht 
verzoekt de Raad van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie 
zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren 
van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. 

8.3 De remuneratiecommissie voert namens de Raad van Toezicht jaarlijks het formele 
beoordelingsgesprek met de Raad van Bestuur, zowel met de Raad van Bestuur als 
collectief als met de afzonderlijke leden. Ten minste een keer per twee jaar maakt de 
Raad van Toezicht daarbij gebruik van een integraal beoordelingssysteem zoals 
opgesteld voor de Raad van Bestuur. Dit systeem is bekend als de 3600-beoordeling en 
wordt gevormd door de oordelen uit de cirkel rond (een lid van) de Raad van Bestuur.   
Het geaccordeerde verslag wordt ter kennisname aan de Raad van Toezicht verstrekt. 

8.4 De Raad van Toezicht werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de 
ontwikkeling van de afzonderlijke leden.  Daartoe wordt een scholingsprogramma 
opgesteld en uitgevoerd.  Tevens zorgt de Raad van Toezicht voor een adequaat 
introductieprogramma voor nieuwe leden en voor kennisoverdracht van vertrekkende 
leden. 
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9 SLOT 

9.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit 
reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover 
tevoren de mening van de Raad van Bestuur. 

9.2 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.  

9.3 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.  

9.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met 
inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten. Dit reglement dient als aanvulling 
op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond 
van Nederlands recht van toepassing zijn.  

9.5 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 Toezicht 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.  

 

Dit reglement is op  17 april 2018 vastgesteld door de Raad van Bestuur en op  24 april 2018 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht  

 


