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REGLEMENT BESTUUR WIJ 3.0 

DEFINITIES 

- Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de 
Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de Cliëntenraad, de 
werknemers van de Stichting en de Ondernemingsraad; 
 
- Bestuur: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene 
leiding over de Stichting voert; 
 
-Cliënten: alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen aan wie de Stichting als 
instelling zorg biedt, als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; 
 
- Cliëntenraad: de cliëntenraad van de Stichting zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen; 
 
- Jaarverslag: het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting dat op 
grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving 
Wet Toelating Zorginstellingen dient te worden ingediend bij het Centraal Informatiepunt 
Beroepen Gezondheidszorg. 
 
- Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de 
ondernemingsraden; 
 
- Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht 
houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting; 
 
- Reglement: het onderhavige bestuursreglement van de Stichting; 
 
- Statuten: de van tijd tot tijd geldende statuten van de Stichting; 
 
- Stichting: Stichting WIJ 3.0, statutair gevestigd te gemeente Utrecht en kantoorhoudende 
te gemeente Utrecht. 
 
 
ARTIKEL 1.  STATUS EN INHOUD REGLEMENT 

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten;  
2. De bepalingen van artikel 15.1,15.2 en 15.4 van de Statuten zijn van 

overeenkomstige toepassing op dit reglement en het Bestuur; 
3. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van het Bestuur en na 

goedkeuring van het besluit door de RvT. 
 
ARTIKEL 2. DOEL EN REIKWIJDTE REGLEMENT 

1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de 
verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van het Bestuur; 
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2. Dit reglement is opgesteld met in acht neming van de wettelijke bepalingen, alsmede 
de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij 
strijd tussen dit reglement en de Statuten prevaleren de Statuten. 

 
ARTIKEL 3. FUNCTIE 

1. Het Bestuur van de Stichting WIJ3.0 bestaat uit tenminste één of meer natuurlijke 
personen; 

2. Het bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht, verder te 
noemen RvT; 

3. Het bestuur dient het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke 
functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging 
van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn; 

4. Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 
voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die 
de reputatie van de stichting schaden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de aan 
haar toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden en functies, zulks binnen 
de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden; 

5. Het bestuur is bevoegd investeringen te doen conform de door de RvT goedgekeurde 
begroting. 

 
ARTIKEL 4. TAKEN BIJ HET BESTUREN 

Het bestuur heeft tot taak: 
a. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren; 
b. de doelen van het beleid vast te stellen en zorg te dragen voor de uitvoering daarvan; 
c. de strategie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren; 
d. te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming; 
e. intern en extern te communiceren; 
f. leiding te geven en medewerkers te motiveren; 
g. als werkgever van de medewerkers op te treden; 
h. haar deskundigheid en vaardigheid op peil te houden; 
i. de organisatieontwikkeling en het management development te beheren; 
j. de organisatie in al zijn facetten te beheren; 
k. de zorginstelling extern als bestuur te verantwoorden conform de Zorgbrede 

Governance code; 
l. indien aan de orde de onderlinge samenwerking van het bestuur periodiek te 

evalueren. 
 
ARTIKEL 5. MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK 

5.1 PERSONELE DRAAGVLAK 
Uitgaande van het belang van de stichting en van het belang van de gebruikers van de 
instellingen van de stichting, streeft het bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak 
bij de medewerkers. 
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5.2 INSPRAAKHEBBENDE ORGANEN 
Het bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de 
medewerkers (ondernemingsraad) en namens de cliënten (de cliëntenraad) als een 
functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle. 
 
5.3 WETTELIJKE KADER 
Het bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht en bevordert de 
totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen. 

 
ARTIKEL 6. OPENHEID EN EXTERNE VERANTWOORDING 

6.1 REGELEN EN TOELICHTEN 
Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, 
organisatorisch, financieel, goed en inzichtelijk geregeld zijn, en verantwoord worden. 
 
6.2 TRANSPARANTIE BEVORDEREN 
Het bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de 
Stichting. Het bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet- of regelgeving 
oproept, en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de 
opvattingen van betrokken belanghebbenden. Het bestuur bevordert actief –intern en 
extern- informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding. 
 
6.3 RAADPLEGEN BELANGHEBBENDEN 
Het bestuur stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van de 
stichting zijn en raadpleegt hen volgens wettelijk voorschrift over: 

a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de 
zorgorganisatie; 

b. het overdragen van de zeggenschap over de organisatie of over een belangrijk deel 
daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een 
duurzame samenwerking met een andere organisatie; 

c. opheffing of een belangrijke inkrimping van dan wel belangrijke uitbreiding van de 
werkzaamheden van de organisatie, besluiten tot concentratie of deconcentratie van 
de organisatie en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties en de 
systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening. 
 

6.4 PROFESSIONELE VERANTWOORDING 
Het bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten 
en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming 
van de vigerende wet- en regelgeving. 

 
ARTIKEL 7. WAARNEMING EN VACATURE 

1. Het bestuur draagt zorg voor een regeling voor vervanging van de taakuitvoering en 
informeert de RvT hierover, met inachtneming van de bevoegdheden van de RvT. Bij 
eventuele ernstige calamiteiten wordt ruggenspraak gepleegd met de voorzitter van 
de RvT; 
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2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, bijzonder verlof of anderszins) 
van het bestuur voorziet een procuratieregeling in tijdelijke vervanging en draagt de 
RvT, indien nodig, zorg voor de benoeming van een waarnemend bestuurder. 

 
ARTIKEL 8. OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING 

1. Het bestuur geeft openheid over alle nevenfuncties voor zover deze van belang zijn 
voor en mogelijk van invloed zijn op het functioneren als bestuurder en op de 
stichting. Het bestuur zal dergelijke nevenfuncties alleen aanvaarden na 
voorafgaande toestemming van de RvT; 

2. Het bestuur zorgt ervoor 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 bestuur wordt vermeden. Er 
worden tussen de voorzitter van RvT en het bestuur zodanige werkafspraken 
gemaakt over het declaratiegedrag van het bestuur, dat een dergelijke strijdigheid 
niet kan ontstaan; 

3. Het bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of 
andere handelingen die het namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt het 
bestuur of biedt zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties 
namens de stichting verricht. Voorts zal het bestuur geen (substantiële) schenkingen 
aanvaarden. 

 
ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING 

1. Het bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in 
het kader van haar functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie 
betreft, geheimhouding in acht te nemen; 

2. Elke bestuurder zal als hij uit dienst is getreden vertrouwelijke informatie niet binnen 
en buiten de stichting brengen, openbaar maken aan het publiek of op andere wijze 
ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft 
gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. 

 
ARTIKEL 10. GESCHILLENREGELING 

In geval van een geschil tussen het bestuur en de RvT, niet zijnde een arbeidsconflict tussen 
het bestuur en de stichting, zullen partijen trachten het geschil in eerste instantie op te 
lossen met behulp van mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands 
Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op aanvangsdatum van de mediation. 
 
ARTIKEL 11. WIJZIGING 

Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur en treedt in werking na goedkeuring van 
de RvT. 
 
ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN 

Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting, de zorgbrede Governance 
code en op de regels die op het bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. 
Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste 
prevaleren. 
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12.1. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 
Dit Bestuursreglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur na verkregen 
goedkeuring van de RvT. 
 
12.2. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met 
inachtneming van de wettelijke bepalingen, de statuten en het reglement van de RvT van de 
stichting. 
 
12.3. JAARLIJKSE CONTROLE 
Bij de jaarlijkse evaluatie van het bestuur gaan het bestuur en de RvT na of dit 
Bestuursreglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. 
 
Dit Reglement treedt in werking na volledige ondertekening. 
 
Aldus vastgesteld te Utrecht 
 
Het reglement zal gepubliceerd worden op de website van WIJ 3.0  
 
Bestuur, 
De heer M.M.  van Piggelen,   
 
 
 
 
Datum: 
 
 
Raad van Toezicht,        
Voorzitter, De heer M.A.F. Leermakers,   
 
 
 
 
Datum:    


