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Het volgende wordt in aanmerking genomen: 

 

 Stichting De Meent Groep is benoemd tot enig bestuurder van de aangesloten instellingen (zoals 

hierna gedefinieerd in artikel 1.2.); 

 De jaarrekeningen van de aangesloten instellingen worden geconsolideerd in de jaarrekening van de 

Stichting; 

 De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Toezicht-Raad van Bestuursstructuur.  

 Blijkens artikel 4.8 van de statuten wordt een bestuursreglement opgesteld waarin de werkwijze en 

besluitvorming van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd.  Het bestuursreglement behoeft de 

goedkeuring van de Raad van Toezicht; 

 onderhavig document is in overeenstemming met de Nederlandse Wet en de Governancecode Sociaal 

Werk.  
 

en als volgt vastgesteld: 

Artikel 1: Terminologie 

In dit reglement hebben onderstaande termen de daarbij aangegeven betekenis: 

1. “Stichting”: de te ’s-Hertogenbosch gevestigde stichting: Stichting De Meent Groep  

2. “aangesloten instellingen”/bestuurde instellingen: de volgende vijf stichtingen: de statutair te Uden 

gevestigde Stichting MEE Noordoost Noord-Brabant, de statutair te Venlo gevestigde Stichting MEE 

Noord en Midden Limburg, de statutair te Tilburg gevestigde Stichting MEE regio Tilburg, de statutair 

te ’s-Hertogenbosch gevestigde Stichting MEE regio ’s-Hertogenbosch en de statutair in Waalre 

gevestigde Stichting MEE Zuidoost Brabant. 

Artikel 2: Raad van Bestuur 
1. De Raad van Bestuur van de Stichting bestaat uit één natuurlijke persoon. 

2. De Raad van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de Stichting. De Raad van Bestuur is 

verantwoordelijk voor realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van 

de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving. 

3. De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke 

functie van de Stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van allen die bij de 

Stichting betrokken zijn. 

4. De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 

voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die schade 

toebrengen aan de reputatie en het belang van de Stichting. De Raad van bestuur bevordert dat 

medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen. 

5. De Raad van Bestuur wordt conform artikel 4 van de statuten benoemd, geschorst en ontslagen door 

de Raad van Toezicht. 

Artikel 3: Verantwoordelijkheid en verantwoording  

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

geschiedt in het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

2. De Raad van Bestuur is binnen de in de statuten aangegeven kaders, gerechtigd tot alle handelingen 

van bestuur; 

3. Ten aanzien van de taken, werkwijze en bevoegdheden voortvloeiend uit het bepaalde in het 

voorgaande lid van dit artikel is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor o.a.: 
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 De ontwikkeling, en vaststelling van de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende 

resultatenontwikkeling van de bestuurde instellingen; 

 Het vaststellen van het algemeen beleid van alle bestuurde instellingen en de daarop gebaseerde 

jaarplannen met (financiële) begrotingen; 

 Het afleggen van kwalitatieve, correcte en volledige verantwoording middels de jaarrekening en 

het jaarverslag aan de in de wet genoemde rechthebbenden en belangstellenden.  

 Het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten  en de financiering van alle bestuurde 

instellingen; 

 Het delegeren van (deel)budgettaire verantwoordelijkheid middels procuratieverlening. Dit is 

vastgelegd in de procuratieregeling die goedgekeurd is door de Raad van Toezicht; 

 Het benoemen, schorsen en ontslaan van het management van de bestuurde instellingen; 

 Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening door of vanuit alle bestuurde instellingen; 

 Het verstrekken van informatie aan en het raadplegen van belanghebbenden of hun 

vertegenwoordiging. Hiertoe is met goedkeuring van de Raad van Toezicht een 

“Belanghebbendenprotocol” vastgesteld waarin benoemd is wie de belanghebbenden zijn en hoe 

en waarover zij worden geïnformeerd en waarover zij worden geraadpleegd; 

 De externe representatie en het onderhouden van alle relevante contacten. De  

Raad van Bestuur kan deze verantwoordelijkheid deels delegeren; 

 Het vaststellen van overgangsmaatregelen inzake financieringswijzigingen c.q. 

subsidieveranderingen; 

 Het vaststellen en uitvoeren van het HRM beleid en IT beleid van alle bestuurde instellingen. Het 

bekendmaken van de klokkenluidersregeling zodat werknemers en anderen die in een 

contractuele relatie tot de Stichting staan, mogelijkheid geboden wordt te rapporteren over 

vermeende onregelmatigheden; 

 Het naleven en handhaven van de Governancestructuur van de Stichting; 

 Het periodiek beoordelen van de (onafhankelijkheid van de) externe accountant, het rapporteren 

van de bevindingen aan de Raad van Toezicht en het adviseren bij de benoeming van de externe 

accountant van de Stichting. 

 De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over haar functioneren en 

werkzaamheden van De Meent Groep toe. Het verslag bevat in ieder geval de informatie die de 

wet voorschrijft, waaronder informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de 

Raad van Bestuur, de informatie waarvan de Governancecode vermelding in het jaarverslag 

vereist en een bestuursverklaring; 

 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een 

goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het 

reglement van de Raad van Toezicht. 
4. De Raad van Bestuur is t.a.v. de Raad van Toezicht  verantwoordelijk voor 

 Het opstellen van de agenda van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter van de Raad 

van Toezicht; 

 Het toezicht op het correct verloop van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, 

beraadslaging, goedkeuring en uitvoering van besluiten; 

 Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht; hieraan gerelateerd het 

coördineren van de informatie van en naar de Raad van Toezicht. 
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Artikel 4. Bevoegdheidsbeperking 

1. De Raad van Bestuur legt in elk geval besluiten omtrent de volgende aangelegenheden aan de Raad 

van Toezicht ter goedkeuring voor: 

a. Het jaarplan en begroting, de jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur; 

b. De aansluiting van instellingen die voorheen niet behoorden tot de kring van Aangesloten 

instellingen; 

c. De aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de Stichting; 

d. De gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de 

arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers of van het verbreken van een 

overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als 

samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; (vanaf 10 personen, binnen een maand). 

e. De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde (strategische) 

beleidsplannen van de Stichting en alle door haar bestuurde instellingen, inclusief de missie, visie 

en meerjarenbegrotingen; 

f. De vaststelling en wijziging van het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden; 

g. De verkrijging, vervreemding, bezwaring of (ver)huur voor een periode van 5 jaar of langer van 

registergoederen; 

h. Het verbinden van de Stichting als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, het zich voor een derde 

sterk maken of het zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbinden; 

i. Het aannemen van personeel boven een door de Raad van Toezicht te bepalen loonsom; 

j. Het aangaan van geldleningen boven € 250.000 en/of voor een langere periode dan de door de 

Raad van Toezicht bepaalde periode van 1 jaar.  

k. Het vaststellen of wijzigen van een kwaliteitssysteem; 

l. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere 

rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 

betekenis is voor de Stichting; 

m. Fusie en overname; 

n. Het oprichten of ontbinden van een rechtspersoon; 

o. Het reglement van de Raad van Bestuur; 

p. De procuratieregeling van de Stichting; 

q. De wijziging van de statuten; 

r. Het nemen van besluiten als hiervoor op het niveau van een bestuurde instelling. 

Artikel 5:  Informatievoorziening 

1. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de 

Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen. 

2. De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht in ieder geval op de hoogte houden over; 

a. ontwikkelingen en actualiteiten die de dienstverlening aan mensen met een beperking 

beïnvloeden dan wel invloed hebben op het gebied van de positionering en de strategie van de 

Stichting 

b. ontwikkelingen op de volgende 4 velden: financiën, interne organisatie, cliëntenperspectief en 

innovatie  

c. de opzet en werking van de interne beheersingssystemen, milieubeleid en bedrijfsrisico’s 

d. de tevredenheid cliënten, kwaliteitsbeleid en ethiek 

e. ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring 

van de Raad van Toezicht behoeft; 



 

6 

 

f. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; 

g. problemen en conflicten  van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en 

samenwerkingspartners; 

h. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, justitie, dan wel een andere 

publiekrechtelijke instelling en gemeenten; 

i. belangwekkende gerechtelijke procedures; klachten op grond van de interne klachtenregeling dan 

wel ingediend bij de provinciale klachtencommissie 

j. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. 

3. Indien de Stichting in verband met een calamiteit in de publiciteit komt, zal de Raad van Bestuur  zo 

mogelijk 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. 

  

Artikel 6: Waarneming en vacatures 

1. Gedurende vakanties en andere kortere periodes van afwezigheid van de Raad van Bestuur worden de 

taken waargenomen door een van de managers. Deze afspraak met betreffende manager wordt 

schriftelijk vastgelegd.  

2. Ingeval de afwezigheid van de Raad van Bestuur langer duurt dan een maand  stelt de Raad van 

Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de  waarneming.  

3. Bij ziekte, ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur waarbij de Raad van Bestuur niet in staat is of 

is geweest om conform lid 1 en 2  van dit artikel de waarneming te regelen, benoemt de Raad van 

Toezicht met inachtneming van artikel 4 Lid 7 en 9 van de statuten onverwijld een medewerker van de 

Stichting of een (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot Raad van Bestuur.  

 

Artikel 7:  Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties 

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht is het de Raad van 

Bestuur niet toegestaan om naast de arbeidsovereenkomst met de Stichting nevenactiviteiten te 

verrichten. 

2. De Raad van Bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties en vermeldt deze eventuele 

nevenfuncties in het jaarverslag  

3. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen de belangen van de Stichting 

en zijn persoonlijke belangen. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en de 

Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.  

4. De Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij 

namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen 

met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. 

5. De Raad van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter 

kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is 

opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van de functie als Raad van Bestuur. 

Artikel 8:  Medezeggenschap  

1. De Raad van Bestuur erkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg met de 

Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Bestuur neemt ter zake de toepasselijke 
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wet- en regelgeving in acht en bevordert de totstandkoming van de in het kader van die 

medezeggenschap op te stellen reglementen. 

2. De Raad van Bestuur neemt deel aan de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad en de 

Centrale Cliëntenraad van de Stichting. 

Artikel 9: Externe inbreng en verantwoording 

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en van de bestuurde 

instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn en 

verantwoord worden. 

2. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken 

worden vermeld in het directieverslag en de jaarrekeningen. De jaarstukken worden op de website 

geplaatst.  

3. De Raad van Bestuur biedt openheid over beleid, dienstverlening en prestaties van de Stichting. Welke 

informatie (tenminste) aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt is beschreven in artikel 5. 

4.  De Stichting heeft een beleid over de relatie met belanghebbenden. De Raad van Bestuur legt ten 

aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –

uitvoering open  voor opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, 

verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief 

bevorderd. 

5. De Raad van Bestuur bevordert dat 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 10: Deskundigheid 

1. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en 

blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Hij laat zich daarop 

aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- of beoordelingsgesprekken. 

Artikel 11: Honorering 

1. De honorering van de Raad van Bestuur is afgestemd op de op de vigerende Wet Normering 

Topinkomens (WNT). Het jaarverslag van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie 

over de hoogte en de structuur van de honorering van de Raad van Bestuur. 

Artikel 12: Slotbepaling 

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

goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur met 

inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten 

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.  

4. Het reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in diens vergadering van 15 november 2018.   

 

 

 


