Op adem en in je kracht

Bestuursreglement Oases (versie 1 november 2018)

Voor bestuur met commitment

Bestuursreglement Oases, goedgekeurd en vastgesteld november 2018
Toevoeging werkwijze conform Governance code zorg en monistisch bestuur..
Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten en wettelijke bepalingen. Bij strijdigheden tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, zijn de bepalingen in de statuten voorliggend.
In- en aanleiding van dit bestuursreglement.
Gelet op de visie en de cultuur van de Oases, open, transparant, betrokken en gericht op samen en vooruitlopend op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en verruiming in de wetgeving met betrekking tot mogelijkheden voor een monistisch bestuur bij stichtingen, heeft het bestuur besloten zich meer op
deze vorm en werkwijze te willen gaan richten. Een monistisch bestuur geeft alle bestuursleden uitvoerend
en toezichthoudend een grotere betrokkenheid met de algehele gang van zaken op de Oases en is daarmee
nog meer een voedingsbodem voor verdere verhoging van de kwaliteit.

De belangrijkste te verwachten wijzigingen:

1. Wettelijke grondslag voor instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen
Op dit moment is er voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij een vereniging of stichting
nog geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Dit wetsvoorstel creëert deze grondslag.
2. Uniformering van de norm waarnaar bestuurders en toezichthouders zich moeten richten
In tegenstelling tot nv’s en bv’s is voor verenigingen en stichtingen in de wet nog niet uitdrukkelijk een
norm vastgelegd waarnaar bestuurders en toezichthouders zich bij de vervulling van hun taak moeten
richten. Het wetsvoorstel bepaalt voor alle rechtspersonen dat bestuurders en toezichthouders zich bij
de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de aan hem verbonden organisatie.
3. Wettelijke grondslag voor monistisch bestuurssysteem bij de vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij en stichting
Voor de NV en de BV bestaat al sinds 2013 de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel; een bestuurssysteem zonder afzonderlijk toezichthoudend orgaan, maar waarin de toezichthoudende functie vervuld wordt door niet-uitvoerende bestuurders.
4. Uniformering tegenstrijdig belang regeling
Momenteel is er nog geen wettelijke tegenstrijdig belangregeling voor bestuurders en toezichthouders
van verenigingen en stichtingen in die zin dat er een algemeen geldend wettelijk verbod is tot deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming bij een tegenstrijdig belang. In sommige sectorale governance codes is al wel het een en ander geregeld aangaande tegenstrijdig belang. Het wetsvoorstel beoogt de wettelijke besluitvormingsregeling bij tegenstrijdig belang te doen gelden voor alle rechtspersonen en dus ook voor de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.
5. Uniformering faillissementsaansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders
Het wetsvoorstel beoogt een duidelijke algemene regeling te geven voor aansprakelijkstelling van bestuurders en commissarissen bij faillissement. In dit voorstel wordt de faillissementsaansprakelijkheid
ook expliciet uitgebreid naar bestuurders en toezichthouders van informele verenigingen en stichtingen
die niet onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting. Mede naar aanleiding van de reacties bij de consultatie, wordt de regeling wel aangevuld om meer bescherming te bieden aan onbezoldigde bestuurders en toezichthouders van niet commerciële/informele verenigingen en stichtingen.
Deze aanvulling heeft als bedoeling te voorkomen dat vrijwilligers ten onrechte worden weerhouden
om zich in te zetten als bestuurder of commissaris van bijvoorbeeld een buurtvereniging of een kleine
sportvereniging.

6. Uniformering interne persoonlijke aansprakelijkheid toezichthouders
Naast de introductie van een uniforme faillissementsaansprakelijkheidsregeling wordt ook de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders in de zin van artikel 2:9 BW uitgebreid naar
toezichthouders van verenigingen en stichtingen in het nieuwe artikel 2:11b BW. De introductie van de hoofdelijkheid is een duidelijke uitbreiding van de aansprakelijkheidsrisico’s van
toezichthouders.
7. Uitbreiding gronden voor ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen
Bij stichtingen is het op basis van de huidige wettelijke regeling moeilijk in te grijpen als een
bestuurder of toezichthouder niet goed functioneert. Deze situatie is onwenselijk en kan de
continuïteit van de stichting in gevaar brengen. Met het oog hierop wordt voorgesteld dat een
bestuurder en/of toezichthouder kan worden ontslagen door de rechter op verzoek van belanghebbende of Openbaar Ministerie wegens verwaarlozing van taken, wegens andere gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het
voortduren in redelijkheid niet geduld kan worden, en wegens het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter.

.
Een monistisch bestuur bestaat uit zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders, met derhalve
uitvoerende en niet-uitvoerende taken. Allen zijn zij natuurlijke personen. Passend bij de cultuur van
de Oases, oftewel de normen en waarden, is het bestuur daarmee optimaal betrokken en heeft optimale inzage en toezichtmogelijkheden alsook de ruimte voor betrokkenheid en bevlogenheid, wat de
kwaliteit van het bestuur ten goede komt.
Betrokkenheid en vertrouwen geven ruimte voor compassie, bevlogenheid en inzet, belangrijk in alle
facetten van de Oases, dus ook voor het bestuur, haar werkwijze en haar model. Duidelijkheid in de
rol, positie, taken en nog belangrijker een autonome ruimte met onafhankelijkheid en gedeelde gelijke
bevoegdheden samen met de compassie voor het gemeenschappelijke belang van goed bestuur, ziet
het bestuur als de optimale vertegenwoordiging van de Oases.
Daartoe onderschrijft het bestuur de werkwijze vanuit de Governancecode Zorg. Waar gelijk gedeelde
verantwoordelijkheid en aandacht voor tegenstrijdig belangen en daarmee toezicht op elkaar de norm
is.

Gelet het hiervoor geschrevene is het bestuur tot de volgende bepalingen gekomen:



Het bestuur werkt conform de principes van de Governancecode Zorg.



De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de rechtspersoon en
de daaraan verbonden onderneming of organisatie”.



De verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken rust conform de statuten op elke bestuurder.



Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden
onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.



Tegenstrijdig belang heeft voortdurende aandacht bij alle bestuurders en wordt uitgevoerd conform
de principes van de Governance Zorg.



Toebedeelde taken en verantwoordelijkheden aan een bestuurder als uitvoerend bestuurder, zijn
steeds schriftelijk met overwegingen vastgelegd in bestuursbesluiten, alsmede de toezicht op de
taken/verantwoordelijkheden.



Een uitvoerend bestuurder treedt niet op als voorzitter van het bestuur betreffende de uitvoerende
taak



Wanneer taken en verantwoordelijkheden een bestuurder worden toebedeeld en er sprake is van,
of een risico op direct of indirect persoonlijk belang, wat tegenstrijdig is met het belang van de
stichting en daaraan verbonden onderneming, wordt het besluit daarover met kennisgeving en
transparantie zonder de betroffen bestuurder door de overige bestuurders genomen. Onder
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
Uit de Governancecode Zorg: 2.6.1. 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.
Zodra de Oases cliënten heeft (gehad) of er op andere wijze een vertegenwoordiging mogelijk is
door zowel cliënten en/of medewerkers, geeft het bestuur vorm aan een vacature voor een bestuurder die wordt voorgedragen door dezen en namens deze zitting neemt.
Jaarlijks, of indien bestuursleden daarom verzoeken vaker en in ieder geval bij het ontstaan van een
vacature binnen het bestuur, reflecteert het bestuur op dit bestuursmodel en legt schriftelijk daarvan haar bevindingen en/of onderbouwde aanvullingen of aanpassingen vast op het model.







.

Aanvullende notitie.
Omdat er een wettelijk kader in de maak is die mede de werkwijze conform een monistisch bestuur
voor een stichting vastlegt, is het nu nog niet zinvol om statuten te laten aanpassen conform de hier
beschreven werkwijze, temeer daar deze wet er nu binnen afzienbare tijd door lijkt te komen. Daarnaast is het de intentie om de zetel van Oases te verplaatsen naar de locatie Stegeren en zijn er op
korte termijn ontwikkelingen te verwachten die meer duidelijkheid en zekerheid geven op de mate
van bestendiging van deze locatie voor Stichting Oases. In afwachting op deze genoemde ontwikkelingen, blijft het bestuur deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en volgt er een wijziging in de statuten
zodra er meer duidelijkheid is. Wettelijk zijn de bepalingen in de statuten in geval van strijdigheden,
daarmee altijd voorliggend op de bepalingen in dit reglement.
Kitty heeft lijntjes uitgezet bij het Deltion college en de hogeschool Windesheim om te willen kijken
en te laten meedenken qua vormgeving van een monistisch bestuur en de nieuwe wet. Kitty participeert in deze samenwerkingen en doet daarvan verslag binnen de bestuursvergaderingen. Wanneer
hier belangrijke inzichten en of keuzes uit voortkomen vanuit het bestuur zijn die mogelijk ook zinvol
om mee te nemen richting nieuwe statuten.
Een ander punt is dat het bestuur vanwege de opstartfase nog niet beschikt over cliënten en medewerkers . Conform de wet is medezeggenschap voor medewerkers niet vereist bij minder dan 10 medewerkers, desalniettemin past het bij de Oases en is het ook de wens van het bestuur hier zodra er
enigszins mogelijkheid toe is vorm aan te geven en is dit punt hiermee een voorlopig blijvend aandachtspunt.
Verder is het bestuur bezig de Oases te laten certificeren als zorgboerderij en zijn er ook twee seniorbeleidsmedewerkers van de Provincie de Oases aan het ondersteunen m.b.t. het verkrijgen van de
tijdelijke vergunning daartoe en het gezamenlijke innovatieve karakter binnen het project buitenkansen van de provincie. Dit is van belang omdat de huidige vergunning bij groei en uitbreiding beperkingen zouden kunnen gaan geven.
Vandaar dat er voor de eerstkomende periode ruimte is gemaakt in de bestuur-planning voor frequente evaluatie van de werkwijze en dit reglement.

Evaluatie jaarlijks door het bestuur zelf en medewerker en cliënten vertegenwoordiging. In mei 2019 staat evaluatie van het bestuursmodel in
de planning van bestuur.
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