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Bestuur Hospice Duin- en Bollenstreek: taken, verantwoordelijkheden en profielschets 

 

Sassenheim, 24 juli 2019   

 

 

Verantwoordelijkheden bestuur. 

 

Het bestuur heeft in algemene zin als verantwoordelijkheden:  

- Ontwikkelen en vaststellen van het organisatiebeleid;  

- Zorgdragen voor het personeels-, vrijwilligers- en arbobeleid;  

- Ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid;  

- Ontwikkelen en bewaken van het kwaliteitsbeleid;  

- Bewaken van de gang van zaken in de organisatie; 

- Realiseren van de productieafspraken met daartoe aangewezen externe partijen.  

- Onderhouden van externe contacten op bestuurlijk niveau;  

- Bewaken en uitvoeren van een klachtenprocedure.  

 

Taken en bevoegdheden bestuur. 

 

De taken en bevoegdheden van het bestuur staan vermeld in de statuten, waarnaar kortheidshalve 

wordt verwezen. Het bestuur heeft eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen betreffende het 

beleid van de organisatie. Het bestuur moet daarom goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in 

de terminale zorg ter plaatse, de regio en op landelijk niveau. Het bestuur moet een visie 

ontwikkelen over de plaats van de vrijwilligerszorg daarin, de professionele zorg en de regelgeving 

omtrent de financiering van de zorg en de subsidieregelingen. Hierbij is ook sprake van het 

informeren en stimuleren van andere lokale/regionale organisaties en landelijke organisaties. 

  

Het bestuur heeft een inspanningsverplichting om inkomsten te verwerven en bewaakt de uitgaven. 

Inkomsten komen vanuit de overheid, de zorgverzekeraars en particuliere bronnen. Jaarlijks stelt het 

bestuur de begroting, balans en jaarrekening vast.  

 

Het bestuur is, samen met de manager, verantwoordelijk voor het beleid inzake de vrijwilligers en de 

beroepskrachten en bevordert een goede overlegstructuur binnen het hospice. 

 

Het bestuur onderhoudt in nauw overleg met de manager, die hierin ook een belangrijke taak heeft, 

het contact met externe partijen, zoals de directies van de zorginstellingen waarmee wordt 

samengewerkt, VPTZ, het palliatieve netwerk, de zorgverzekeraars, lokale en landelijke overheid en 

andere stakeholders.  

 

Het realiseren en in stand houden van een adequate huisvesting is een belangrijke bestuurstaak. 
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Samenstelling bestuur 

 

De grootte en de samenstelling van het bestuur zijn beschreven in de statuten. Naast de 

basisfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester) kunnen de verschillende portefeuilles over 

de overige bestuursleden worden verdeeld. Belangrijk hierbij is de portefeuille van het inhoudelijk 

zorgbeleid. Hiervoor is de aanwezigheid in het bestuur van een lid met een medische achtergrond en 

met kennis en ervaring in de palliatieve zorg zeer belangrijk. 

 

Profielschets bestuurders 

 

Algemene profielschets 

 

Binnen het bestuur moeten minimaal de volgende eigenschappen en kennisvelden aanwezig zijn: 

 

- Hoger opleidingsniveau; 

- Voldoende bestuurlijke ervaring; 

- In staat het juiste evenwicht in stand te houden tussen bestuurlijke afstand en nabijheid 

- Kennis en/of affiniteit met het werk in het hospice; 

- Maatschappelijke betrokkenheid en representatief voor de regio; 

- Kennis van de regelgeving op het terrein van de financiering van de zorg, de 

subsidieregelingen en andere financieringsmogelijkheden dan wel de bereidheid deze te 

verwerven; 

- Kennis op terrein personeelsbeleid; 

- Kennis van en inzicht in de landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorgsector, de 

vrijwilligerssector en de mantelzorg (dan wel de mogelijkheid en de bereidheid om dit te 

verwerven); 

- Het vermogen om deze ontwikkelingen te vertalen in een visie en het beleid van de stichting; 

- In staat zijn om zo nodig als woordvoerder op te treden in het overleg c.q. de 

onderhandelingen met andere instellingen en instanties; 

- Leidinggevende capaciteiten die zich vertalen in goede communicatieve en contactuele 

vaardigheden, overtuigingskracht, ervaring met processen van besluitvorming en het leiden 

van vergaderingen (geldt met name voor de voorzitter); 

- Ervaring met begrotingen en budgetten en daaraan gekoppeld politieke onderhandelingen 

m.b.t. zorgfinanciering (geldt met name voor de penningmeester); 

- Democratische gezindheid dat zich uit in goed kunnen luisteren en mede daardoor recht 

doen aan de inbreng van verschillende partijen; 

In staat zijn om vanuit de inhoud van het vrijwilligerswerk op open wijze met de 

coördinatoren en vrijwilligers in gesprek te zijn over hun ervaringen, opvattingen en emoties 

en waar nodig kritische feedback te geven; 

- Kennis van de zorgprocessen inzake palliatieve zorg en in staat deze met de manager te 

vertalen in richtlijnen en procedures alsmede op te treden als gesprekspartner van 

behandelende huisartsen (geldt met name voor het bestuurslid belast met inhoudelijk 

zorgbeleid). 

 

Profielschets voorzitter   

 

In beginsel zijn er voor de voorzitter vijf taken:  

- Leiden van de bestuursvergaderingen;  

- Leiden c.q. coördineren van de bestuurswerkzaamheden;  

- Bewaken en bevorderen van het functioneren van het bestuur;  

- Onderhouden van de relatie c.q. het voeren van overleg met de coördinator;  

- Extern representeren van de organisatie.  
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Profielschets Secretaris  

 

De taak van de secretaris is de meest zichtbare: notuleren van de vergaderingen, voeren van de 

correspondentie, opstellen van de agenda (in overleg met de voorzitter), zaken voorbereiden, 

afspraken regelen, bestuur informeren over binnengekomen stukken, kijken of afspraken worden 

nagekomen en zorgen dat er geen belangrijke momenten of termijnen over het hoofd worden 

gezien. Het is gebruikelijk de notulen te laten ondertekenen door de voorzitter en de secretaris.  

 

Profielschets Penningmeester  

 

Het opstellen (en bewaken) van de begroting, de balans en het financieel jaarverslag zijn de meest 

wezenlijke taken. De andere taken van de penningmeester hebben te maken met uitvoerende 

werkzaamheden, zoals het verrichten van betalingen of het inrichten van en toezicht houden op de 

administratie. Verder moet de penningmeester een aantal wezenlijke externe relaties onderhouden, 

te weten met de bankinstelling, de accountant, de Belastingdienst en subsidieverstrekkers. Gelet op 

de ontwikkelingen in de (financiering van de) zorg dient de penningmeester ook initiatief te nemen 

tot het ontwikkelen van een financieel beleid. De subsidieregeling palliatieve zorg van het ministerie 

van VWS is voor de meeste organisaties slechts gedeeltelijk kostendekkend. Dit vraagt om 

aanvullende financiële middelen en een gericht beleid om dit te verwerven  

 

Profielschets lid 

 

Voldoet aan de algemene profielschets. Minimaal een van de leden van het bestuur is palliatief 

consulent of heeft een medische achtergrond en affiniteit met palliatieve zorg. 

 

Managementstatuut 

 

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de relatie tot de taken en bevoegdheden van de 

manager zijn weergegeven in het managementstatuur. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

 

Governance 

 

Hospice Duin- en Bollenstreek voldoet aan een groeiende behoefte.  Voor de regio is hospice Duin- 

en Bollenstreek een belangrijke partij als het gaat om palliatieve zorg in de laatste levensfase. 

Transparantie naar alle betrokken partijen is essentieel. Om deze transparantie zo groot mogelijk te 

houden volgt het bestuur de Zorgbrede Governance Code, waarin door de branchevereniging 

richtlijnen voor goed bestuur zijn opgenomen. Hoewel de Zorgbrede Governance Code specifiek is 

opgesteld voor organisaties met een toezicht model hecht het hospice er waarde aan om de 

uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code te volgen. 

 


