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

 

Sassenheim, 17 november 2021  

 

Het bestuur van het Hospice Duin- en Bollenstreek werkt volgens het principe van een ‘one tier 

board’. 

 

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 palliatieve 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. De taakverdeling en 

de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Managementstatuut. 

 

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: 

 

- 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; 

- Ervaring met begrotingen en budgetten en daaraan gekoppeld politieke onderhandelingen 

m.b.t. zorgfinanciering; 

- 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. 

 

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 manager/het 

managementteam;  

- Extern representeren van de organisatie.  
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Profielschets Secretaris  

 

De taak van de secretaris: 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.  

 

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. 

 

Competenties 

Het overzicht met de competenties die worden verwacht van de verschillende bestuursleden, waarbij 

complementariteit van belang is (niet elke bestuurder hoeft alle competenties in zich te hebben, 

maar alle competenties moeten aanwezig zijn binnen het bestuur) is als bijlage 1. toegevoegd aan dit 

profiel. 

 

Managementstatuut 

 

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

manager zijn weergegeven in het Managementstatuut. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen (zie 

bijlage 2.). 

 

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. 

 
Linking Pin Hospice De Mare 

 

Twee leden van het bestuur van Hospice De Mare worden benoemd op voordracht van het bestuur 

van Hospice Duin- en Bollenstreek. 
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Bijlage 1. 

 

 

Competenties  

Authenticiteit 

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt 

zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. 

Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot 

openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke 

situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders. 

Helikopterview 

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. 

Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken.  

Integriteit en moreel besef 

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. 

Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en 

ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. 

Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector. 

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid 

Onderkent de specifieke rol van de organisatie als maatschappelijke onderneming. 

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere 

ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, alsook over de belangen van belanghouders. Kan 

dit vertalen naar de dienstverlening van het hospice en deze kennis effectief benutten.  

Onafhankelijke oordeelsvorming 

Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in 

durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn 

tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. 

Teamspeler 

Heeft oog voor het breder belang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is 

tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele 

belangen. Overlegt, stemt af en werkt samen. 

Vakinhoudelijke kennis en visie 

Beschikt over (vak)inhoudelijke kennis. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige 

ontwikkelingen. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de organisatie loopt en neemt 

bijhorende beheermaatregelen. 
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Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing) 

Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen het bestuur op een professionele wijze te leiden. Kan 

vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen 

gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen 

en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. Neemt 

beslissingen waarbij de uitkomst voorspelbaar is en het belang eenduidig. 

Zelfreflectie 

Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van het bestuur en 

zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar 

functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar 

handelen invloed heeft op het functioneren van het bestuur, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) 

leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces. 
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Bijlage 2.  

 

 
 

Managementstatuut 
 

Artikel 1 Definitiebepaling  

 

In dit managementstatuut wordt verstaan onder: 

a.  Bevoegd gezag: het bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek. 

b.  Stichting: de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek.  

c. Het hospice: het hospice Duin- en Bollenstreek. 

d. Manager: de manager van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek die is benoemd 

of  te werk is gesteld om leiding te geven aan het hospice. 

e. Bestuursvergadering: de vergadering tussen het bevoegd gezag en het management. 

f.  Governance code: de zorgbrede Governance code. 

 

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut  

 

Lid 1 Het bevoegd gezag stelt de manager in de gelegenheid advies uit te brengen over de 

vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. 

Lid 2 Het bevoegd gezag stelt de manager zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed op 

de hoogte of het aan het uitgebrachte advies gevolg wil gegeven.  

Lid 3 Indien het bevoegd gezag het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het bevoegd 

gezag de manager in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief 

over het advies te besluiten. Het bevoegd gezag brengt het definitieve besluit zo 

spoedig mogelijk ter kennis aan de manager.  

 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden bevoegd gezag  

 

Lid 1  

a. Het bevoegd gezag heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de 

instandhouding van de stichting en de kwaliteit van zorg en dienstverlening en de 

bedrijfsvoering.  

b. Het bevoegd gezag ziet in zijn hoedanigheid van intern toezichthouder toe op de 

naleving van wettelijke verplichtingen en de Governance code.  

c. Het bevoegd gezag ziet in zijn hoedanigheid van intern toezichthouder toe op de 

rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige aanwending van de 

middelen van de stichting.  

d. Het bevoegd gezag wijst de accountant aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

e. Het bevoegd gezag legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de 

uitvoering van zijn taak als intern toezichthouder met betrekking tot de uitvoering van 

de bestuurlijke taken en bevoegdheden door de manager. 
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f. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de manager en bepaalt de 

rechtspositie en bezoldiging van de manager. 

g. Het bevoegd gezag voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de manager. 

h. Het bevoegd gezag stelt het managementstatuut alsmede een wijziging daarvan vast. 

i. Het bevoegd gezag stelt een voorstel vast tot wijziging van de statuten van de 

stichting.  

j. Het bevoegd gezag stelt een voorstel vast tot ontbinding van de stichting. 

 

Lid 2 Het bevoegd gezag delegeert, met in achtneming van het bepaalde in het derde lid 

van dit artikel, alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet en de 

statuten van de stichting toekomen en die niet in het eerste lid van dit artikel zijn 

genoemd, aan de manager.  

 

Lid 3 De manager heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van het bevoegd gezag met 

betrekking tot het besluit tot:  

a. Vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting  

b. Vaststelling en wijziging van het jaarverslag. 

c. Vaststelling en wijziging van het strategisch meerjarenplan van de stichting. 

d. Het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen. 

e. Het als stichting gaan voeren van een rechtsgeding, geschillen- of 

klachtenprocedure.  

 

Artikel 4 Taken en bevoegdheden manager 

 

Lid 1 De manager oefent de taken en bevoegdheden uit die door het bevoegd gezag 

overeenkomstig artikel 3 tweede en derde lid van dit statuut aan de manager zijn 

gedelegeerd. 

Lid 2 De manager draagt – in overleg met het bevoegd gezag – zorg voor de voorbereiding 

en uitvoering van de besluiten, die zijn genoemd in artikel 3 eerste lid van dit 

managementstatuut. 

Lid 3 De manager woont de vergaderingen van het bevoegd gezag en draagt uit dien hoofde 

bij aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie.  De manager neemt niet 

deel aan de vergadering of delen van de vergadering, waarin de manager onderwerp 

van beraadslaging is. 

Lid 5     De manager vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte ter zake van 

aangelegenheden, die in dit managementstatuut aan de manager zijn gedelegeerd.  

Lid 6  De manager is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en is belast met de zorg 

voor de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening.  De manager geeft leiding 

aan het personeel van de stichting, en draagt er zorg voor dat met de individuele 

personeelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. De 

manager onderhoudt de contacten met de cliënten van de stichting en met de relaties 

van de cliënten van de stichting.  

Lid 7 De manager beheert de door het bevoegd gezag aan de stichting toegekende 

formatieve en financiële middelen, en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen 

de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan tot een 

maximum van € 2.500,= (zegge vijfentwintighonderd euro).  

Lid 8 De manager voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit, die in de bij zijn 
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functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen.  

 

Artikel 5 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging  

 

Lid 1 De manager draagt zorg voor een financieel gezonde huishouding en de kwaliteit en 

de tijdige uitvoering van de planning- en control cyclus, zoals die in overleg met het 

bevoegd gezag is vastgesteld. 

 

Artikel 6 Rapportage  

 

Lid 1 De manager informeert het bevoegd gezag – overeenkomstig de door het bevoegd 

gezag vastgestelde richtlijnen – over het verloop en de resultaten van het gevoerde 

beleid van de stichting. 

 

Artikel 7 Slotbepalingen  

 

Lid 1 Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de 

dag, waarop dit statuut door het bevoegd gezag is vastgesteld. 

 

Lid 2 Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag 

volgend op de dag waarop het bevoegd gezag tot wijziging dan wel verlenging heeft 

besloten. 

 

Lid 3 In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 

  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Hospice Duin- en 

Bollenstreek d.d. 27 juni 2018 en bijgesteld en opnieuw vastgesteld in de vergadering van het 

bestuur van de Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek d.d. 2 november 2021.  

 

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek,  

 

 

Voorzitter,     Secretaris,   Manager Hospice 

 

 

J. de Vries    A.J. Guijt – Paap   E.C.W. van Duin 

 


