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Algemeen 

Het reglement 

Het bestuur richt zich conform de wet en de statuten bij de vervulling van zijn taak naar het 

belang van de Stichting, Het bestuur heeft tot taak om toezicht te houden op de uitvoering 

van het beleid door de directie. De leden van het bestuur staan de directie met advies ter 

zijde. Het bestuur fungeert als een college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

onafhankelijk van de bij de Stichting betrokken deelbelangen. 

 

Het reglement is een aanvulling op de Statuten en andere bindende regelgeving.  

Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd na voorafgaand overleg met de 

directie. 

 

1 Uitgangspunten 

 

Een belangrijke onderdeel van een samenleving met toekomstperspectief is het onderdeel 

“duurzaamheid”.  Duurzaamheid omvat sociale- ,milieu- en economische aspecten.  In een 

bredere zin kunnen aan dit begrip ook de kernwaarden integriteit, continuïteit en 

transparantie worden toegevoegd. 

 

Het kringloopbedrijf -- met hergebruik van producten en materialen  

én werkgelegenheid voor mensen met minder perspectief op de arbeidsmarkt -- past op een 

uitstekende wijze in dit duurzaamheidstreven.  

Bedenk wel dat vorm en inhoud in overeenstemming met elkaar moeten zijn.  

Anders gezegd: het werken aan duurzaamheid in het Kringloopbedrijf betekent ook dat de 

betrokken mensen en zeker de directie en de Bestuursleden aan zekere kenmerken moeten 

voldoen. De mensen moeten  als het ware ook “duurzaam” handelen. 

 

Als we dit vertalen  naar de dagelijkse praktijk van het Bestuur, dan ontstaat het volgende 

beeld: 

 

 Het bestuur is een collegiaal bestuur.  

 Besluitvorming vindt plaats op basis van argumenten en niet op basis van macht.  

 Bestuursleden handelen vanuit het belang van het Kringloopbedrijf en niet vanuit een 

ander belang. 

 Het gehele traject van voorbereiding, besluitvorming, evaluatie en bijstelling moet 

transparant uitgevoerd worden, en duidelijk kunnen worden uitgelegd.  



 Transparantie en duidelijkheid in de besluitvorming bieden een basis voor onderling 

vertrouwen. 

 Dit alles is een noodzakelijk kenmerk voor het functioneren op de langere termijn, en 

bied vervolgens ook de mogelijkheid om elkaar onderling te corrigeren zonder dat er 

een kwetsende of ruzieachtige sfeer ontstaat. 

 

 

 

 

2 Interne Bestuurszaken 

 

 Benoeming 

2.1 Het bestuur stelt in overleg met de directie een gewenst profiel van het Bestuur op.  

Het profiel bevat een nadere invulling van de samenstelling, grootte, gewenste 

expertise van het bestuur. Het bestuur evalueert periodiek dit profiel.  

2.2 Op grond van het profiel wordt, indien gewenst, gericht gezocht naar aanvulling van 

het bestuur. 

2.3 Het bestuur evalueert tevens periodiek het Bestuursmodel. 

 

Toelichting: Het Bestuursmodel is het platform waarop de werkwijze en daarmee het profiel  

is gebaseerd. Alle onderdelen moeten regelmatig geëvalueerd worden. 

 

 Aftreden en vacatures 

2.4 Overeenkomstig de statuten is er een rooster van aftreden van de bestuursleden. 

2.5 Een vacature van een bestuurslid vormt onderwerp van beraadslaging in een 

bestuursvergadering. De vacature kan ontstaan door een tussentijds aftreden van 

een bestuurslid, als wel door een regulier aftreden op basis van het rooster.   

2.6 In geval van een regulier aftreden waarbij het aftredende bestuurslid herbenoembaar 

is, wordt dit in het bestuur geagendeerd..  

2.7 Onderwerpen van beraadslaging in het bestuur zijn: 

 - noodzaak van vervulling van de vacature, 

 - eventuele bijstelling van het profiel in geval van vacature, 

 - toetsing aan profiel in geval van herbenoeming, 

 - procedure van werving in geval van vacature, 

 - eventueel nader te formuleren randvoorwaarden. 

2.8 Tussentijds aftreden van een bestuurslid is geboden in geval van onvoldoende 

functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen,  

 De voorzitter dient in deze situatie een actieve en beslissende rol te spelen. 

2.9 Een bestuurslid verplicht zich bij zijn aantreden op voorhand te zullen aftreden indien 

de overige leden van het bestuur in meerderheid van oordeel zijn dat diens 

handhaving als bestuurslid in redelijkheid niet kan worden verlangd.  

2.10 Indien een bestuurslid voorziet dat de schijn van een tegenstrijdig belang of 

onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het bestuur zou kunnen 

optreden, meldt hij dit via de voorzitter. Indien er naar het oordeel van het bestuur 

sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden 

opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het bestuurslid aan die voorziening 

mee. Een bestuurslid treedt af indien er sprake is van een structurele 

tegenstrijdigheid. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van het bestuur. 



 

 

 Taken en bevoegdheden 

 

3 Beleid 

 

3.1 Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid. Op grond van de 

uitgangspunten worden beleidsplannen opgesteld, uitmondend in een jaarlijks 

bedrijfsplan, projectplan, investeringsplan en een begroting. 

3.6 Alle informatie die in het kader van de bestuurstaken wordt verschaft is strikt 

vertrouwelijk. Bestuursleden verplichten zich om deze informatie niet openbaar te 

maken, ook niet na hun aftreden. 

3.7 Bestuursleden doen geen uitspraken in het openbaar over het beleid en de besluiten 

van het bestuur, tenzij op verzoek van of in overleg met de voorzitter. De voorzitter 

doet geen uitspraken in het openbaar over het beleid en de besluiten van het 

Bestuur, tenzij na overleg met directie en Bestuur. In het geval dat er geen 

gelegenheid is tot overleg en er naar het oordeel van de voorzitter een uitspraak of 

stellingname wel in het belang is van het Kringloopbedrijf, kan de voorzitter afwijken 

van bovengenoemde regel.  

 

 

4 Vorm 

 

4.1 De oproep tot een bestuursvergadering wordt in principe gedaan door de directie. De 

oproep gaat tenminste vergezeld van een agenda. Voorafgaande aan het opstellen 

van de agenda is er overleg tussen de voorzitter en directie over de 

agendaonderwerpen. 

4.2 Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar over het algemene beleid 

en de strategie, de financiële stand van zaken, waaronder begrepen de begroting van 

het nieuwe jaar en de jaarrekening van het voorafgaande jaar.  

4.3 Het bestuur beoordeelt het functioneren van het Kringloopbedrijf op grond van 

informatie die onder andere door de directie wordt verstrekt.  

Deze informatie bestaat tenminste uit: 

 - maandrapportages 

 -   kwartaalcijfers 

 - mondelinge en schriftelijke mededelingen. 

 Het format van de rapportages wordt in overleg vastgesteld. 

4.4 Aanvullend op hetgeen in de statuten is bepaald, wordt op de agenda aangegeven: 

 - welke stukken ter kennisname zijn, 

- welke stukken/onderwerpen ter besluitvorming zijn, eventueel nader 

gespecificeerd overeenkomstig 3.6. 

- indien het vooraf goed te keuren besluiten van de directie betreft: het advies 

van de directie,   

- indien het achteraf goed te keuren besluiten betreft: het besluit van de directie. 

4.5 De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van het bestuur. Daarnaast 

heeft de voorzitter de volgende taken: 

 - coördinatie van de communicatie tussen bestuur en directie. 

 - het vervullen van een klankbordfunctie voor de directie.  



4.6 Besluiten waarvoor op grond van de statuten voorafgaande goedkeuring van het 

bestuur is vereist en ter zake waarvan de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of 

Ondernemingsraad (OR) adviesrecht of instemmingsrecht heeft, dienen eerst door 

het bestuur te worden goedgekeurd onder voorbehoud van een positief advies of 

instemming van PVT of OR. Een voorgenomen besluit dat geen positief advies of 

instemming verkrijgt, komt opnieuw aan de orde in het bestuur.   

4.7 Het bestuur evalueert periodiek buiten de aanwezigheid van de directie het eigen 

functioneren, de relatie tot de directie en het functioneren van de directie Ten 

behoeve van deze evaluatie inventariseert de voorzitter gespreksonderwerpen bij de 

andere bestuursleden en de directie.  

 

 

 

5 Toezicht/ Controle 

 

5.1 Het bestuur benoemt een accountant en verstrekt aan hem de opdracht de 

jaarrekening en de overige stukken als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek te controleren en daarover een verklaring af te leggen. 

De directie kan bovenbedoelde opdrachtverlening namens het bestuur daadwerkelijk 

doen. De verklaring van de accountant heeft tenminste betrekking op het resultaat 

van de toetsing van de begroting en de realisatie.   

De directie verschaft aan de accountant alle informatie die nodig is om tot een 

gefundeerde oordeelsvorming te komen. 

 

6 Werkgeverschap 

 

6.1 Het bestuur benoemt de leden van de directie in hun specifieke functie. 

6.2 In geval van een directievacature heeft het bestuur de taak om de werving en selectie 

procedure te starten.  

6.3 Als eerste stap in de procedure stelt het bestuur een profiel van de functie vast. Het 

bestuur voert daarvoor overleg met de overige directieleden, managementteam  en 

met een vertegenwoordiging van de PVT of OR. 

6.4 Het bestuur overweegt of gebruik gemaakt wordt van externe expertise voor delen 

van de procedure.   

6.5 Het bestuur draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst en een 

functieomschrijving. 

6.6 Het bestuur stelt na overleg met de directie een directiestatuut vast.  

6.7 Indien de directie – door welke oorzaak dan ook – ontbreekt, voorziet het bestuur met 

een tijdelijke maatregel in de directie.  

6.8 Het bestuur vormt zich gedurende het jaar een beeld van het gevoerde beleid, de 

bereikte resultaten, de omgevingsfactoren die van invloed zijn. Op grond van dit 

beeld voert een delegatie van het bestuur een functioneringsgesprek met de 

eindverantwoordelijke directeur. 

6.9 Het bestuur bepaalt de hoogte van de beloning van de directie. 

 

 

---------- 

 


