RAAD VAN BEHEER OF RAAD VAN TOEZICHT?
Sommige stichtingen en verenigingen kennen het Raad van Beheermodel. Daarbij vervult een deel van het
bestuur de wettelijk verplichte toezichthoudende rol en is een deel van het bestuur uitvoerend (soms
alleen de directeur-bestuurder) . Welke voordelen heeft dit model boven dat van een Raad van Toezicht
met een College van Bestuur? Zijn er ook nadelen? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Waarom zouden
we naar een ander model toe ‘moeten’?

Bestuursmodellen
Wanneer de discussie over het bestuursmodel gevoerd wordt,
zet dan eens de gangbare modellen op een rij, bespreek de
historische achtergrond, bezie de kenmerken en weeg de
voor- en nadelen af. Vaak gaat het om de vraag of u van een
Raad van Beheermodel naar het Raad van Toezichtmodel wilt.
Vragen die wij dan horen zijn: met dit model voldoen we toch
ook aan de wettelijke vereisten van scheiding van bestuur en
toezicht? Met een Raad van Beheer staan we toch dichter bij
de organisatie? Moeten we met pompeuze titels als ‘College
van Bestuur’ gaan werken? We zijn toch geen multinational?
Als ervaren en kritische buitenstaander geven we u hier een
uitgebreid inzicht in. We stellen vragen en leggen dilemma’s
voor. Zo onderzoekt u wat bij uw organisatie past.

Helder proces
Als u het besluit neemt om naar het Raad van Toezichtmodel over te gaan, komt er heel wat bij kijken.
Allereerst is het van belang een helder proces af te spreken, zeker wanneer het een vereniging betreft. Het
gaat niet alleen om het ‘verhangen van de bordjes’ maar ook om:
- (Rechts)positie huidige algemeen directeur of directeur-bestuurder
- Statutenwijziging en andere documenten
- Samenstelling nieuwe Raad van Toezicht (behoud historische kennis, behoefte aan nieuwe leden)
- Profiel Raad van Toezicht
- Hoe komen Raad van Toezicht en bestuurder snel in hun rol? Welke professionalisering is nodig?
Voor de dialoog over het bestuursmodel, de concrete inrichting (met hulp van juristen tot notaris) en het te
bewandelen proces ondersteunt ScoliX u professioneel en ontzorgend. Dat doen we o.m. met modelreglementen, formats, handreikingen en jarenlange ervaring.

Meer weten?
Neem contact op, we denken graag met u mee.
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