Huishoudelijk Reglement Stichting Klimkoord
1.0 Algemeen
1.1 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
1.2 Het huishoudelijk reglement en aanpassingen daarop, wordt door het bestuur vastgesteld in een
vergadering waarbij alle benoemde bestuurders aanwezig zijn.
1.3 Het huishoudelijk reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze,
uitbreiding van de activiteiten of anderszins relevante herzieningen in het beleid en/of
activiteiten van Stichting Klimkoord als geheel.
1.4 Elk jaar, in de vergadering voorafgaand aan de algemene jaarvergadering, wordt het
huishoudelijk reglement geëvalueerd door het bestuur en indien nodig herzien.
2.0 Doelstelling
2.1
Doelstelling Stichting Klimkoord, afgeleid van de Statuten
Kwalitatieve, kleinschalige, gespecialiseerde zorg leveren, in een cultuur van samenwerking en
innovatie.
2.2
Doelgroep
De doelgroep die momenteel van toepassing is:
Alle personen die een vorm van autisme (een stoornis in het autistisch spectrum) en/of AD(H)D
hebben, hun familie, gezin, vrienden en kennissen alsook hulpverleners, ambulant begeleiders,
leerkrachten en gerelateerde therapeuten.
2.3
Onderliggende doelstellingen Stichting Klimkoord
Naast het hoofddoel zijn er onderliggende algemene doelstellingen opgesteld. Deze zijn hieronder
weergegeven.
Kleinschalige zorg bieden, bij voorkeur uit de regio van de belanghebbende, vanuit Zorg In Natura of
PGB, zonder winstoogmerk. Dit door een match te maken tussen alle ZZP’ers, ondernemers,
therapeuten en deskundigen die als zelfstandige een kwalitatief goede zorg aantoonbaar kunnen
bieden aan de genoemde doelgroep en de betreffende zorgafnemer. Note: De stichting neemt als
uitgangspunt de wens van mensen om zorg en ondersteuning zo lang mogelijk in hun eigen omgeving
te kunnen verkrijgen, ook als zij een handicap hebben. Dit met het doel om er voor te zorgen dat
mensen zoveel en zolang mogelijk in hun eigen omgeving, met mogelijk eigen mantelzorgers en in
een eigen thuis kunnen verblijven.
Voorkomen woekerwinsten voor koppeling zorg door een transparante werkwijze, waarbij zowel
verslag gedaan wordt van de verrichte werkzaamheden, de door de klant betaalde kosten, de
zorgkosten en de uiteindelijke gedeclareerde kosten. Voorbeeld: voorkomen dat als een deskundige
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zorgverlener een rekening van 65,00 euro per uur geeft, aan het zorgkantoor voor 120,00 euro per
uur gerekend wordt door een zorgbemiddelingsbureau. Er wordt géén extra toeslag gerekend!
Kans geven aan kleine gespecialiseerde ondernemers, therapeuten, ZZP’ers om zichtbaar te zijn op
de arbeidsmarkt naast de grotere zorgbureaus. Gespecialiseerde zorg bieden voor een specifieke
doelgroep, alles in relatie tot Autisme en/of AD(H)D. Standaardisatie mogelijk maken. De
mogelijkheid bieden om gebruik te maken van bestaande klachtenregelingen en kwaliteitsbeheer
systemen en procedures. Alle aangesloten ondernemers moeten voldoen aan kwaliteitsnormen en
maken gebruik van een audit systematiek waarbij zowel in –als externe audits en controles
plaatsvinden.
Samenwerken en verbinden door een zichtbaar aanbod van trainingen, netwerkbijeenkomsten,
workshops en lezingen en kennisuitwisseling zoals een kenniscentrum. Het gezamenlijk leren over en
gebruik maken van innovatieve middelen en mogelijkheden voor de doelgroep. Het samenwerken
met hulpverleningsinstanties en zorgbureaus als het gaat om kennisuitwisseling en aanvullende
zorgsystemen.
Transparantie bieden voor betalers van de zorg. Door inzichtelijk te maken per zorgafnemer welke
zorg er afgenomen wordt op welke wijze en tegen welke kosten en daarnaast ook rapportages per
gemeente/ regio op te stellen worden er inzichten verkregen door betalers van de zorg, controleurs,
gemeentes en GGZ instellingen, daar waar het gaat om deze specialistische zorg.
Innovatie aanmoedigen voor de doelgroep. Door te innoveren kunnen zorgafnemers beter of sneller
geholpen worden en eerder zelfstandig in de maatschappij op een goede wijze functioneren. Van een
app. voor als de bus gemist is, neurologische hoogstandjes tot concentratiespellen op scholen. De
innovatie kan getest worden binnen de doelgroep en geëvalueerd worden. Ook kan de kennis
gedeeld worden met alle aangesloten zorgverleners, zorgbureaus en hulpverleningsinstanties.
Kwaliteit leveren door een adequaat kwaliteitsbeheersysteem en klantgerichte werkwijze die zowel
oplossingsgericht met oog voor de mens en de specifieke doelgroep is, als voldoende transparant
met altijd een continue verbetercyclus in vaardigheden en klanttevredenheid.
De onderliggende doelen worden gebruikt als leidraad voor het algemeen en dagelijks bestuur.

3.0 Werkwijze onafhankelijkheid en werkgroepen
3.1 De Raad van Toezicht dient volledig uit onafhankelijke personen te bestaan.
3.2 Het bestuur probeert zoveel mogelijk belangenverstrengeling te vermijden. Indien een
bestuurslid desondanks zakelijk dan wel privé belang heeft bij een van de door het bestuur te
behandelen onderwerp, dan zal hij afzien van deelname aan de beraadslagingen over het
betreffende onderwerp.
3.3 Het bestuur kan besluiten tot het instellen van werkgroepen.
Deze werkgroepen:
 worden gevormd voor het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende activiteiten;
 worden gevormd door bestuur en vrijwilligers;
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 kunnen ad hoc of structureel zijn;
 kunnen eventueel worden aangevuld met externe deskundigen;
 kunnen eventueel door het bestuur worden voorzien van een taakstellend budget.
Om een goede communicatie tussen bestuur en werkgroepen te waarborgen zal van elke
werkgroep tenminste één bestuurslid deel uitmaken of een deelnemer van de werkgroep laten
aanzitten in de bestuursvergaderingen.
3.4 De website en social media worden regelmatig onderhouden en/of aangepast met
inschakeling van externe deskundigen en vrijwilligers. Een en ander geschiedt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Een van de bestuursleden wordt door het bestuur
aangewezen als gedelegeerd eindredacteur van de website en de sociale media. De inhoud
mag niet beledigend zijn of anderszins bezwaarlijk.
4.0 Structuur van de stichting
4.1 Structuur organisatie
Stichting Klimkoord bestaat uit een Raad van Toezicht, Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur en
een kring van participanten en vrijwilligers. Bij voorkeur hebben de besturen en Raad van Toezicht
een oneven aantal leden.
4.2 Taakbeschrijvingen
Elke taak/rol is onder verantwoording van het bestuur en directie, beschreven met de bijbehorende
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en inzichtelijk voor alle participanten en
medewerkers.
4.3 Jaarvergadering
1 x per jaar is er een jaarvergadering. Meestal is deze gekoppeld aan een ontmoetingsdag of
evenement zoals een zorgbeurs. De jaarvergadering wordt voorbereid door het bestuur.
5.0 Bestuur en raad van Toezicht
5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke
personen. Het doel binnen Stichting Klimkoord is een minimum aantal van drie personen te
handhaven en een maximum van 7 personen.
5.2 Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. In een ontstane vacature
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De
Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en vrijwilligerscontract van een
bestuurder. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het bestuur worden vastgelegd
in het directiereglement. Dit reglement wordt door de Raad van Toezicht op voorstel van het bestuur
vastgesteld.
5.3 Een bestuurder defungeert:
a.
door zijn overlijden;
b.
door zijn aftreden;
c.
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d.
door zijn ontslag door de rechtbank;
e.
door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
f.
door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
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5.4 De Raad van Toezicht kan een bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee
maanden, tenzij de Raad van Toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn
eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. Een geschorste bestuurder wordt in de
gelegenheid gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een
raadsman of deskundige te laten bijstaan. Indien de Raad van Toezicht niet besluit de geschorste
bestuurder te ontslaan dan wel de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.
5.5 De Raad van Toezicht mag een bestuurder of meerdere bestuurders uitnodigen voor een
vergadering van de Raad van Bestuur. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken
van het bestuur.
5.6 De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen
bijstaan door één of meer deskundigen. Het streven is om dit niet vaker dan viermaal per jaar te
doen. Gemaakte kosten worden binnen 1 maand bekend gesteld aan het bestuur en de financiële
administratie.
5.7 Aan de voorafgaande goedkeuring van de De Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten zoals
vernoemd in de statuten. Hieronder vallen ook besluiten zoals aanpassingen op de statuten, aangaan
van kredietovereenkomsten, voeren juridische procedures, samenwerking met andere
rechtspersonen en ieder besluit dat een ingrijpende reorganisatie met zich meebrengt.
5.8 Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan op en een jaarbegroting. De vastgestelde balans en staat
van baten en lasten, alsmede de begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar worden
hierin opgenomen. De vaststelling en wijziging van deze documenten behoeft eveneens goedkeuring
van de Raad van Toezicht.
6. Verspreiding huishoudelijk regelement
6.1 De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat iedere bestuurder of lid van de Raad van
Toezicht, in het bezit wordt gesteld van een exemplaar van dit huishoudelijk reglement.
6.2 De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat iedere medewerker van Stichting Klimkoord
het huishoudelijk regelement kan inzien en daarvan op de hoogte is.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van datum: 1 juli 2013.
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