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Hospital Governance Charter AZ Delta 
 
1. KADER 
 

Er is de laatste jaren in Vlaanderen een onomkeerbare ontwikkeling van een ziekenhuiszorg en een 
ziekenhuisorganisatie die historisch sterk aanbod- en verstrekker gedreven was, naar een vraag- en 
patiënt gedreven zorgorganisatie met expliciete kwaliteitsverwachtingen. Kwaliteit wordt daarbij 
gedefinieerd vanuit de internationale kwaliteitsdimensies zijnde effectiviteit, patiëntgestuurd, tijdig, 
veilig, continu, efficiënt en toegankelijk. Ziekenhuisbestuur was in het verleden vooral een beheer van 
infrastructuur, van diensten, van personeel en van uitrusting met hoofdzakelijk een interne en een 
financieel gerichte focus. Vandaag komt de patiënt steeds meer centraal te staan, met zijn/haar 
zorgbehoefte en daarmee ook het transmurale zorgtraject dat de verstrekkers voor die patiënt 
letterlijk en figuurlijk doorheen de ziekenhuisstructuur en de ziekenhuisinfrastructuur moeten 
uittekenen en waarmaken. Dit heeft geleid tot een belangrijke paradigmashift voor het 
ziekenhuisbestuur. De toenemende trend om de ziekenhuiszorg te organiseren vanuit 
zorgprogramma’s en zorgtrajecten zijn daar een goede illustratie van. De focus wordt hierdoor veel 
meer kwaliteitsgedreven, maar ook steeds meer samenwerkingsgericht met huisartsen in een steeds 
belangrijker wordende rol.  
 
Ziekenhuizen worden hierdoor verplicht om, in goede afstemming met hun medische raden, medisch – 
strategische plannen te ontwikkelen waarin ze hun toekomstvisie formuleren, ook ten aanzien van de 
net- en samenwerkingsverbanden in de brede regio. Om deze strategische ambities te concretiseren 
zijn concrete hefbomen, zoals beleidsplannen nodig, gekaderd in de strategie van het ziekenhuis op 
langere termijn. Om deze optimaal te kunnen uitvoeren, dient er interne transparantie te zijn over de 
beschikbare middelen, maar is ook de ontwikkeling nodig van permanente verbetercycli, vaak 
omschreven als Plan – Do – Check – Act (PDCA).  
 
Het is evident dat dit gebeurt in de best mogelijke samenwerking met artsen en medewerkers als 
belangrijke interne “stakeholders”. Een goede organisatiestructuur, maar ook stimulerende 
organisatiecultuur en professionele organisatieontwikkeling zijn daarvoor noodzakelijk.  De patiënt, 
zijn/haar omgeving en de maatschappij waarin hij/zij leeft - en waarin het ziekenhuis is ingebed – 
worden daarbij ook steeds belangrijker en niet langer te negeren externe “stakeholders”.  
 
Het is vanuit deze diverse perspectieven dat een modern ziekenhuis, en dus ook AZ Delta, nood heeft 
aan een goed uitgewerkt kader waarin de besluitvorming op de meest optimale wijze tot stand komt. 
De explicitatie van de wijze waarop dit tot stand komt, is in een context waarin gewerkt wordt met 
publieke middelen én met een grote maatschappelijke impact des te belangrijker. Het ontwikkelen van 
een governance kader is onafwendbaar, zoals ook blijkt uit het Vlaamse regeerakkoord waarin gesteld 
wordt: “een goede corporate governance, een systematische inspanning met betrekking tot 
performantie, efficiëntie en transparantie, onder andere als het gaat over de kwaliteit van de geleverde 
zorg, hulp en dienstverlening, zijn expliciete verwachtingen naar iedereen die onderneemt in zorg en 
welzijn.” 
 
De raad van bestuur van AZ Delta wil in dit kader haar bestuursfilosofie concretiseren in voorliggend 
charter dat voorgelegd werd aan de algemene vergadering van 26 augustus 2015. 
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2. DUIDING BIJ DE TERMEN 
 

In 2009 verscheen het boek “Deugdelijk bestuur in de non-profit welzijns- en gezondheidssector”, 
geschreven door Janssens en Put vanuit het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hierin 
wordt gerapporteerd over onderzoek naar deugdelijk bestuur van private non-profitorganisaties 
(VZW’s). Het onderzoek van Janssens en Put combineert een literatuurstudie met een praktijkgericht 
luik. Het concept van ‘social governance’ wordt daarin ontwikkeld met volgende kenmerken: 
openheid, participatie, duidelijkheid, transparantie, controle, informatie en maatschappelijke 
legitimatie. Deze elementen vinden uitwerking in een systeem van ‘checks and balances’ dat ertoe 
moet leiden dat bij het organisatiebestuur op een gepaste wijze rekening wordt gehouden met de 
belangen van de verschillende stakeholders. In dit boek beschrijft Denef op duidelijke wijze wat er met 
corporate governance wordt bedoeld: “Corporate governance omvat een aantal regels die 
mechanismen van voorbereiding, vorming en uitvoering van besluiten als de controle erop en de 
verantwoording ervan beheersen. Deze regels moeten vermijden (1) dat er onevenwichten ontstaan in 
de machtsverhoudingen en belangenafwegingen tussen de bij de werking van de onderneming 
betrokken actoren, de zogenaamde ‘stakeholders’ en (2) dat er overwegingen, consideransen of 
invloeden tijdens elk van deze mechanismen meespelen die in een normaal behoorlijk bestuur niet 
zouden mogen meespelen.”  
 
Vanuit de specificiteit van de ziekenhuissector is het aangewezen om dit verder te operationaliseren. 
Onder impuls van het European Observatory on Health Systems and Policies van de World Health 
Organization verscheen in 2011 het omvangrijke rapport “Governing Public Hospitals” (Saltman, 2011). 
In dit rapport wordt hospital governance omschreven als: “a set of processes and tools related to 
decision-making in steering the totality of institutional activity, influencing most major aspects of 
organizational behavior and recognizing the complex relationships between multiple stakeholders. Its 
scope ranges from normative values (equity, ethics) to access, quality, patient responsiveness, and 
patient safety dimensions. It also incorporates political, financial, managerial as well as daily 
operational issues.”. Deze definitie geeft uitstekend weer wat er hier bedoeld wordt met ‘hospital 
governance’.  
 
Bij het tot stand komen van de fusie werd in het fusieprotocol de ambitie tot daadwerkelijke integratie 
van een expliciet hospital governance kader door de beide fusiepartners geformuleerd. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van de ICURO aanbevelingen uit 2012.  

 
 

3. RECHTSVORM VAN AZ DELTA   
 

AZ Delta heeft bij de oprichting de vorm aangenomen van een vereniging zonder winstoogmerk 
volgens Titel VIII Hoofdstuk II van het OCMW-decreet. In de statuten wordt de pariteit binnen de 
bestuursorganen gegarandeerd. Dit betekent dat er met AZ Delta vzw een nieuwe, privaatrechtelijke 
organisatie ontstaat met de lokale publieke overheid (OCMW – Stad Roeselare) en de vzw Heilig – 
Hartziekenhuis als evenwaardige partners. De private en de publieke dimensie worden op deze wijze 
harmonieus geïntegreerd met een expliciete ambitie inzake goed bestuur.  
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4. DE BESTUURLIJKE WERKING VAN DE VZW AZ DELTA 
 

A. OPDRACHTVERKLARING 
 

In uitvoering van het fusieprotocol werd de opdrachtverklaring uitgewerkt door de oprichters van 
AZ Delta. Ze geeft in enkele kernzinnen de missie van AZ Delta weer. 
 
We willen in AZ Delta: 

- de best mogelijke kwaliteit van zorg realiseren in een duidelijk ethisch kader en met een 
efficiënte en evenwichtige besteding van de beschikbare middelen 

- patiënten zoveel mogelijk betrekken als partners in hun zorgtraject 
- begrijpelijke informatie verschaffen over onze ziekenhuiswerking 
- uitdrukkelijk zorg dragen voor de financiële en sociale toegankelijkheid van onze werking 
- aantrekkelijk zijn voor artsen en medewerkers en hun onderlinge samenwerking stimuleren 
- samenwerken met andere zorgverstrekkers, met een belangrijke rol voor de huisartsen 
- opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek in onze werking integreren 
- maximaal zorg dragen voor het milieu en de omgeving 
- toonaangevend worden in alle aspecten van onze werking 

 
Deze elementen zijn uitgangspunten voor de werking van AZ Delta en worden geconcretiseerd in de 
beleidsplannen en de besteding van de middelen. 

 
B. STATUTEN 

 
Bij de oprichting van de vzw AZ Delta hebben de oprichters volgende ambities in de statuten 
geformuleerd: 

-  een fusieziekenhuis te realiseren, bestaande uit een bundeling van het Stedelijk Ziekenhuis 
Roeselare en het HHRM, waarin iedereen die zich aanmeldt de nodige kwaliteitszorg tegen de 
beste prijs krijgt, met respect voor zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging 
en ongeacht zijn of haar inkomens-, verzekerbaarheid - of vermogenstoestand; 

-  een uitgebalanceerd, complementair en kwaliteitsvol ziekenhuisaanbod in de regio te 
ontwikkelen, dat tevens inspeelt op de vergrijzing van de bevolking en de toegang van de 
kansarme patiënten blijft verzekeren;  

-  het beheer en het management van beide ziekenhuizen verder te professionaliseren;  
-  de directie, de artsen en alle medewerkers van beide ziekenhuizen te responsabiliseren met 

het oog op een financieel gezond ziekenhuis;  
-  de doorverwijzende huisartsen en de patiënten nauwer te betrekken bij het beleid en de 

werking van beide ziekenhuizen om te komen tot betere transmurale zorgtrajecten gericht op 
de noden van de patiënt. 

 
C. ALGEMENE VERGADERING 

 
De drie oprichters worden als volgt vertegenwoordigd in de algemene vergadering: 
 
-  het OCMW Roeselare beschikt over dertien (13) afgevaardigden, aangeduid door het OCMW 

Roeselare; 
-  het HHRM beschikt over achtentwintig (28) afgevaardigden, aangeduid door het HHRM; 
-  de Stad Roeselare beschikt over één (1) afgevaardigde, aangeduid door de Stad Roeselare. 



4|14  

De drie oprichters en hun bestuurdersvertegenwoordigers willen binnen het voorziene aantal, 
relevante vertegenwoordigers die belangrijk zijn voor de werking van AZ Delta een volwaardige 
plaats geven in de algemene vergadering. Hierbij wordt o.m. gedacht aan 
patiëntenvertegenwoordigers, huisartsen en andere zorgactoren en netwerkpartners. Op die wijze 
wil AZ Delta een belangrijke klankbord en maatschappelijke afstemmingsfunctie inbouwen. 

De algemene vergadering is, conform artikel 13, uitsluitend bevoegd voor alle gevallen waar de wet 
en deze statuten het vereisen en in het bijzonder:  
a)  de wijziging van de statuten;  
b)  de ontbinding van de vereniging en de aanstelling van één of meerdere vereffenaars;  
c)  de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;  
d)  de verlenging van de duur van de vereniging;  
e)  de toetreding van nieuwe leden;  
f)  de uitsluiting van leden;  
g)  de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging en 

modaliteiten, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;  
h) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging, 

ingeval een bezoldiging wordt toegekend;  
i)  de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren;  
j)  de goedkeuring van de algemene beleidsplannen, inbegrepen het zorgstrategisch plan, en 

jaarverslagen; 
k)  de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen.  

De aangelegenheden omschreven onder a), b), d) en e) zijn slechts mogelijk mits alle deelgenoten 
daarmee vooraf instemmen. 

 
D. RAAD VAN BESTUUR 

De vereniging wordt, cf. artikel 14, bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 
twee deelgenoten-rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde 
duur. 
 
Bij de oprichting is de raad van bestuur als volgt samengesteld: 
- het OCMW Roeselare: vanaf de oprichting tot de bijzondere algemene vergadering 2019 

vertegenwoordigd door zeven (7) afgevaardigden en  vanaf de bijzondere algemene vergadering 
2019 vertegenwoordigd door vijf (5) afgevaardigden.  

- het HHRM: vanaf de oprichting tot de bijzondere algemene vergadering 2019 vertegenwoordigd 
door dertien (13) afgevaardigden en vanaf de bijzondere algemene vergadering 2019 
vertegenwoordigd door negen (9) afgevaardigden. 

Omwille van het OCMW decreet fungeren het OCMW en het HHRM als leden van de raad van bestuur 
van AZ Delta, maar het is uitdrukkelijk de bedoeling om het ziekenhuis te besturen met de raad van 
bestuur die gevormd wordt door de afgevaardigden van de deelgenoten. Het zijn deze afgevaardigden, 
verder bestuurders genoemd, die gezamenlijk en collegiaal tot besluitvorming komen binnen de raad 
van bestuur van AZ Delta.  Voorafgaandelijke afstemming tussen de deelgenoten stemt bijgevolg niet 
overeen met de beoogde collegialiteit zoals hier bedoeld. 
 
Door een protocolakkoord met de medische raden werden er, via een specifieke voordrachtformule en 
binnen het statutair aantal vastgestelde aantallen, twee onafhankelijke artsen voorgedragen en 
aangesteld als bestuurders van respectievelijk het OCMW Roeselare en het HHRM. Zoals voor alle 
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bestuurders werd deze aanstelling tevens getoetst aan het bestuurdersprofiel. Ook deze  bestuurders  
zijn derhalve daadwerkelijke bestuurders van AZ Delta. 
 
De algemeen directeur, de medisch directeur, de adjunct algemeen directeur en de algemeen 
verpleegkundig directeur wonen de vergadering van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. 
Andere directieleden kunnen in functie van de agenda worden uitgenodigd. 
 
De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging (cf. artikel 17): 
- De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheden, d.w.z. dat alle bevoegdheden, die niet 

door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden 
uitgeoefend door de raad van bestuur.  

- De vereniging wordt in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen 
vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee afgevaardigden van 
bestuurders, waaronder de voorzitter of de secretaris, die vervangen kan worden door een 
ondervoorzitter. 

- De raad van bestuur kan één of meerdere bevoegdheden delegeren aan één of meerdere 
bestuurders en/of aan één of meerdere directie- en/of kaderleden, dit steeds conform een 
formeel goedgekeurde beslissing van bevoegdheid- en handtekeningdelegatie. 

 
Via een formele bevoegdheidsdelegatie worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het 
directiecomité en van de directieleden beschreven en toegekend.  

 
E. ADVISERENDE COMITÉS 

 

De raad van bestuur kan (cf. artikel 15 §5), onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere 
comités oprichten waarvan zij de samenstelling bepaalt per comité.  

De comités hebben een adviserende bevoegdheid.  

Met de adviserende comités worden drie objectieven beoogd: 
- Verdiepen van inzicht in kerndomeinen van de ziekenhuiswerking en visievorming omtrent de 

verdere uitbouw van AZ Delta, zodat de bestuurlijke besluitvorming optimaal onderbouwd en  
gefaciliteerd wordt. 

- De betrokkenheid van de ziekenhuisartsen hierbij een structurele plaats geven. 
- Klankbord voor de betrokken directieleden inzake de belangrijke opties voor hun beleid. 

 
De voorzitter van het adviserend comité rapporteert aan de raad van bestuur. Het verslag van het 
adviserend comité, met de concrete aanbevelingen, wordt voorafgaandelijk aan de raad van 
bestuur overgemaakt. 

Volgende comités zijn thans operationeel binnen AZ Delta: 

1. Strategisch comité:  
 Richt zich op de belangrijke interne opties en externe positionering van AZ Delta naar andere 

zorgactoren: huisartsen en eerste lijn, andere ziekenhuizen in het kader van netwerkvorming en 
samenwerkingsverbanden. Ziekenhuisartsen, gemandateerd vanuit de medische raad, worden 
uitdrukkelijk betrokken in de werking van dit comité. 

2. Comité kwaliteit en patiëntveiligheid:  
 Richt zich op de ambities inzake kwaliteit en patiëntveiligheid, de initiatieven die daarvoor 

ontwikkeld worden en de voortgang ervan. De belangrijkste parameters inzake kwaliteit en 
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veiligheid zijn onderdeel van een geïntegreerde boordtabel. Ziekenhuisartsen, gemandateerd 
vanuit de medische raad, worden uitdrukkelijk betrokken in de werking van dit comité. 

3. Strategisch bouwcomité:  
 Richt zich op de belangrijke opties inzake bouw en verbouwingswerken in de verschillende 

campussen van AZ Delta en dit vanuit het medisch - strategisch plan. Ziekenhuisartsen, 
gemandateerd vanuit de medische raad, worden uitdrukkelijk betrokken in de werking van dit 
comité. 

4. Financieel comité:  
 Richt zich op de visie en de uitgangspunten inzake het financieel beleid van AZ Delta, de 

budgetopties en het financieel meerjarenplan. De belangrijkste parameters inzake financieel 
beleid zijn onderdeel van een geïntegreerde boordtabel.  

5. Auditcomité:  
 Richt zich op de consistentie en de toetsing van de interne organisatie en de vastgelegde 

processen. Twee externe experten zijn lid van het auditcomité. 

6. Remuneratiecomité:  
 Richt zich op het bezoldigingsbeleid binnen AZ Delta, het organogram met de functie-

beschrijvingen en de evaluatie daarvan. 
 

Teneinde een goede voorbereiding, planning en participatie van de vergaderingen te faciliteren 
wordt de planning van de vergadering voor een jaar vastgelegd. 

 
F. BUREAU 

 
Teneinde de vergadering en de besluitvorming van de raad van bestuur goed voor te bereiden, 
wordt een bureau geïnstalleerd. In het bureau wordt de agenda van de raad van bestuur opgesteld, 
worden voorstellen besproken, brainstorms gehouden, ontwikkelingen gekaderd en context 
gegeven. Het bureau werkt derhalve enkel voorbereidend naar de raad van bestuur.  
 
Het bureau wordt samengesteld door de raad van bestuur, waarbij een evenwaardige 
vertegenwoordiging van de deelgenoten wordt verzekerd. De functiehouders van de raad van 
bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, …) zijn lid van het bureau.  
 
Het bureau wordt voorgezeten door: 
- de voorzitter van de raad van bestuur of;  
- de eerste ondervoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter of; 
- de ondervoorzitter bij afwezigheid van én de voorzitter én de eerste ondervoorzitter. 

 
De leden van het directiecomité participeren aan de vergaderingen van het bureau. Op deze wijze 
kan een goede interactie opgebouwd worden tussen de leden van het directiecomité en de 
bestuurders.  
 
Om asymmetrie tussen de bestuurders te vermijden wordt de omvang  van de 
bestuurdersdelegatie van het bureau geleidelijk afgebouwd, mede ook in functie van het aantal 
bestuurders van de raad van bestuur dat vanaf 1 januari 2019 uit 14 afgevaardigden bestaat: 
- Vanaf 1 januari 2015 tot eind 2016: 10 afgevaardigden  in het bureau 
- Vanaf 1 januari 2017 tot eind 2018: 8 afgevaardigden in het bureau 
- Vanaf 1 januari 2019: 6 afgevaardigden in het bureau 
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G. DIRECTIECOMITÉ 
 
Het directiecomité is verantwoordelijk voor de operationele werking van AZ Delta, bereidt de 
vergaderingen van het bureau, de raad van bestuur en de adviserende comités voor en voert de 
beslissingen van de raad van bestuur uit.  
 
Het directiecomité wordt voorgezeten door de algemeen directeur en bij diens afwezigheid door de 
adjunct algemeen directeur. 
 
De geformuleerde verwachtingen en de verantwoordelijkheden van alle leden van het 
directiecomité worden geconcretiseerd  in het organogram en in de specifieke 
functiebeschrijvingen. 
 
De deontologische code die verder aan bod komt is tevens van toepassing voor de leden van het 
directiecomité. 
 
In een formele delegatie en handtekeningwijzer worden de respectievelijke bevoegdheden van 
bestuurders en directieleden, evenals de organen waarin zij zetelen, geconcretiseerd. Dit document 
wordt periodiek geëvalueerd en geactualiseerd, mede op advies van het auditcomité. 

 
H. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Conform artikel 15 §4  van de statuten kan de raad van bestuur een huishoudelijk reglement 
opstellen om specifieke modaliteiten inzake de bestuurlijke werking te concretiseren. 

 
I. PROFIEL VAN EEN BESTUURDER 

 
Er wordt in het bestuurdersprofiel een onderscheid gemaakt tussen generieke kenmerken en 
verwachtingen enerzijds en kerncompetenties anderzijds. 
 
1. Generieke kenmerken van en verwachtingen ten aanzien van een bestuurders-

vertegenwoordiger 
 

a. Hij/zij is geëngageerd om, vanuit de bestuurlijke focus, daadwerkelijk mee te werken aan 
de realisatie van de best mogelijke zorg in het ziekenhuis en erkent dat het belang van het 
ziekenhuis primeert op individuele belangen. 

b. Hij/zij bereidt de vergaderingen goed voor zodat de besprekingen en de besluitvorming 
maximaal worden ondersteund door inhoudelijke inbreng. 

c. Hij/zij is in staat om op een constructieve wijze kritische vragen te stellen over de werking 
van het ziekenhuis en zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in 
de sector. 

d. Hij/zij zorgt dat er duidelijke afspraken zijn omtrent de vergoedingen en de terugbetaling 
van onkosten en hij/zij weigert geschenken en voordelen in natura indien hierdoor 
zijn/haar onafhankelijkheid in het gedrang kan komen. 

e. Hij/zij laat zich niet in met operationele aangelegenheden zodat de opdrachten en 
bevoegdheden van de raad van bestuur en van de directie/het ziekenhuismanagement 
duidelijk onderscheiden blijven. 
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f. Hij/zij stelt zich loyaal op tegen de organisatie en behandelt de informatie die hij/zij 
ontvangt confidentieel. 

g. Hij/zij gaat geen zakelijke relaties aan met het ziekenhuis of met leden van de 
bestuursorganen van het ziekenhuis, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via een 
belangrijke zeggenschapspositie in een andere organisatie. 

h. Hij/zij rapporteert eventuele opmerkingen over het functioneren van medewerkers 
rechtstreeks en uitsluitend aan de algemeen directeur van het ziekenhuis. 

i. Hij/zij communiceert eventuele belangenconflicten onverwijld en rechtstreeks aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. 

2. Kerncompetenties voor bestuurders: 
 

a. Hij/zij kan, vanuit de opdrachtverklaring van het ziekenhuis, meewerken aan het inspireren, 
bevragen en opvolgen van het strategisch beleid van het ziekenhuis. 

b. Hij/zij kan, vanuit het strategisch beleidsplan van het ziekenhuis, inhoudelijk meewerken 
aan het stimuleren, het bevragen en het opvolgen van het kwaliteitsbeleid van het 
ziekenhuis en dit in al zijn dimensies en waarbij het perspectief van de patiënt en zijn 
zorgnoden uitdrukkelijk aan bod komt. 

c. Hij/zij kan, vanuit het financieel meerjarenplan van het ziekenhuis, de budgetopmaak en 
opvolging inhoudelijk bevragen, kaderen en integreren in het bredere ziekenhuisbestuur. 

d. Hij/zij kan, vanuit de opdrachtverklaring van het ziekenhuis, meewerken aan het kunnen 
aantrekken én behouden van de beste artsen en topkaderleden. 

e. Hij/zij kan, vanuit kennis en inzicht inzake bestuur – en organisatieontwikkeling, 
meewerken aan de goede werking en uitbouw van het ziekenhuis.  

f. Hij/zij kan, vanuit kennis en inzicht inzake de toepasselijke regelgeving, meewerken aan het 
toetsen en opvolgen van de conformiteit van de ziekenhuiswerking. 

Naast de competenties en ervaringen voor de individuele leden is het ook van belang dat er 
voldoende diversiteit en complementariteit is binnen de raad van bestuur. Het is op basis van de 
analyse van de aanwezige competenties en de ontwikkelingen in de gezondheidssector dat nieuwe 
bestuurders met specifieke competenties en ervaringen zullen aangetrokken worden.  

 
J. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE EN HANDTEKENBEVOEGDHEID 

 
Er is een afdoende scheiding van functies om machtsconcentratie bij een beperkt aantal personen 
te vermijden. Dit wordt geconcretiseerd in de delegatie van bevoegdheden, het dubbel 
handtekensysteem (vier ogen principe) en de toepassing van controles en checks.  
Het organogram van AZ Delta concretiseert de bevoegdheden van de functiehouders binnen het 
directiecomité, zoals mede bepaald in de functiebeschrijvingen en definieert de 
rapporteringslijnen. 
  
De raad van bestuur heeft, cf. artikel 17 §3, een aantal bevoegdheden gedelegeerd. Dit wordt 
concreet beschreven in het document “bevoegdheidsdelegatie en handtekenwijzer” dat periodiek 
zal geëvalueerd en waar nodig  aangepast worden door de raad van bestuur. Hierbij is tevens de 
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mogelijkheid voorzien dat binnen toegekende bevoegdheden er verder gedelegeerd kan worden 
zodat de besluitvorming op de meest aangewezen plaats kan gebeuren, hetgeen de efficiëntie, 
maar ook de betrokkenheid van managers en diensthoofden zal vergroten. 

 
K. INTERNE AUDIT 

 
Interne audit draagt bij tot het bereiken van de strategische doelstellingen van AZ Delta door het 
controleren van de operationele processen, het analyseren van de mogelijke risico’s van de 
organisatie en het formuleren van aanbevelingen ter verbetering.   
 
De activiteiten van interne audit zijn voornamelijk gefocust op: 
 De controle op de effectiviteit en de efficiëntie van de operationele processen. 
 Het verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie (vooral financieel). 
 Het nagaan of de activiteiten en processen in overeenstemming zijn met de wetgeving en de 

interne procedures. 
 Het detecteren en voorkomen van fouten, fraude en/of diefstal. 
 Ad hoc opdrachten op vraag van de directie, het auditcomité of de raad van bestuur. 

 
De visie inzake audit wordt geconcretiseerd in een auditcharter. Binnen de interne audit wordt er 
o.m. gewerkt met de standaarden en richtlijnen van het Internationaal Professional Practices 
Framework.  
 
De interne auditdienst rapporteert rechtstreeks aan het auditcomité. 

 
L. DEONTOLOGISCHE CODE 

 
De opdracht van de bestuurder brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden mee. Een 
deontologische code is een positieve wijze om deze verplichtingen te omschrijven.  
  
De code is van toepassing op elke bestuurders en dit in elke situatie waarin hij/zij in die 
hoedanigheid optreedt.   
 
Aan de bestuurders en de directieleden van AZ Delta zal gevraagd worden om bij de start van hun 
werkzaamheden de deontologische code te onderschrijven. 
 
1. Onverenigbaarheden  

 

Zo een bestuurder merkt aan de agenda of tijdens de bespreking dat er een tegenstrijdig belang 
zou kunnen zijn in zijnen/haren hoofde, meldt hij/zij dit onmiddellijk aan de voorzitter. Deze 
bepaalt de verdere handelswijze en informeert hierover de raad.  

Als onverenigbaar wordt o.m. beschouwd:  

- Het hebben of aangaan van een zakelijke relatie met het ziekenhuis of met leden van de 
bestuursorganen van het ziekenhuis voor zover dit invloed kan hebben op de 
besluitvorming. 

- Het leveren van goederen of diensten aan het ziekenhuis of een significant 
vermogensbelang hebben in een vennootschap of organisatie die goederen of diensten 
levert aan het ziekenhuis.  
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- Werkzaam zijn voor AZ Delta of in het verleden gewerkt hebben voor één van de 
bestuurders van AZ Delta, hetzij in een statuut als zelfstandige, hetzij via een 
arbeidsovereenkomst.  

 
Elke bestuurdersvertegenwoordiger bezorgt aan de voorzitter een lijst van mandaten en 
functies die hij/zij in de gezondheidssector heeft opgenomen. Een gebeurlijke aanpassing van de 
lijst wordt door de betrokken bestuurders onmiddellijk gemeld aan de voorzitter. 

2. Inzet  
 

- De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te kunnen zijn op de 
vergaderingen en verbindt zich tot actieve en collegiale participatie in de activiteiten van de 
Raad.  

- De bestuurder krijgt voor zijn werkzaamheden een billijke vergoeding waarover globaal zal 
gerapporteerd worden in het jaarverslag. 

- Hij/zij is er zich van bewust dat relevante, tijdige en accurate informatie belangrijk is voor 
een effectieve bestuur - en toezichtuitoefening en zal zich inzetten om deze informatie ter 
beschikking van de andere bestuurders te stellen.  

- Hij/zij informeert zich voor de vergadering over de ter beschikking gestelde documenten.  
- Inzet betekent niet dat de bestuurder zich inlaat met operationele aangelegenheden. Zo de 

raad aan een bestuurder vraagt met de directie samen te werken rond een welomlijnd 
item, zal hij/zij zich beperken tot deze strikte omschrijving zonder rechtstreeks in het 
management in te grijpen.  

 
 
5. INHOUDELIJKE WERKING 
 

A. RELATIE MET ARTSEN EN MEDEWERKERS 
 

De artsen vervullen een kernopdracht binnen de ziekenhuiswerking. Het is onder hun leiding dat de 
zorg aan patiënten concreet tot stand komt en de multidisciplinaire samenwerking met andere 
artsen en de medewerkers van AZ Delta tot stand komt. Respect en waardering voor de artsen en 
de medewerkers is dan ook een belangrijke grondwaarde van AZ Delta. Zij zijn de kernspelers van 
onze organisatie en maken de ambities naar de patiënten waar. 
 
Bij de start van AZ Delta werd eveneens een belangrijk accent gelegd op de 
organisatieontwikkeling, overleg en de uitbouw van een stimulerende (werk)omgeving. De 
complexiteit, de omvang en de ambities formuleren hoge verwachtingen naar de 
organisatiestructuur, het overleg en de organisatiecultuur. De medewerkers van AZ Delta worden 
gestimuleerd en gewaardeerd zodat ze in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken.  
 
AZ Delta wil, in de geest van de opdrachtverklaring, stap voor stap uitgroeien tot een waarde 
gedreven organisatie.  
 
De belangrijke rol voor de artsen wordt geconcretiseerd in de algemene regeling en het medisch 
reglement die, naast de klassieke rechtsverhoudingen, ook een nieuw kader  aanreiken waarbij de 
artsen en de medische diensten zich optimaal kunnen ontwikkelen en ook betrokken worden bij de 
werking en de verdere uitbouw van AZ Delta. De financiële modaliteiten inzake de samenwerking 
met de artsen worden geconcretiseerd in de financiële regeling, die operationeel is vanaf 1 
september 2015. 
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Het nieuwe kader voor de artsen in AZ Delta werd door de medische raad positief geadviseerd.  

 
B. MEDISCH – STRATEGISCH PLAN 

 
De inhoudelijke ambities van AZ Delta worden beschreven in een medisch – strategisch plan met 
een 5 jaarstermijn. Een jaar voor het verstrijken van de termijn van het medisch – strategisch plan 
wordt onder impuls van de medische directie, volgens de modaliteiten van de algemene regeling 
met de artsen (zie verder) en op voorstel van het directiecomité een voorstel van medisch – 
strategisch plan ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd. Dit plan bepaalt voor de 
betreffende periode de inhoudelijke visie en richting voor AZ Delta.  
 
Bij de start van AZ Delta heeft het medisch – strategisch plan, aangevuld met de adviezen van de 
medische raad,  een looptijd tot 2018. 
 
Het medisch – strategisch plan kan tussentijds geëvalueerd worden, mede in afstemming met de 
medische raad, en kan bijgestuurd worden op basis van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en 
opportuniteiten. 

 
C. BELEIDSPLANNEN 

 
Beleidsplannen zijn belangrijk omdat ze op concrete wijze invulling geven aan de ambities en de 
uitdagingen die zich stellen. Er zijn diverse beleidsplannen in AZ Delta: 

 
1. Er is het jaarlijks, algemeen beleidsplan dat door de directie uitgewerkt wordt en ter 

goedkeuring voorgelegd wordt aan de raad van bestuur. Na bespreking en goedkeuring door 
de raad van bestuur wordt het algemeen beleidsplan ook ter goedkeuring voorgelegd aan de 
algemene vergadering. 

 
2. Er zijn de beleidsplannen die conform de algemene regeling  van de ziekenhuisartsen 

uitgewerkt  worden door de medische diensten. Deze plannen worden na bespreking binnen 
de medische directie en het directiecomité ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van 
bestuur. Het medisch diensthoofd stelt het medisch beleidsplan daarbij zelf voor aan de raad 
van bestuur. 

 
3. Er zijn specifieke, departementale beleidsplannen die, bouwend op het algemene beleidsplan 

en op de beleidsplannen van de medische diensten, concrete projecten voorstellen voor 
diensten en afdelingen. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité. 

 
D. BUDGET VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN JAARREKENING  

 
Het ontwerp van budget voor de exploitatie en voor de investeringen wordt voor het begin van het 
jaar door het directiecomité voorgelegd aan het financieel comité en vervolgens aan de raad van 
bestuur die het, na bespreking, ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.  
 
Het ontwerp van jaarrekening wordt door het directiecomité voorgelegd aan het financieel comité 
en vervolgens aan de raad van bestuur die het, na bespreking, ter goedkeuring voorlegt aan de 
algemene vergadering. 
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Beide budgetonderdelen en de jaarrekening zijn een vertaling van de inhoudelijke beleidsopties van 
AZ Delta, waardoor ze op de meest transparante wijze uitdrukking geven van de keuzes die 
gemaakt worden bij de besteding van de middelen in en door het ziekenhuis.  
 
Het budget voor exploitatie, investeringen en de jaarrekening worden toegelicht aan de paritaire 
commissie artsen – bestuur evenals aan de ondernemingsraad. 
 
Teneinde hierover een goed inzicht te kunnen geven aan artsen, medewerkers en kaderleden van 
AZ Delta zal er bijzondere aandacht gegeven worden aan duiding en toelichting zodat de 
begrijpelijkheid zo optimaal mogelijk wordt. 

 
E. FINANCIEEL MEERJARENPLAN 

 
De realisatie van de ambities van het medisch – strategisch plan van AZ Delta vereisen een 
organisatie die financieel op punt staat, maar die ook vooruit kijkt en dit concretiseert in een 
financieel meerjarenplan met een horizon van minimaal vijf jaar.  
 
Het financieel comité adviseert de raad van bestuur over de opmaak, actualisatie en opvolging van 
het financieel meerjarenplan. Het financieel meerjarenplan wordt  minimaal jaarlijks  toegelicht aan 
de medische raad. 

 
F. JAARVERSLAG 

 
Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt dat door het directiecomité voorgelegd wordt aan de raad 
van bestuur die het na goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering. In het jaarverslag wordt 
op transparante wijze toelichting gegeven over de ziekenhuiswerking, zowel inzake organisatie, 
processen als de resultaten en de besteding van de middelen. Het jaarverslag wordt beschikbaar 
gesteld op de website van het ziekenhuis.  
 
Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan de leesbaarheid en begrijpelijkheid van het 
jaarverslag. Met het jaarverslag wil AZ Delta concrete invulling geven aan de verwachtingen inzake 
maatschappelijke verantwoording. 

 
 
6. MAATSCHAPPELIJKE INTERACTIE  
 

A. Door de samenstelling van de algemene vergadering: zie terug. 
 
B. Website: AZ Delta investeert in de uitbouw van een goed toegankelijke website, opgebouwd vanuit 

het perspectief van de patiënt en de gemeenschap. Het jaarverslag (zie eerder) krijgt hierbij ook 
een duidelijke plaats, evenals de informatie over de kwaliteitstoetsing. 

 
AZ Delta wil zoeken naar de beste wijze van overleg met externe stakeholders. Dit streven zal 

jaarlijks in de beleidsplannen geëxpliciteerd worden. De werking met stakeholders zal geleidelijk 

een structurele plaats innemen in de bestuurlijke werking en zo een rol spelen in de uitdieping en 

de onderbouwing van de bestuurlijke besluitvorming.  

 
C. AZ Delta maakt van externe communicatie een beleidsprioriteit. 
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7. REMUNERATIE 

 
A. Het kader van het remuneratiebeleid van AZ Delta wordt door de raad van bestuur bepaald op 

voorstel van het remuneratiecomité (zie eerder). 
 
B. AZ Delta past in haar remuneratiebeleid voor de directieleden de principes toe die beschreven 

worden in de nota “Deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector” (Min. G. Bourgeois - Vlaamse 
Regering, 2012). Het remuneratiebeleid zal daarnaast ook geïnspireerd worden door inzichten uit 
benchmarks.  

 
C. De vergoeding van de bestuurders van AZ Delta is beschreven in een reglement dat voorgelegd en 

goedgekeurd werd door de algemene vergadering. De totale kost voor bestuurdersvergoedingen 
wordt transparant weergegeven in het jaarverslag. 

 
  
8. EVALUATIECYCLUS 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het evalueren van inhoudelijke plannen, de 
organisatorische evaluatie en de evaluatie van de functiehouders in het directiecomité. 
 
A. INHOUDELIJKE EVALUATIE:  

 
1. De raad van bestuur evalueert jaarlijks het globale beleidsplan op voorzet van de directie en de 

voortgang van het medisch – strategisch beleidsplan op voorzet van de medische directie.  
2. Er wordt voor de periodieke rapportering en evaluatie gebruik gemaakt van een strategische 

boordtabel met een maandelijkse rapportering naar de raad van bestuur en een specifieke link 
naar elk adviserend comité. 

3. De globale evaluatie van de werking van een jaar wordt beschreven in een jaarverslag (zie 
eerder) met begrijpelijke duiding en toelichting zodat dit ook bijdraagt tot de beoogde 
maatschappelijke transparantie. 

B. ORGANISATORISCHE EVALUATIE: 
 

1. In het kader van de algemene regeling met de artsen  wordt er een jaarlijkse evaluatie van de 
ziekenhuiswerking voorzien die besproken wordt met de medische raad. 

2. De raad van bestuur evalueert tweejaarlijks haar eigen werking via zelfevaluatie, mede ook in 
functie van de accreditatieverwachtingen. 

3. Het directiecomité evalueert tweejaarlijks haar eigen werking en maakt hierover een rapport 
met voorstellen  dat voorgelegd wordt aan de raad van bestuur. 

4. De werking van de adviserende comités wordt om de twee jaar geëvalueerd. 
5. De werking van het directiecomité en van de raad van bestuur, evenals de interactie tussen 

beide organen, wordt, mede gekaderd in de zelfevaluatie van deze organen, om de twee jaar 
ook extern geëvalueerd. 

C. EVALUATIE VAN DE DIRECTIELEDEN:  
 
Gekaderd binnen de evaluatiecyclus voor de medewerkers van AZ Delta is er voor de evaluatie van 
de directieleden een externe begeleiding en validatie.  
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Goedgekeurd door de raad van bestuur van AZ Delta op 8 juli en 26 augustus 2015 en de algemene 
vergadering van 26 augustus 2015. 
 
 
 
 
 


