Procuratieregeling Stichting Entrea Lindenhout
Versie: maart 2022

1. Inleiding
De Raad van Bestuur geeft met deze procuratieregeling volmacht aan aangewezen functionarissen tot
het aangaan van externe verplichtingen met juridische en financiële consequenties namens Stichting
Entrea Lindenhout (inclusief IJsselstek B.V. en Stichting Entrea Onderwijs), met inachtneming van in
deze regeling genoemde voorwaarden. De aangegane verplichtingen moeten passen binnen de
geldende wet- en regelgeving. Deze procuratieregeling wordt tevens gepubliceerd op
www.entrealindenhout.nl, zodat zichtbaar is voor alle partijen hoe en onder welke voorwaarden
procuratie wordt verleend. Alle eerdere procuratieregelingen komen met deze procuratieregeling te
vervallen.
Uitgangspunten en randvoorwaarden
• Alleen de raad van bestuur is bevoegd om volmacht te geven en om wijzigingen in deze
procuratieregeling door te voeren;
• De procuratieregeling moet door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd voordat deze in
werking treedt;
• De procuratieregeling mag niet in strijd zijn met statuten en reglementen, als dat wel het geval
is, zijn de statuten en reglementen leidend;
• De concerncontroller beheert namens de Raad van Bestuur deze regeling en controleert op
juiste uitvoering hiervan;
• De namenlijst van functionarissen met procuratie is ter plaatse aanwezig bij de financiële
administratie van entrea lindenhout.
• Alle bedragen zijn inclusief btw bij btw-verplichte producten en diensten.
Bereik procuratieregeling
In deze procuratieregeling is de procuratie/bevoegdheid van functionarissen vastgelegd in relatie tot:
1. Het aangaan van verplichtingen met derden;
2. Het goedkeuren van facturen en autoriseren van betalingen.
Procuratie
De Raad van Bestuur van Stichting Entrea Lindenhout verleent uitsluitend procuratie aan:
A. Managers bedrijfsvoering;
B. Overige MT-leden die manager zijn (inclusief de directeur van IJsselstek B.V. en de directeuren
van Entrea Onderwijs);
C. Coördinatoren.
De raad van bestuur geeft MT-leden mandaat om coördinatoren aan te wijzen. De coördinatoren
krijgen beperkte procuratie en alleen voor teams waar zij (in)direct aan verbonden zijn, met als doel
om een effectiever en efficiënter financieel proces te krijgen.
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2. Procuratie- en volmacht matrix
In onderstaande matrix wordt de procuratieregeling schematisch weergegeven. Indien er bedragen in
staan, betreft dit de maximale bedragen waartoe voor de functionaris procuratie is verleend.
Managers
Overige
Coördinatoren
bedrijfsvoering
MT-leden
Inkoop
Eenmalige verplichtingen

€ 50.000

€ 50.000

€ 1.0001

Meerjarige verplichtingen

€ 50.000

nee

nee

Raamovereenkomsten

€ 50.000

nee

nee

nee

nee

nee

Eenmalige verkoopcontracten2

€ 50.000

€ 50.000

nee

Meerjarige verkoopcontracten2

nee

nee

nee

Verkoop vastgoed

nee

nee

nee

Aanname vast personeel

ja

ja

nee

Mutaties arbeidsvoorwaarden

ja

ja

nee

Ontslag vast personeel

ja

ja

nee

Aanname uitzendkrachten

ja

ja

nee

Aanname stagiaires

ja

ja

nee

Overige personeelszaken4

ja

ja

nee

€ 50.000

€ 50.000

€ 1.0001

ja

nee

nee

Verkoop
Contracten jeugdzorgregio’s

Personeel3

Betalingen
Goedkeuring facturen eigen teams
Betalingen autoriseren5

1

Voor coördinatoren bij ondersteunende diensten geldt een grens van € 5.000
Onder verkoopcontracten wordt verstaan: hoofd-/onderaannemerschap, buitenregionale zorg, detachering personeel,
dienstverleningsovereenkomsten personeel en verhuurovereenkomsten. Bij andere verkoopcontracten is alleen de Raad
van Bestuur bevoegd.
3 Iedere functionaris is gebonden om te handelen vanuit de cao jeugdzorg en de huidige functies en inschaling binnen
entrea lindenhout. Indien een functionaris hiervan wil afwijken, moet hiervoor goedkeuring zijn van de bestuurder.
4 Zoals afhandeling van klachten of calamiteiten die mogelijke juridische of financiële consequenties of het imago van
entrea lindenhout kunnen beschadigen.
5 Bedragen > € 1.000.000 moeten door twee personen worden geautoriseerd, ook de raad van bestuur kan autoriseren.
2
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3. Interne procedures en afspraken
Beperkingen algemeen
Aan de procuratieregeling is de beperking verbonden dat, zonder dat dit de vertegenwoordigingsbevoegdheid aantast, aangegane verplichtingen passen binnen de goedkeuringen die op grond van het
reglement Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht is gegeven, alsmede dat bij het aangaan van
verplichtingen alle overige statuten, reglementen en andere voorschriften die bij het aangaan van de
verplichtingen van toepassing zijn worden nageleefd.
Beperkingen raad van bestuur
In de statuten van Stichting Entrea Lindenhout is opgenomen in welke situaties de raad van bestuur
voorafgaande toestemming van de raad van toezicht nodig heeft. Dit geldt ook voor financiële
(eenmalige of meerjarige) verplichtingen groter dan € 250.000.
Specifieke volmacht
Door de Raad van Bestuur kan specifieke volmacht worden toegekend aan individuele medewerkers.
De gevolmachtigde mag handelingen verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van zijn / haar
taken die binnen de kaders van de procuratieregeling vallen en het toegekende budget. Bij het aangaan
van een verplichting boven de afgesproken grenzen, zal accordering van de eerst hogere manager met
voldoende volmacht nodig zijn.
Tekenen zorgovereenkomsten
De Raad van Bestuur geeft procuratie aan de Manager Zorg voor het ondertekenen van de volgende
zorgovereenkomsten: pleegzorgcontracten, gezinshuiscontracten, allonge-contracten, hoofd- en
onderaannemerschap contracten.
Vervanging bij afwezigheid
Uitgangspunt is dat bij afwezigheid (kortdurend en langdurend) van een procuratiehouder deze
vervangen kan worden door een collega met een vergelijkbare procuratie en titulatuur of door een
procuratiehouder met een ruimere bevoegdheid. Voor de vervanging van afwezigheid van de Raad van
Bestuur wordt verwezen naar statuten en reglementen. Gevolmachtigden kennen geen vervangers.
Bij afwezigheid van de gevolmachtigde zal een collega gevolmachtigde met voldoende volmacht of de
Raad van Bestuur tekenen. Bij langdurige afwezigheid kan een waarnemer van een functie volmacht
worden verleend.
Splitsen verplichtingen
Het is niet toegestaan verplichtingen, overeenkomsten en andere zaken zoals genoemd in de
procuratie- en volmacht matrix te splitsen om de procuratie te omzeilen.

Ondertekend en vastgesteld d.d. 29 maart 2022

_______________________
Mevrouw A.M.C. Profittlich-de Boef

_________________________
De heer R.J.W.M Coolen-van Brakel

Voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Entrea Lindenhout

Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Entrea Lindenhout
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