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Het jaar 2021 was voor Perspektief een jaar van belangrijke veranderingen en 
een jaar van vooruit kijken. Veranderingen die ervoor zorgen dat Perspektief de 
kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering verder verbetert. Wij kijken vooruit en 
zijn continue bezig met het realiseren van een gezonde, stabiele toekomst voor 
de cliënten van Perspektief. De cliënten van Perspektief hebben er recht op om 
te worden begeleid bij het zetten van stappen naar een beter leven en verder 
herstel. Perspektief wil met passie en vakmanschap, op integere wijze blijven 
samenwerken voor de meest kwetsbaren onder ons.

Ontwikkelingen waar idealiter enkele jaren voor uit getrokken worden, realiseert 
Perspektief noodgedwongen in een relatief korte tijd. We hebben daartoe veel 
gevraagd van onze medewerkers, ketenpartners en financiers. Zij hebben zich 
ondanks onrust en onzekerheid hiervoor ingezet. Dank daarvoor! Ik kijk er naar 
uit om ook komende jaren samen verder aan de toekomst van Perspektief 
te bouwen.

april 2022

M. Heringa
bestuurder
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Stichting Perspektief legt jaarlijks verantwoording af over haar activiteiten. 
De jaarverantwoording bestaat uit drie delen:
•  De Jaarrekening: de verantwoording over de financiën.
•  De gegevens ingevuld in DigiMV: het digitale portaal voor het aanleveren 
   van jaarverantwoordingsgegevens.
•  Dit bestuursverslag: de verantwoording over het functioneren en de resultaten.

Dit bestuursverslag begint met een korte schets van het profiel van de organisatie. 
In deel twee staan de belangrijkste ontwikkelingen in 2021. Het derde deel gaat in 
op onderwerpen gerelateerd aan kwaliteit en veiligheid; het vierde deel op bedrijfs-
voeringsonderwerpen. Tot slot treft u een beschrijving van het bestuur, het toezicht 
en de medezeggenschap in 2021.

Dit beknopte bestuursverslag doet geen recht aan de dynamiek van 2021: de 
informatie is alleen op hoofdlijnen weergegeven. Uiteraard is meer gedetailleerde 
informatie beschikbaar. 
Zou u ergens meer over willen weten? Neem dan contact op met het secretariaat 
van de raad van bestuur van Perspektief via raadvanbestuur@perspektief.nl.
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1.1 Aanbod en werkgebied 
Perspektief biedt ambulante zorg, begeleid wonen, beschermd wonen, maatschappe-
lijke opvang en hulp en opvang bij huiselijk geweld. Zowel in het kader van de Wet 
langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als in Forensisch kader.

Het werkgebied van Perspektief bevindt zich in de regio’s Delft, Haaglanden, 
Rotterdam/Rijnmond en Midden-Holland.

1.2 Missie, visie en kernwaarden
Missie 
Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben 
met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig 
kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. 
Perspektief helpt hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. 
Perspektief focust hierbij op veiligheid, kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. 

Visie 
Perspektief biedt zorg op maat achter de eigen voordeur van de cliënt en waar nodig 
biedt Perspektief een veilig (tijdelijk) thuis. De zorg- en dienstverlening is passend 
en in overleg en afgestemd met eventuele andere zorg- of dienstverleners in het 
netwerk. Perspektief richt zich daarbij naast de zorg binnen de eigen instelling, ook 
op de zorg samen met anderen, in overleg met de cliënt en rondom de cliënt. 

Kernwaarden 
Passie 
Medewerkers van Perspektief onderscheiden zich door hun passie, bevlogenheid 
en engagement. Bevlogen medewerkers zijn in staat om zich aan te passen aan 
benodigde veranderingen, zijn bereid om een stapje extra te zetten en de organi-
satie en de cliëntzorg verder te brengen. Daar staat tegenover dat er inhoudelijke 
voorwaarden dienen te worden gecreëerd om de bevlogenheid te onderhouden 
en positief te kunnen beïnvloeden, en om prettig en gezond te werken. 

Vakmanschap 
Deze kernwaarde onderstreept de transitie naar expertise per product en de 
kwaliteit van zorg. Vakmanschap bij Perspektief houdt de specifieke combinatie 
in van kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om de cliënten te voorzien 
van kwalitatief verantwoorde zorg per product. 

Integer 
Integer verwijst naar eerlijk en oprecht, en ook naar betrouwbaar. Perspektief staat 
er voor dat collega’s de kaders binnen de organisatie naleven, gezonde normen en 
waarden hanteren, niet vatbaar zijn voor manipulatie of frauduleuze handelingen 
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en elkaar open aanspreken op verantwoordelijkheden. Binnen Perspektief staan 
medewerkers open voor persoonlijke ontwikkeling mede door feedback, intervisie 
en evaluaties. 

Samen 
Deze kernwaarde verwijst naar de positie van netwerkorganisatie en het overleg 
met stakeholders om te komen tot een passend aanbod. Perspektief kijkt met een 
brede blik vanuit het netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de 
zorgbehoefte van de cliënt.

1.3 Structuur
Perspektief is een stichting, met in 2021 een éénhoofdige raad van bestuur en 
met een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan.
In de organisatie staat het primaire proces voorop, waar cliënten met onder-
steuning van professionals werken aan wonen, werk, netwerken en veiligheid. 
De medewerkers zijn met hun cliënten ondergebracht bij productgerelateerde, 
resultaatverantwoordelijke teams. Deze teams worden aangestuurd door een 
teamleider, onder de verantwoordelijkheid van een productmanager, onder de 
eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het servicebureau is ondersteunend aan het primaire proces en is aangestuurd 
door een aantal teammanagers, onder eindverantwoordelijkheid van de raad 
van bestuur.
Het organogram treft u in bijlage 1.

1.4 Kerngegevens 
Cliënten en financiering
In 2021 hielp Perspektief 2095 unieke cliënten (2231 in 2020).

De totaalomzet bedroeg bijna 30 miljoen euro (ruim 31 in 2020). Perspektief 
ontving de meeste financiering van de zorgkantoren, op basis van de Wet 
langdurige zorg, en van gemeenten, op basis van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Daarnaast ontving Perspektief een deel van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen voor de geleverde forensische zorg.

Medewerkers
Aan het begin van 2021 waren er 372 medewerkers (324,58 FTE) in dienst tegen-
over 361 medewerkers (313,37 FTE) aan het einde van 2021. Dit is een krimp van 
3,5%, mede als gevolg van de sluiting van een locatie (Wittebrug). Deze krimp is 
minder sterk dan het voorgaande jaar.
Dit betekent dat er meer medewerkers de organisatie hebben verlaten dan dat er 
nieuw bij zijn gekomen. In 2021 hebben 68 medewerkers de organisatie verlaten en 
hebben we 50 nieuwe medewerkers verwelkomd. Dit zijn 17 nieuwe medewerkers 
minder ten opzichte van het vorige jaar. Het gemiddeld aantal hoofden dat in 2021 
in dienst was van Perspektief is 362,6. Het verlooppercentage komt voor 2021 daar-
mee op 18,7%.
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De leeftijdsgroep die bij Perspektief het meest vertegenwoordigd is, is de categorie 
van 25 tot 34 jaar. Dit is ongeveer 35% van het totaal, wat overeenkomt met 2020. 
Ook voor de andere categorieën geldt dat er een stabiele verhouding zichtbaar is in 
de organisatie. Het aantal jonge mensen tot 24 jaar is in 2021 wel licht gestegen.

Ongeveer 78% van de medewerkers bij Perspektief is in vaste dienst. Het resterende 
deel heeft een tijdelijke aanstelling.

1.5 Samenwerkingsrelaties 
In 2021 is gestart met de uitvoer van de Wet langdurige zorg. Naast de voorzetting 
van de intensieve samenwerking met de gemeente Delft, de gemeente Den Haag 
en de gemeente Rotterdam heeft dat in 2021 geleid tot een samenwerkingsrelatie 
met de zorgkantoren DSW en het Zilveren Kruis. 

In het kader van het leveren van goede ketenzorg heeft Perspektief de samenwerking 
met GGZ Delfland, Brijder en Fivoor geïntensiveerd. Het uitvoeren van de Wet 
langdurige zorg vraagt om een nieuwe verhouding tot GGZ Delfland. Deze samen-
werking is geëvalueerd en opnieuw vastgelegd. Structurele overleggen, anders dan 
incidenteel contact, kenmerken deze relatie. Tevens biedt de Wet langdurige zorg 
de mogelijkheid om de plek in de keten van zorg in het kader van Verzorging en 
Verpleging te bestendigen. In 2021 is een eerste inventarisatie hierop gestart. 

De Keten Aanpak Huiselijk Geweld is, mede in opdracht van de Gemeente Den Haag 
en de Gemeente Delft, constant bezig met innovatie, wat tot nieuwe samenwerkings-
verbanden en werkwijzen heeft geleid. 

In het kader van de maatschappelijke taak van Perspektief werd nauw samengewerkt 
met lokale politie. Ook met de verschillende woningbouwcorporaties in het werk-
gebied waren goede relaties. 

In 2020 is een grote stap gemaakt in het contact met WMO toezicht, GGD Haag-
landen en de IGJ. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van toezicht, naar 
samenwerking. De samenwerking heeft in 2021 verdere vorm gekregen. 

Daarnaast is Perspektief lid van Valente, branchevereniging voor participatie, 
begeleiding en veilige opvang. Ook was Perspektief lid van ZWConnect (de regionale 
werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn) en van de NVTZ (Nederlandse Vereniging 
van Toezichthouders in Zorg en Welzijn).
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Perspektief stond in 2021 voor de belangrijke opgave om de bedrijfsvoering en de 
kwaliteit van zorg blijvend te verbeteren en te borgen. Er is sprake van een groeien-
de en veranderende zorgvraag van cliënten én een groter beroep op kwaliteit en 
toegankelijkheid (‘meer voor minder’). De uitdaging is om tegelijkertijd de kwaliteit 
van zorg bij Perspektief blijvend te verbeteren en te werken aan een gezonde en 
veilige cultuur. Daarbij wordt er verder gewerkt aan de professionaliteit van de 
backoffice en het optimaliseren van processen. Een toenemende complexiteit van 
verantwoording en financiering, vraagt dat bovengenoemde versnellingen plaats-
vinden binnen steeds krapper wordende financiële kaders. Met de hieronder ge-
noemde ontwikkelingen heeft Perspektief deze forse uitdagingen in 2021 het hoofd 
geboden. 

2.1 Afronding extern toezicht
De (financiële) situatie van Perspektief in 2018 en 2019 was aanleiding voor vragen 
en zorgen bij de financiers van Perspektief. Gemeente Delft liet de toezichthouder, 
GGD Haaglanden, onderzoek doen naar de kwaliteit van Wmo-zorg bij Perspektief, 
en volgde daarnaast de ontwikkelingen bij Perspektief nauwlettend via gedetail-
leerde periodieke rapportages en gesprekken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) onderzocht hoe Perspektief omgaat met de forensische zorg. De GGD 
en de IGJ hebben in 2020 hun krachten gebundeld en het toezicht in gezamenlijk-
heid vormgegeven.

De externe onderzoeken hebben bevestigd dat Perspektief de kwaliteit van zorg kon 
verbeteren. De verbetering is in 2019 in gang gezet, kreeg prioriteit in 2020 en werd 
gecontinueerd in 2021. Zowel de GGD als de IGJ bevestigden in hun rapporten de 
voortgang die Perspektief maakte. Halverwege 2021 hebben beiden hun toezicht af-
gerond. Zij hebben geconcludeerd dat Perspektief op alle onderwerpen een zichtbare 
verbetering heeft laten zien. Zij gaven aan veel vertrouwen te hebben dat Perspektief 
de verbeteringen verder doorvoert.

2.2 Transitie – de juiste zorg op de juiste plek
In 2021 heeft Perspektief een belangrijke transitie doorgemaakt. In- en externe 
ontwikkelingen gaven hier aanleiding toe:
• het vanaf 2020 gaan leveren van het product Beschermd Thuis voor gemeente  
 Delft;
• het per 1 januari 2021 gaan leveren van zorg in het kader van de Wet langdurige  
 Zorg voor de zorgkantoren;
• de wens om te ‘ontspikkelen’. In het kader van goede kwaliteit en gezonde 
 bedrijfsvoering, wilde Perspektief stoppen met het leveren van alle zorgsoorten 
 op alle locaties.

 2. RESULTATEN 2021
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In 2021 zijn cliënten én medewerkers herverdeeld over de locaties. Daarbij is één 
van de locaties, locatie Wittebrug in Poeldijk, gesloten. Er ontstonden vier locaties 
voor langdurige zorg (Wlz), twee locaties voor zorg in het kader van Beschermd 
Wonen en Beschermd Thuis (Wmo), één locatie voor Maatschappelijke Opvang, 
één locatie voor Forensische Zorg en twee teams voor ambulante zorg.
De locaties en teams van de Aanpak Huiselijk Geweld en Rotterdam zijn bij de 
transitie buiten beschouwing gelaten.

Cliënten en medewerkers hebben de transitie als ingrijpend ervaren, maar de rust is 
inmiddels weergekeerd en de positieve effecten van de transitie worden zichtbaar. 
Het geeft focus op de werkzaamheden van de medewerkers en er ontstaat meer tijd 
en aandacht voor de cliënten.

2.3 Herinrichting aansturing
In vervolg op de transitie heeft Perspektief per 1 oktober het aansturingsmodel voor 
het primair proces gewijzigd. De span of control van de teammanagers maakte dat 
zij zowel gelijktijdig strategisch als zeer operationeel hun werkzaamheden moesten 
vervullen. Dit was problematisch. De functie van teammanager kwam dan ook te 
vervallen (behalve in Rotterdam) en werd gesplitst in twee nieuwe functies: product-
managers en teamleiders.

De vier productmanagers zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de team-
leiders en daarmee voor de aansturing van het primaire proces, ieder vanuit zijn 
of haar productgroep. Zij vervullen een belangrijke rol ten aanzien van het account-
management en de verantwoording van de exploitatie richting het bestuur.
De teamleiders sturen in principe één team of locatie binnen Perspektief aan. De 
teamleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van het betreffende 
team/de betreffende locatie.
Zo is enerzijds meer sturing ontstaan op strategie en anderzijds, door nabijheid van 
een leidinggevende, op het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, het vergroten 
van werkgeluk en de reductie van verzuim.

2.4 Corona
Ook binnen Perspektief speelde de coronapandemie in 2021 een belangrijke rol. 
Op vele locaties is sprake geweest van coronabesmettingen onder personeel en/of 
cliënten. De dienstverlening aan onze cliënten heeft, door flexibiliteit en met aan-
passingen, doorgang kunnen vinden. Begeleiding vond waar mogelijk op afstand, 
telefonisch of digitaal plaats en de ondersteunende diensten werden zoveel moge-
lijk vanuit huis geleverd. Een intern coronateam ondersteunde de collega’s daarbij. 
De organisatie heeft met name in het laatste kwartaal van 2021 veel last gehad 
van het coronavirus wat heeft geleid tot tal van besmettingen, ziekte en quaran-
tainemaatregelen voor medewerkers en daarmee tot krappe bezettingen en hoge 
kosten voor inzet van vervangend personeel.



2.5 Fusie Stichting Arosa
Per 1 februari 2019 zijn Perspektief en Stichting Arosa bestuurlijk gefuseerd, dat wil 
zeggen dat zij aparte organisaties zijn gebleven, met dezelfde raad van bestuur en 
raad van toezicht.

Net als Perspektief, biedt Arosa opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en 
kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, 
bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Arosa doet dit in de regio Rijn-
mond; Perspektief in de regio Haaglanden. Het intensiveren van de samenwerking 
door een fusie lag voor de hand.

Vanwege de financiële situatie van zowel Perspektief als Arosa is van 2019 t/m 
2021 de aandacht uitgegaan naar het versterken van beide stichtingen als zelf-
standige entiteiten. Per 1 januari 2022 is de bestuurlijke fusie tussen Perspektief 
en Arosa alsnog omgezet in een juridische fusie. Per die datum zijn zij dan ook 
één organisatie, waarbij de naam Arosa als apart merk gevoerd blijft worden.

In de loop van 2022 zullen de backoffices geïntegreerd worden. Om de kwaliteit van 
zorg en de samenwerking te vergroten, wordt er op een viertal kwaliteitsprojecten 
samengewerkt. Voor de medewerkers in het primair proces verandert er dagelijks 
vooralsnog niets.

2.6 Verkenning Kessler Stichting
Perspektief is na een roerige periode weer in wat stabieler vaarwater gekomen, 
maar er zijn nog voldoende uitdagingen en Perspektief kan zich niet permitteren 
om zich enkel te concentreren op het heden. In 2021 was het toekomstperspectief 
van Perspektief dan ook een belangrijk onderwerp. Onderdeel van de afweging is 
wat Perspektief alleen doet en wat mogelijk beter in samenwerking met collega 
zorgaanbieders kan worden opgepakt. Collega zorgaanbieders staan immers voor 
veel van dezelfde uitdagingen.

Daarom is na een strategische positiebepaling, een omgevingsanalyse uitgevoerd. 
Dit was een onderzoek naar collega zorgaanbieders die mogelijk een interessante 
samenwerkingspartner zouden kunnen zijn voor Perspektief. Hieruit kwam de Kessler 
Stichting naar voren. Daarom is halverwege 2021 een verkenning gestart naar of 
een nadere samenwerking met de Kessler Stichting meerwaarde voor beide organi-
saties zou kunnen hebben. Deze verkenning loopt door in 2022 en halverwege het 
jaar worden de uitkomsten hiervan verwacht.
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3.1 Cliënttevredenheid
In november 2021 heeft het tegenwoordig jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek 
plaats gevonden binnen Perspektief. Het respons was 27,3%. Een verbetering ten 
opzichte van 2020, maar wij willen in aankomende onderzoeken een nog hogere 
respons bereiken.
Er zijn vragen gesteld over effectiviteit van de begeleiding, veiligheid en clientgericht-
heid. De respondenten werd daarnaast gevraagd een cijfer te geven aan Perspektief. 
Het gemiddelde cijfer van alle locaties is een 8.2, een cijfer om trots op te zijn.

In onderstaande tabel is het resultaat per product weergegeven:

Productgroep Respons Rapportcijfer 
Aanpak huiselijk geweld  42,6%  8,8 
Maatschappelijke opvang 17,9% 6,6 
Ambulante begeleiding  28,7%  8,0 
BW/BT 28,6% 7,7 
Forensische zorg  36,3%  8,0 
Langdurige zorg 29,6% 8,1 
Rotterdam1  29,1%  8,0

Uit bovenstaande tabel valt op dat de maatschappelijke opvang lager scoort dan 
de rest van de productgroepen. Dit wordt met name veroorzaakt door een lage 
score op het onderdeel ‘dagopvang’, deze voorziening zal in 2022 dan ook kritisch 
tegen het licht worden gehouden.

3.2 Klachten
In 2021 zijn er totaal 15 klachten ontvangen (18 in 2020). De klachten zijn door 
cliënten (12) en ex-cliënten (3) ingediend.

De klachten van cliënten liepen nogal uiteen: onveiligheidsgevoel door verbale en 
fysieke agressie van medebewoners, bejegening door begeleiders, onvrede over 
behandeling, hoogte financiële eigen bijdrage, informeren over medewerkers met 
corona, weggooien huisraad na gedwongen zorgbeëindiging en de wijze van 
registratie in clientdossier. De klachten van cliënten zijn allemaal naar tevredenheid 
afgehandeld.

De klachten van ex-cliënten gingen met name over stoppen zorg, klachten over be-
geleiding en het niet wissen van het dossier. Deze zijn nog niet allemaal afgerond.

In 2021 zijn er 2 geschillen, ingediend in 2020, bij de geschillencommissie Zorg 
behandeld met een bindend advies als resultaat. Naar aanleiding van dit bindend 
advies zijn er intern leerpunten opgenomen in het beleid en de jaarplannen van 2022.

 3. KWALITEIT & VEILIGHEID
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Na vertrek van de klachtenfunctionaris is besloten om in 2022 een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris extern aan te trekken.

3.3 Incidenten
In 2021 zijn 648 meldingen geregistreerd (698 in 2020). Sinds vorig jaar neemt 
het aantal meldingen af. Oorzaken zijn het sluiten van locaties (Voorstraat in 2020 
en Wittebrug in 2021) en afgenomen aandacht/mogelijkheden voor het doen van 
meldingen (als gevolg van hoog ziekteverzuim, de transitie en het lastig kunnen 
registreren door personeel dat niet in dienst is). De meeste incidenten komen bij 
residentiele cliënten voor en dan met name op de locaties met cliënten die kampen 
met psychiatrie- en verslavingsproblemen.

Van het totaal aantal meldingen binnen Perspektief zijn een 10-tal cliënten 
verantwoordelijk voor circa 30% van de meldingen. Top 3 van type incident is 
agressie/geweld, grensoverschrijdend gedrag en medicatie. Het weigeren van 
medicatie of het niet aanwezig zijn van cliënten of medicatiefouten komt het
meeste voor bij medicatie-incidenten. Het medicatiebeleid wordt met onder-
steuning van het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) herzien, zodat 
medewerkers meer houvast hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
rondom medicatie. Incidenten gerelateerd aan corona zijn voornamelijk in het 
eerste kwartaal genoemd.

In 2021 zijn 13 cliënten overleden. In het merendeel (12) van de gevallen ging 
het om een natuurlijke dood; in één geval ging het om een suïcide. In 2021 is 
16 x een poging tot suïcide en 1 x een suïcide gemeld.

3.4 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
In 2021 zijn 41 vragenlijsten ingevuld (31 in 2020). Meer dan de helft van de 
gevallen betrof lichamelijke of psychische mishandeling. In 26 gevallen betrof 
het een kind; in 15 gevallen een volwassene. Met behulp van het afwegingskader 
wordt zorgvuldig gewogen of er zelf hulp gegeven kan worden (met of zonder 
eigen of professioneel netwerk) of dat Veilig Thuis ingeschakeld moet worden. 
Dat laatste gebeurde in 2021 6 keer (11 in 2020).

3.5 Kwaliteitscertificering
In september 2021 heeft de externe auditor, certificeerder CIIO, een tussentijdse 
audit gedaan om te onderzoeken of onder andere het managementsysteem 
voldoet aan de eisen van de CIIO-maatstaf en om te onderzoeken of de drie kant-
tekeningen en twee afwijkingen uit het vorige onderzoek voldoende zijn opgelost.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft CIIO een positief advies afgegeven voor 
het continueren van het certificaat. Er zijn één compliment en drie kanttekeningen 
benoemd. De kanttekeningen zijn in een verbeterregister per productgroep op-
genomen. Per kwartaal vindt monitoring plaats.
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3.6 Medewerkertevredenheid
In november 2021 heeft het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidonderzoek 
plaats gevonden binnen Perspektief. Het respons was 75% (54,8% in 2019). 
De respondenten werd gevraagd een cijfer te geven aan Perspektief. Medewerkers 
gaven Perspektief gemiddeld een 7,0 (6,6 in 2019).
In onderstaande tabel is het resultaat per product weergegeven:

Productgroep Rapportcijfer 
Aanpak huiselijk geweld  6,8 
Ambulante begeleiding en Maatschappelijke opvang 7,2 
Beschermd Wonen, Beschermd Thuis, Forensische Zorg 6,7
Langdurige zorg 6,8 
Rotterdam  6,9 
Servicebureau  7,7

3.7 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over heel 2021 is uitgekomen op 10,25% (9,86% in 2020). Met 
name het laatste kwartaal van 2021 heeft hier nog impact op gehad in negatieve 
zin als gevolg van het coronavirus.

Naast corona signaleerde de arbodienst een aanzienlijk aandeel van medewerkers 
met psychische klachten dat langer uitviel. Dit was voor Perspektief niet onbekend 
en zal naast de huidige ingezette koers nog meer aandacht gaan krijgen.

De gemiddelde verzuimduur nam in 2021 langzaam af. Perspektief merkte naast 
langdurige uitval ook een toename op in frequent verzuim. Corona speelde hier een 
rol. Toch bleef de meldingsfrequentie onder de 1 (0,95).

3.8 Risico-inventarisatie en -evaluatie
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de belangrijkste punten uit de meest recente 
rapportage van de risico-inventarisatie- en evaluatie opgepakt. Het voornemen om 
in 2021 een preventiemedewerker aan te stellen, werd in 2022 gerealiseerd.

3.9 Veiligheid
Fysieke en sociale veiligheid is al jaren een belangrijk onderwerp binnen Perspektief. 
Daarom heeft 2021 in het teken daarvan gestaan. Het veiligheidsbeleid en allerlei 
regelingen en instructies op dit vlak zijn geactualiseerd. Daarnaast heeft een 
communicatietraject over ‘Veilig en gezond werken’ plaats gevonden, bestaande 
uit beeldinterviews en nieuwsbrieven en met als afsluiting een webinar over dit 
onderwerp in het najaar.

Onder andere de externe vertrouwenspersoon is hierbij extra onder de aandacht 
gebracht. Perspektief is in 2020 een samenwerking aangegaan met Durescom. 
Over de tweede helft 2020 en 2021 rapporteert de vertrouwenspersoon over zes 
meldingen van vertrouwenspersoonzaken. Dit is in lijn is met andere organisaties 
van vergelijkbare grootte en soort.
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4.1 Resultaat 2021
Het financieel resultaat 2021 bedroeg € 55 duizend positief. Dit resultaat is een 
optelling van mee- en tegenvallers in 2021.

De opbrengsten in 2021 waren € 0,77 mln. lager dan in 2020. Hierin spelen de 
volgende ontwikkelingen een rol:
• Sluiting locaties en overgang van WMO beschermd wonen naar Wlz met een  
 gesaldeerd negatief resultaat van -/- € 1,03 mln. ;
• Hogere prestatiesubsidies Delft en Den Haag (+ € 0,73 mln.)
• Zorgbonus 2020 zat voor € 0,69 mln. in de opbrengsten 2020, in 2021 is geen  
 zorgbonus uitgekeerd en dus ook geen subsidie hiervoor ontvangen.

De kosten waren beduidend lager dan in 2021 (bedrijfslasten waren in 2020 
€ 29,9 mln. tegenover € 31,2 mln. in 2020; een verschil van € 1,3 mln.).
Dit werd vooral veroorzaakt door € 0,7 mln. lagere personeelslasten. In 2021 
daalde de formatie en werd geen zorgbonus uitgekeerd, waartegenover wel weer 
een stijging van de CAO lonen en hoger percentage pensioenpremie stond.
Naast de personele kosten waren ook de overige bedrijfskosten aanzienlijk lager. 
Ook bij de overige bedrijfskosten was er sprake van plussen en minnen. Voedings-
kosten, huur en leasing kosten en patiënt- en bewonersgebonden kosten waren 
lager onder andere door sluiting locaties; hiertegenover stond een stijging van de 
algemene kosten met name schoonmaak derden en advieskosten.

4.2 Financiële ratio’s
Onder de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en het balans-
totaal) wordt verstaan de mate waarin de zorginstelling kan voldoen aan haar 
financiële verplichtingen. Het ministerie van VWS hanteert bij de beoordeling van 
de financiële positie van een zorginstelling een solvabiliteitspercentage van 20%, 
als goed. De solvabiliteit van Perspektief is gestegen: 50,8% in 2021 ten opzichte 
van 49,1% in 2020. De huidige solvabiliteit is dus ruim voldoende, conform de norm 
van het ministerie van VWS.

Het weerstandsvermogen betreft het vermogen om ook in ongunstige tijden de 
activiteiten voort te kunnen zetten. Het weerstandsvermogen is berekend door het 
eigen vermogen te relateren aan de totale opbrengsten van de zorginstelling. Het 
WfZ acht, gelet op de ontwikkelingen in de zorgsector op dit moment, een weer-
standsvermogen tussen 20% en 25% wenselijk. Het weerstandsvermogen van 
Perspektief is gestegen: 17,8% in 2021, ten opzichte van 17,2% in 2020.

Onder liquiditeit wordt verstaan de mate waarin een zorginstelling op korte termijn 
verplichtingen kan voldoen met de vlottende activa. Om de liquiditeitspositie van 
een zorginstelling te meten, wordt vaak de quick ratio gebruikt. De quick ratio is de 
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vlottende activa, exclusief de voorraden, gedeeld door de kortlopende schulden. Een 
gezonde quick ratio is minimaal 1. De liquiditeit is in 2020 gestegen en de quick 
ratio komt daarmee ruimer boven de 1 (1,57).

Financiële ratio’s Norm Perspektief Perspektief
Jaar  2020 2021

Solvabiliteit >20% 49,1% 50,8%
Weerstandsvermogen 20-25% 17,2% 17,8%
Liquiditeit >1   1,51   1,57  

4.3 Financiële vooruitzichten
Aanbestedingen
De contracten die in 2021 met gemeenten waren gesloten, zijn voor 2022 gecon-
tinueerd. Uitzondering hierop is de ambulante zorg in Zoetermeer, welke door een 
wijziging in de manier van contracteren door de gemeente, in de loop van 2021 
niet meer afgenomen wordt bij Perspektief. Een aanzienlijke verandering was de 
contractering van Wlz zorg in Delft en Rotterdam, waarmee een grote verschuiving 
van de financiering van intramurale zorg door Perspektief ontstaat. Een belangrijke 
stelselwijziging, met gevolgen voor zowel Perspektief als de gemeenten waar
Perspektief mee samenwerkt. Het grootste effect heeft in 2021 plaatsgevonden. 
In 2022 wordt nog wel een stijging van Wlz productie in Rotterdam voorzien.

Liquiditeitsprognose
Op basis van de contractuele afspraken met gemeenten is de liquiditeitsprognose op-
gesteld. Conform de P&C-kalender wordt de liquiditeitsprognose elke maand bijgewerkt 
en beslaat een periode tot december 2022. Deze maakt deel uit van de management-
informatieset die besproken wordt door het bestuur met de raad van toezicht.

De liquiditeitsprognose Perspektief (zonder Arosa) 2021 – 2022 is weergegeven in 
onderstaande grafiek.
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Op basis van de liquiditeitsprognose kan geconcludeerd worden dat de liquiditeit in 
de loop van 2022 verder zal verbeteren.

VPB aanslag 2014
Er is bezwaar aangetekend bij de Belastingdienst tegen de naheffing vennootschaps-
belasting; in 2021 heeft er discussie plaatsgevonden met de Belastingdienst. De 
afronding wordt verwacht in 2022.

Realisatieprognose tot einde van het jaar
In de P&C-kalender is opgenomen dat er elk kwartaal een financiële verantwoording, 
inclusief een eindejaarsverwachting wordt aangeleverd. De verwachting, gebaseerd 
op de begroting, is dat 2022 met een positief resultaat zal sluiten.

4.4 Risicomanagement
Het risicomanagementbeleid is in 2021 vastgesteld. De visie van Perspektief op 
risicomanagement is het vinden van een balans tussen het nemen en beheersen 
van risico’s. Deze balans wordt gezocht door in te zetten op de ‘harde kant’ van 
risicomanagement (processen, procedures, stuurinformatie) en daarnaast ook aan-
dacht te hebben voor de ‘zachte kant’ van risicomanagement zoals risicobewustzijn, 
communicatie en onderling vertrouwen (cultuur). Een mix van middelen en instru-
menten wordt ingezet om de risico’s te kunnen volgen, te kunnen beperken en 
kansen om te kunnen zetten in successen. Dit gebeurt op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau.

Perspektief heeft een risicomatrix opgesteld en daarna voor de majeure risico’s 
(score kans x impact > 13) maatregelen, om risico’s te mitigeren. Door voor de 
scores hoger dan 13, maatregelen op te stellen als het risico zich voordoet of deze 
te voorkomen, is al een prioritering aangebracht. De meeste maatregelen staan op 
de agenda binnen Perspektief, een enkeling staat op de agenda met financiers. De 
maatregelen zijn opgenomen in de jaarplannen van de teams welke in de interne 
P&C-gesprekken geagendeerd staan. De risico’s, maatregelen en effecten worden 
zodoende periodiek gemonitord, zodat, waar nodig, tijdig bijgestuurd kan worden.
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Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De principes 
van de Governancecode Zorg hebben we dan ook toegepast en deze zijn verankerd 
in de statuten en reglementen.

5.1 Raad van bestuur
De raad van bestuur bestond in 2021 uit één bestuurder, net als in 2020, 2018 
en alle voorgaande jaren. In 2019 bestond de raad van bestuur tijdelijk uit twee 
bestuurders. Dit betrof een overgangsperiode naar een nieuw bestuur en een 
nieuwe koers.
In 2021 werd Perspektief bestuurd door M. Heringa, werkzaam als bestuurder bij 
Stichting Perspektief sinds september 2019. Zij had geen nevenfunctie die conflict-
eerde met haar werk in de raad van bestuur van Perspektief.

5.2 Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur, treedt op als werkgever 
van de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met advies ter zijde.

De raad van toezicht bestond in 2021 uit vijf leden en vanaf september één stagiair. 
Een overzicht van de samenstelling van de raad van toezicht in 2021, is opgenomen 
in bijlage 2.

De raad van toezicht is acht keer bijeengekomen, waarvan één keer in het kader 
van de zelfevaluatie. Twee keer daarvan waren extra ingeplande bijeenkomsten 
(in mei en in oktober), zodat uitgebreid stil gestaan kon worden bij respectievelijk 
de omgevingsanalyse en de fusie met Stichting Arosa.

Het coronavirus belemmerde voor het grootste deel van het jaar fysieke ver-
gaderingen. Er werd daarom voornamelijk digitaal vergaderd, hetgeen af en toe 
beperkend werkte.

2021 was een ingrijpend jaar voor Perspektief (zie deel 2. Resultaten 2021). De 
raad van toezicht is, net als de cliëntenraad en ondernemingsraad, nauw betrokken 
geweest bij de ontwikkelingen. De raad van toezicht heeft de bestuurder hierin 
bijgestaan en heeft gereflecteerd op de ontwikkeling van Perspektief. Het belang-
rijkste thema was de positie van Perspektief in haar omgeving. De raad van toezicht 
heeft in 2021 het besluit van de raad van bestuur goedgekeurd tot fusie met 
Stichting Arosa. Ook is intensief gesproken over de transitie, de besturingsaanpak 
en het aansturingsmodel.

Daarnaast zijn vastgesteld de Jaarrekening en het Bestuursverslag 2020, het 
Transitie Huisvestingsplan 2021, de WNT-klassenindeling voor 2021, de Kaderbrief, 
het Jaarplan en de Begroting 2022.
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Ook is besloten over het aanstellen van een stagiair per 1 september 2021, een 
nieuw lid per 1 januari 2022 en een nieuwe vicevoorzitter per 1 januari 2022. Tevens 
is een nevenfunctie van de bestuurder goedgekeurd en zijn vastgesteld de nieuwe 
visie op toezicht, het algemeen profiel voor leden van de raad van toezicht, het 
proces herbenoemingen, het overzicht van nevenfuncties 2020, het rooster van 
aan- en aftreden 2021 en de bezoldiging van de raad van toezicht in 2022.

De raad van toezicht heeft drie vaste commissies. Deze commissies dragen ertoe bij 
dat besluitvorming en meningsvorming binnen de raad van toezicht worden onder-
steund door een meer diepgaande analyse en beoordeling van vraagstukken in de 
commissies, alvorens deze vraagstukken aan de integrale raad van toezicht worden 
voorgelegd.

De Auditcommissie bestaat uit twee leden en is in 2021 vijf keer bijeengekomen. De 
belangrijkste onderwerpen waren de financiën, de bedrijfsvoering en het toekomst-
perspectief van Perspektief en de daaruit voortvloeiende fusie met Stichting Arosa 
en verkenning met de Kessler Stichting. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar 
risicomanagement en het ICT-jaarplan.

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat uit twee leden en is in 2021 vier keer 
bijeen gekomen. De belangrijkste onderwerpen waren de afronding van het extern 
toezicht, de gevolgen van corona / het hoge ziekteverzuim en de transitie voor de 
kwaliteit en veiligheid, en het toekomstperspectief van Perspektief. Daarnaast is 
aandacht uitgegaan naar veiligheid, cliënten- en medewerkerstevredenheid, de 
ISO-certificering de incidenten- en calamiteitenmeldingen en een bezoek van de 
externe vertrouwenspersoon in de commissie.

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden en is in 2021 één keer bijeen-
gekomen voor het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en het vast-
stellen van het bezoldigingsbeleid.

De raad van toezicht is in 2021 twee maal bijeengekomen zowel met de cliënten-
raad als met de ondernemingsraad.

5.3 Cliëntenraad
De Cliëntenraad van Perspektief (verder: CR) is in 2021 geslonken van acht naar vijf 
leden. Nog niet alle doelgroepen en woonlocaties zijn dan ook vertegenwoordigd 
in de CR. De CR hoopt in 2022 een meer evenwichtige samenstelling te bereiken, 
mede in het kader van de Wmcz2018.

De CR laat zich ondersteunen door een onafhankelijk ondersteuner via Perspektief 
en is aangesloten bij de LOC en kan gebruik maken van de Landelijke Commissie 
van Vertrouwenslieden (LCvV) wanneer er geschillen zijn.

De CR vergaderde onderling 27 maal en in overlegvergaderingen met de bestuur-
der 12 maal. Met de raad van toezicht werd gesproken op 27 mei en 2 december. 
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Driemaal werd met de CR van Stichting Arosa gesproken. Tweemaal werd bijeenge-
komen met de CR van de Kessler Stichting en de bestuurders van Perspektief en de 
Kessler Stichting, onder begeleiding van bureau AEF; en er werd een enkele maal 
met de CR van de Kessler Stichting overlegd buiten aanwezigheid van de beide 
bestuurders. 

Het coronavirus belemmerde voor het grootste deel van het jaar fysieke vergaderin-
gen. Er werd daarom voornamelijk digitaal vergaderd, hetgeen af en toe beperkend 
werkte.

In 2021 is de CR om advies of instemming gevraagd over:
• TV & Internet ISP-woningen
• Indexatie voedingsgeld
• Medezeggenschapsregeling
• Veiligheidsbeleid
• Klachtenreglementen
• Uitgangspunten ontspikkelbeleid 
 voor cliënten (in relatie tot de transitie)
• Aansturingsmodel primair proces 
 (in vervolg op de transitie)
• Beleid BHV

Elke aanvraag heeft de CR positief / met instemming beantwoord, vaak met aanvul-
lende adviezen en vragen. De vergaderingen waren dan ook goed gevuld en vaak 
schoven deskundigen vanuit de organisatie aan om één en ander toe te lichten.

Daarnaast heeft de raad van bestuur veel met de CR gesproken over de effecten 
van de transitie op de cliënten. De CR heeft de raad van bestuur geadviseerd hoe 
om te gaan met de informatievoorziening aan cliënten en met onrust onder de 
cliënten. Ook is op verzoek van de CR een mini-enquête gehouden onder cliënten 
over de dienstverlening in tijden van corona / lockdowns.

Vanuit de verschillende stafafdelingen is de CR geïnformeerd over, onder andere, 
de financiën en de bedrijfsvoering, het verloop van het toezicht, de uitkomsten van 
het cliënttevredenheidsonderzoek 2020, de MIC-meldingen, het sluiten van de 
rookruimtes, het huisvestingsplan en de besturingsaanpak. Ook is de CR betrokken 
geweest bij het aanstellen van een nieuw lid voor de raad van toezicht.

5.4 Ondernemingsraad
Door het vertrek van leden uit de Ondernemingsraad van Perspektief (verder: OR) 
werden er in januari, juni, oktober en november tussentijdse verkiezingen georga-
niseerd, waardoor de OR voltallig bleef.

De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en is aangesloten bij 
LOMOZ, platform voor ondernemingsraden in zorg en welzijn.

• Protocol waarschuwing, time-out 
 en gedwongen zorgbeëindiging
• Inventaris terug naar de basis
• Werkwijze inning huur
• Juridische eenwording 
 Arosa - Perspektief
• Begroting 2022
• Inzet externe klachtenfunctionaris
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De OR vergaderde onderling 27 maal en in overlegvergaderingen met de bestuurder 
12 maal. Met de Raad van Toezicht werd gesproken op 27 mei en 2 december.
De OR ging op cursus op 2 maart en op 28 en 29 september.
Tweemaal werd bijeengekomen met de OR van de Kessler Stichting en de bestuur-
ders van Perspektief en de Kessler Stichting, onder begeleiding van bureau AEF.
Driemaal werd met de OR van Arosa gesproken en er werd een enkele maal met de 
OR van de Kessler Stichting overlegd buiten aanwezigheid van de beide bestuurders.

Het coronavirus belemmerde voor het grootste deel van het jaar fysieke vergade-
ringen. Er werd daarom voornamelijk bijeengekomen via MS Teams, hetgeen af en 
toe beperkend werkte.

In 2021 is de OR om advies of instemming gevraagd over:
• Thuiswerkregeling
• Regeling bereikbaarheidsdienst
• Veiligheidsbeleid
• Aansturingsmodel primair proces
• Inzet extern adviseur voor de 
 omgevingsanalyse en vervolgverkenning
• Beleid BHV

Elke aanvraag heeft de OR positief / met instemming beantwoord, soms na extra 
overleg of beantwoording van vragen. Daarnaast heeft de OR meegedacht over 
een generatieregeling. Veruit de belangrijkste onderwerpen voor de OR waren de 
transitie en het nieuwe aansturingsmodel. Ook is veel aandacht besteed aan de 
analyse van de positie van Perspektief in haar omgeving en de verkenning met 
de Kessler Stichting die daarop volgde.

De OR werd geïnformeerd over, onder andere, de financiën en de bedrijfsvoering, 
het verloop van het toezicht, het bedrijfsopvangteam, de instructie voor risicovolle 
bezoeken, de sluiting van de rookruimtes, het huisvestingsplan, het ICT-jaarplan, 
risicomanagement, de uitkomsten van de externe audit en de besturingsaanpak. 
Ook is de OR betrokken geweest bij het aanstellen van een nieuw lid voor de raad 
van toezicht.

• Opleidingsbeleid
• Juridische eenwording 
 Arosa – Perspektief
• Jaargesprekken
• Begroting 2022
• Zorgbemiddeling
• Beleid bereikbaarheidsdienst
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Organogram 1 oktober 2021

BIJLAGE 1

Beschermd Wonen 
Beschermd Thuis  
Forensische Zorg

Servicebureau
Aanpak 

Huiselijk Geweld

Ambulante 
Begeleiding  

Maatschappelijke 
Opvang

Rotterdam1Langdurige Zorg

Anjerhof

Elias Stein FZ

Loket Huiselijk Geweld 
& Crisisopvang

Mannenopvang Den Haag 
& Jonge Moederopvang 
Den Haag & Vrouwen-

opvang Zoetermeer

Ambulant AHG Den Haag & 
Vrouwenopvang Den Haag 

& Ouderenopvang Den 
Haag & Flexpool AHG

Kogelgieterij

Händellaan

Brasserskade Tanthof West

Tanthof Oost

Maatschappelijke Opvang 
Delft

Ambulant Centrum West

Ambulant Centrum Oost
Ambulant AHG Delft & 

Vrouwenopvang Delft & 
Gezinsopvang Delft

Schoonegge Rotterdam

Beleid, Kwaliteit 
& Contractmanagement

Personeel & Organisatie

Huisvesting, Facilitair & ICT

Administratie & Control

Bestuurssecretariaat
& Communicatie

Ondernemingsraad

Cliëntenraad

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Productgroepen              Secundair Proces           RvT/bestuur/                       Delft              Westland              Den Haag / H6            Rotterdam
Primair Proces                                                         medezeggenschap

1 Hier worden verschillende productgroepen aangeboden.
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Samenstelling raad van toezicht 2021

Naam Functie Datum 1e Expiratie- 2e Expiratie-
  benoeming  datum  datum

De heer C.M.L. Blaas Voorzitter 29.10.2020 28.10.2024 
(Clemens)

De heer J.G.J. de Jong Vicevoorzitter 01.01.2014 31.12.2017 31.12.2021
(Joger) Lid cie. Kwaliteit &Veiligheid

Mevrouw Th.E. Smits-Hoekstra Voorzitter Auditcommissie 11.04.2018 10.04.2022 
(Dorel)

Mevrouw M.L. Henderson Voorzitter cie.  01.01.2020 31.12.2023 
(Mireille) Kwaliteit &Veiligheid

De heer R.A. van Zoolingen Lid Auditcommissie 01.01.2020 31.12.2023 
(Raymond)

De heer M. Zarrinphaker Stagiair 01.09.2021  
(Mayhar)

De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap 
van de raad van toezicht van Perspektief.

BIJLAGE 2
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