Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Perspektief
2 7 2 6 7 2 8 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Postbus 3229, 2601 DE Delft
0 1 5 2 8 4 1 0 0 0

E-mailadres

info@perspektief.nl

Website (*)

www.perspektief.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 1 4 4 1 2 2 3 3
3 1 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.C. Heringa

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Perspektief is een Stichting, met in 2021 een éénhoofdige raad van bestuur en met
een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting stelt zich ten doel vanuit een maatschappelijke orientatie en op
deskundige en respectvolle wijze, mensen met problemen op verschillende
levensgebieden uit de regio Zuid-Holland op te vangen, te ondersteunen en te
begeleiden (zowel extramural als semimuraal), waaronder het opzetten, in stand
houden, uitvoeren en begeleiden van re-integratie-activiteiten.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Perspektief biedt ambulante zorg, begeleid wonen, beschermd wonen,
maatschappelijke 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.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Perspektief ontving in 2021 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.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

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

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.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Perspektief werkt met de CAO Geestelijke Gezondheidszorg en de CAO Sociaal Werk.
De bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht zijn geregeld conform
de Wet Normering Topinkomens.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het Bestuursverslag over 2021 is te vinden via de link hieronder.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.perspektief.nl/over-perspektief/overige-informatie/

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

2.922.643

€

2.973.291

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

2.922.643

€

2.973.291

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.626.865

€

2.737.681

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

3.928.744

€

5.030.492

+
€

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Eigen vermogen

€

5.326.701

€

5.271.768

Voorzieningen

€

331.530

€

327.197

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

4.820.021

€

5.142.499

Totaal

€ 10.478.252

7.768.173

+
€ 10.478.252

31-12-2021

+
€

7.555.609

+

31-12-2021

+
€ 10.741.464

De Jaarrekening over 2021 is te vinden via de link hieronder.

+

+
€ 10.741.464
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

20.448.930

€

21.541.007

Subsidies

€

8.250.041

€

8.218.772

Overige bedrijfsopbrengsten

€

1.206.819

€

918.177

Som der bedrijfsopbrengsten

€

29.905.790

€

30.677.956

Giften & donaties particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Loterijen

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

€

0

+

+

Overige baten

+
+

+

€

29.905.790

€

30.677.956

Personeelskosten

€

21.492.532

€

22.154.595

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

385.354

€

503.296

Huisvestingslasten

€

3.553.456

€

3.832.730

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

4.403.572

€

2.610.692

Som der bedrijfslasten

€

29.834.914

€

29.101.313

Saldo financiële baten en lasten

€

-15.942

€

-35.551

Resultaat

€

54.934

€

1.541.092

Totaal baten

+

Lasten

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De Jaarrekening over 2021 is te vinden via de link hieronder.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.perspektief.nl/over-perspektief/overige-informatie/

Open

