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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 over-
leg 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.

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.

info@perspektief.nltel 015 284 1000 www.perspektief.nl

iedere dag een nieuwe kans

JAARBEELD 2021WAAR EN HOEVEEL                WAAR WE VOOR STAAN

ACTIVITEITEN 2021 
Ondanks de coronapandemie zetten we onze nieuw ingeslagen 
koers afgelopen jaar onvermoeibaar voort. Ontwikkelingen waar 
idealiter enkele jaren voor uitgetrokken worden, realiseerden we 
noodgedwongen in een relatief korte tijd. Het toekomstperspec-
tief van onze organisatie was een belangrijk onderwerp. Waar ligt 
onze kracht? Wat doen we als zorgorganisatie alleen? Wat lukt 
ons beter met collega-zorgaanbieders. We staan immers voor 
soortgelijke uitdagingen.

Na een strategische positiebepaling lieten we een omgevings-
analyse uitvoeren. Welke zorgaanbieders zijn mogelijk interes-
sante samenwerkingspartners? Hieruit kwam de Kessler Stichting 
naar voren. Halverwege 2021 startte daarom een verkenning 
naar de meerwaarde van samenwerking voor beide organisaties. 
Deze verkenning krijgt in 2022 een vervolg.

Al in 2019 fuseerden we op bestuurlijk niveau met Stichting Arosa. 
Net als Perspektief biedt deze stichting opvang en begeleiding 
aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij 
problemen rondom huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of 
een opeenstapeling van problemen.

Afgelopen jaar verkenden we de voordelen van een juridische 
fusie met Arosa. Om de samenwerking te intensiveren en daarmee 
de kwaliteit van zorg te vergroten. 
Per 1 januari 2022 zijn we dan ook volledig gefuseerd; dit zal 
volgend jaar verder worden vormgegeven.
Met de gemeenten Delft, Den Haag en Rotterdam kennen we een 
nauwe samenwerking. Door de uitvoering van de Wet langdurige 
zorg (Wlz) intensiveerde de samenwerking met de zorgkantoren 
DSW en het Zilveren Kruis ook.

Uit ons jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) in het 
najaar bleek dat cliënten onze organisatie waarderen met een 
8,2. Dik voldoende.
Afgelopen najaar vond tevens ons tweejaarlijkse medewerkers-
tevredenheidsonderzoek plaats. De respons was hoog (75%). 
Medewerkers waardeerden ons gemiddeld met een 7,0. 
Ten opzichte van een 6,6 in 2019. Ondanks alle veranderingen 
binnen onze organisatie een mooie score.
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TERUGBLIK 2021 
Na het onrustige jaar 2020, bouwde 
Perspektief in 2021 verder aan een 
gezonde bedrijfsvoering én meer kwaliteit 
van zorg voor cliënten. Het was een jaar 
van belangrijke veranderingen; een jaar 
van vooruit kijken. De ingezette verande-
ringen droegen bij aan een gezonde en 
stabiele toekomst voor onze cliënten en 
een prettige, veilige werkplek voor onze 
medewerkers.
In het kader van goede kwaliteit van zorg 
en een gezonde bedrijfsvoering besloten 
we te stoppen met alle zorgsoorten op 
alle locaties. Cliënten en medewerkers 
werden herverdeeld over de verschillende 
locaties. 
Daarbij werd één van de locaties, locatie 
Wittebrug in Poeldijk, gesloten. Zo creëer-
den we vaste locaties voor langdurige zorg 
(Wlz), Beschermd Wonen en Beschermd 
Thuis (Wmo), Maatschappelijke Opvang 
en Forensische Zorg. Daarnaast richtten 
we twee teams in voor Ambulante Zorg. 
De locaties van de Aanpak Huiselijk 
Geweld en Rotterdam lieten we bij deze 
transitie buiten beschouwing. Voor 
cliënten en medewerkers waren de veran-
deringen ingrijpend. Toch zagen zij al snel 
de positieve effecten ervan: een betere 
focus in werkzaamheden en meer tijd en 
aandacht voor cliënten.
Als vervolg op de transitie wijzigden we in 
oktober het aansturingsmodel voor onze 
medewerkers.
Voorheen vervulden onze teammanagers 
zowel strategische als operationele taken. 
De aandacht voor teamleden stond daar-
door onder druk. In het najaar splitsten 
we de functie van teammanager in die 
van productmanager en teamleider. De 
productmanagers sturen de teamleiders 
aan. Ieder vanuit hun eigen productgroep. 

RAAD VAN TOEZICHT
De vijfkoppige raad van toezicht was nauw 
betrokken bij alle ontwikkelingen afgelopen jaar en 
stond de bestuurder bij tijdens soms lastige beslissingen. 
Het belangrijkste thema was de positie van Perspektief in 
haar omgeving. Daarnaast werd intensief gesproken over de tran-
sitie, de besturingsaanpak en het nieuwe aansturingsmodel.
Het besluit van de bestuurder tot een fusie met Stichting Arosa werd 
goedgekeurd. De verkenning met de Kessler Stichting werd nauwlettend 
gevolgd.
In september trok de raad van toezicht een stagiair aan. Daarnaast werd 
besloten over de aanstelling van een nieuw lid en een nieuwe vicevoorzitter per 
1 januari 2022.
De drie commissies van de raad van toezicht adviseerden over de toekomst van 
Perspektief, over kwaliteit en veiligheid. Daarnaast kwamen alle gebruikelijke 
onderwerpen aan bod.

De teamleiders sturen één team of 
locatie binnen de organisatie aan. Zij 
staan dichter bij onze medewerkers en zijn 
gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg, het vergroten van werkgeluk en 
het verminderen van ziekte en verzuim.

Afgelopen jaar hadden we wederom 
te maken met de coronapandemie. Op 
diverse locaties raakten personeel en 
cliënten besmet. Door een grote flexibili-
teit onder onze medewerkers ging de zorg 
aan onze cliënten onverminderd door. 
Geregeld telefonisch of digitaal. Een intern 
coronateam ondersteunde onze mede-
werkers hierbij. Met name in het laatste 
kwartaal was het aantal besmettingen 
onder onze medewerkers groot. Dat leidde 
tot krappe bezettingen en hoge kosten 
voor vervangend personeel.

Vanwege de (financiële) situatie van onze 
organisatie in 2018 en 2019 monitorden 
de gemeente Delft, de GGD en de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) ons nauwlettend in 2020 en 2021. 
Door er met elkaar de schouders onder te 
zetten, zorgden we voor grote, structurele 
verbeteringen. Halverwege 2021 rondden 
bovengenoemde partijen het toezicht 
dan ook volledig af. Zij spraken daarbij 
hun vertrouwen uit voor de toekomst 
van onze organisatie.

ONDERNEMINGSRAAD 
De ondernemingsraad startte dit jaar voltallig, met negen leden. Door het vertrek 
van verschillende leden werden er in januari, juni, oktober en november tussen-
tijdse verkiezingen georganiseerd. De raad bleef daardoor gedurende het jaar 
op volledige sterkte.
Door het coronavirus verliepen de meeste vergaderingen wederom digitaal. Af en 
toe werkte dit beperkend. De belangrijkste onderwerpen voor de ondernemings-
raad waren de transitie en het nieuwe aansturingsmodel. Ook werd veel 
aandacht besteed aan de positie van Perspektief in haar omgeving en 
de verkenning met de Kessler Stichting.
De ondernemingsraad werd onder meer om advies of instemming ge-
vraagd inzake de thuiswerkregeling, het veiligheids- en opleidings-
beleid en de regeling bereikbaarheidsdienst. Elke aanvraag 
werd positief, met instemming, beantwoord. Soms na 
extra overleg of beantwoording van vragen.

Het jaar 2021 was voor 
Perspektief een jaar van belangrijke 

veranderingen. Veranderingen waarmee we 
onze kwaliteit van zorg en onze bedrijfsvoering verder 

verbeterden. Na een paar spannende jaren hebben we onze 
koers te pakken. We kijken vooruit en werken continu aan een 

gezonde, stabiele toekomst voor onze cliënten en medewerkers. 
Onze cliënten verdienen de beste ondersteuning bij hun stappen 

richting een beter leven en (verder) herstel. Onze medewerkers verdienen 
onze steun en bovenal een veilige werkomgeving mét een duidelijke focus.

We hebben weer voorzichtig zicht op een gezonde toekomst, waarin 
Perspektief kan blijven zorgen voor de meest kwetsbaren onder ons. 

Dat doen we natuurlijk niet alleen. Ook de komende jaren blijven 
we onderzoeken waar onze kracht ligt en wat we beter kunnen in 
samenwerking met andere partijen. Als zorgorganisaties staan 
we voor gelijksoortige uitdagingen. Elkaars krachten benutten, 

maakt ons samen sterker. En daar hebben de meest 
kwetsbaren, de mensen die wij ondersteunen, 

baat bij.

VOORUITBLIK

CLIËNTENRAAD
Onze cliëntenraad zette haar gangbare werkzaamheden – wederom

 ondanks alle coronamaatregelen – zoveel mogelijk voort. Drie leden 
namen afscheid. Daardoor slonk de raad van acht naar vijf leden.

Vergaderen gebeurde veelal digitaal. Dit was voor velen een uitdaging. 
Locatie-bezoeken konden helaas niet plaatsvinden. Toch werd er veel gedaan. 

Ons bestuur vroeg onder meer advies over de transitie en het effect ervan op 
cliënten. De cliëntenraad stelde kritische vragen en leverde veel bruikbare adviezen. 

Daarnaast werd op verzoek van de cliëntenraad een mini-enquête gehouden onder 
cliënten over onze dienstverlening in tijden van corona en lockdowns. Natuurlijk werd 

er ook gesproken over zaken als veiligheidsbeleid, klachtenreglementen, ons nieuwe 
aansturingsmodel voor medewerkers en de naderende fusie met Arosa.

In 2022 richt de raad zich op het aantrekken van nieuwe leden. Ze streeft daarbij 
naar een evenwichtige samenstelling (doelgroepen en woonlocaties).

MEDEWERKERS
Door het toezicht van de gemeente, de GGD en de IGJ, de coronapandemie én de transitie 
stond onze organisatie afgelopen jaar onder druk. Dit had uiteraard zijn weerslag op onze 
medewerkers. We hebben veel van hen gevraagd want het waren soms intensieve werk-
dagen. Corona vroeg daarbij om een andere manier van werken met vaak contact op 
afstand via telefoon of op beeld.
Daarnaast bracht de transitie veranderingen met zich mee. Medewerkers moesten 
wennen aan een nieuwe locatie, nieuwe collega’s en/of nieuwe cliënten. Sommigen 
van hen gingen naast dagdiensten ook nachtdiensten draaien. De nieuwe manier van 

werken vroeg om aanpassingen en dat was, in eerste instantie, niet voor iedereen 
makkelijk. Toch hoorden we na verloop van tijd veel positieve geluiden; medewerkers 

ervoeren meer balans en focus en tevredenheid over de zorgverlening.
Ook ons nieuwe aansturingsmodel is positief ontvangen. Door de splitsing van de 

functie van de teammanager in teamleider en productmanager, kwamen de 
teamleiders dichter bij onze medewerkers. Zij zijn meer aanwezig op de werk-

vloer, daardoor sneller bereikbaar en meer betrokken. Dit kwam de sfeer in 
de teams en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers ten goede.

Naast kwaliteit van zorg zetten we stevig in op de veiligheid van onze 
medewerkers. Allerlei regelingen en instructies werden geactualiseerd.

Daarnaast vond een communicatietraject plaats over ‘Veilig en 
gezond werken’. Ook de vertrouwenspersoon werd extra onder 

de aandacht gebracht. Dit alles zorgde voor duidelijkheid 
en een prettigere en veilige werksfeer binnen onze 

organisatie.


