Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Stichting Perspectief Zutphen
18 mei 2021
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en de
algemene gang van zaken binnen Perspectief, waarbij de focus ligt op het langere termijn
bestaansrecht van de organisatie. De raad bekijkt daarbij het functioneren van Perspectief door de
bril van de klanten en andere belanghebbenden.
Stond 2019 in het teken van het komen tot afspraken over de aangekondigde bezuinigingen op de
lumpsumsubsidie door de gemeente Zutphen, in 2020 heeft Perspectief vooral invulling gegeven aan
de nieuwe gewenste koers en de eerste bezuinigingen doorgevoerd. Voor de raad van toezicht
betekende dit o.a. het volgende:
❖ goedkeuring gegeven aan het Aanboddocument 2021 – 2024, waarin is aangegeven hoe
Perspectief de komende 4 jaar van betekenis wil zijn voor de inwoners van de gemeente
Zutphen.
❖ goedkeuring gegeven aan het reorganisatieplan. Vanwege de bezuinigingen en de nieuwe
koers ontkwam Perspectief er niet aan om de organisatie te laten krimpen en bepaalde
functies een andere invulling te geven. Daarnaast is een nieuwe functie, die van sociaal
makelaar, gecreëerd.
❖ om stakeholders te informeren over de nieuwe koers, de onderlinge samenwerking te
versterken en nieuwe mogelijkheden te verkennen, is een stakeholdersbijeenkomst
georganiseerd waarbij een lid van de raad van toezicht aanwezig was.
Aangaande financiën keurde de raad van toezicht de jaarrekening 2019 goed en is gesproken over
een meerjarenbegroting om te beoordelen of Perspectief de komende 4 jaar de bezuinigingen op de
gemeentelijke lumpsumsubsidie kan opvangen. Na de constatering dat dit het geval zal zijn, is deze
meerjarenbegroting ook goedgekeurd. De raad van toezicht heeft ingestemd met de verkoop van het
pand Oude Bornhof 47.
De raad van toezicht heeft zijn eigen toezichtvisie inclusief de concretisering daarvan vastgesteld,
waarmee in 2019 al een eerste stap was gezet. De raad van toezicht heeft in een aparte bijeenkomst
zijn eigen functioneren tegen het licht gehouden en verbeteringen met elkaar besproken. Er hebben
in de samenstelling van de raad van toezicht in 2020 geen wijzigingen voorgedaan. De raad kwam
conform haar jaarplanning bijeen in fysieke en digitale vorm. Jammer genoeg heeft in 2020 geen
overleg plaatsgevonden met de OR omdat vanwege de reorganisatie het aantal leden behoorlijk was
teruggelopen en de OR nog op zoek was naar een nieuw lid. In 2021 zal er zo snel mogelijk een
gesprek volgen. Vanwege de coronamaatregelen is er geen werkbezoek geweest, maar in 2021 staat
al een eerste kennismaking met de sociaal makelaars gepland.
Als de raad van toezicht terugblikt op 2020, dan is het natuurlijk spijtig dat afscheid genomen moest
worden van een fors aantal medewerkers vanwege de bezuinigingen. Tegelijkertijd stemt de invulling
van de nieuwe koers en de afspraken die voor 4 jaar met de gemeente Zutphen zijn gemaakt de raad
van toezicht positief. De ontwikkelagenda die samen door Perspectief en de gemeente Zutphen is
opgesteld en de nieuwe kansen voor Perspectief dragen bij aan dat positieve gevoel. Tenslotte heeft
Perspectief in 2020 laten zien wendbaar te zijn en nieuwe diensten voortvarend te kunnen realiseren
zodat ondanks de pandemie succesvol is bijgedragen aan een inclusief Zutphen. De raad dankt
iedereen van harte die ook in 2020 aan al het goede van Perspectief hebben bijgedragen.

