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De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de bestuurder en de 

algemene gang van zaken binnen Perspectief. De Raad bekijkt daarbij het functioneren van 

Perspectief door de bril van de klanten, andere belanghebbenden en met focus op het langere 

termijn bestaansrecht van de organisatie. 

Het jaar 2021 stond in het teken van het 2e jaar corona en de eerste implementatie van de visie van 

Perspectief binnen de afspraken met de gemeente en netwerkpartners. De Raad van Toezicht stond 

de bestuurder daarbij terzijde met raad en daad en vervulde binnen de toezichtvisie haar statutaire 

verantwoordelijkheid. De Raad werd daarbij door de organisatie als ook door de bestuurder 

adequaat voorzien van relevante informatie en documenten die de goedkeuring van de Raad van 

Toezicht behoefden. De Raad is zes keer bij elkaar geweest. 

Financieel is hetvcoor jaar goed afgesloten. Dit komt, zoals uit de jaarrekening  blijkt, door enerzijds 

goed bestuur en anderzijds door incidentele baten, waarbij de verkoopopbrengst van het Nut de 

grootste eenmalige bate is. Perspectief is veel in de (lokale) media zichtbaar geweest en heeft de 

keuze gemaakt de backoffice te verhuizen naar de bovenverdieping van wijkcentrum Waterkracht, in 

combinatie met een vergaderruimte voor de sociale wijkteams. Dit zal in 2022 haar beslag krijgen. 

De Raad van Toezicht werkt vanuit de vastgestelde toezichtvisie. De Raad heeft in 2021 zes keer 

vergaderd, waaronder een aparte bijeenkomst om haar eigen functioneren tegen het licht te houden 

en verbeteringen met elkaar te bespreken. Er hebben in de samenstelling van de Raad van Toezicht 

in 2021 diverse wijzigingen voorgedaan. De leden Marja Luyben en Annelies Crama traden, onder 

grote dank voor de lange en kundige inzet, vanwege het bereiken van het einde van de 

zittingstermijnen, af. De voorzitter gaf aan graag binnen haar periode als gewoon lid door te willen 

gaan, hetgeen door de overige leden werd gerespecteerd. De Raad besloot om de werving voor 

nieuwe leden via een publieke advertentie ter hand te nemen. De Raad zocht een lid en een nieuwe 

voorzitter. Eind 2021 is een lid, na een zorgvuldige procedure, in de persoon van mevrouw Astrid Op 

de woerd benoemd. Voor de voorzitter hebben wij de vacature nog niet kunnen invullen. De Raad 

koos er derhalve voor om begin 2022 uit haar midden Wybren Bakker tijdelijk in deze functie te 

benoemen en de werving op termijn weer op te starten.  

De Raad kwam conform haar jaarplanning bijeen in fysieke en digitale vorm. In 2021 is tevens met de 

OR weer een jaargesprek geweest en werd het jaargesprek met de bestuurder gevoerd. Ook zijn er 

op diverse momenten medewerkers vanuit de organisatie aangeschoven over hen aangaande 

thema’s. Vanwege de coronaperikelen is er geen werkbezoek geweest, maar in 2022 staat deze weer 

gepland.  

De Raad van Toezicht constateert dat de nieuwe koers en de afspraken met de gemeente in het 

verslagjaar succesvol in uitvoering zijn genomen. De wijze waarop de organisatie de implementatie 

daarvan ter hand heeft genomen verdient grote waardering zowel naar de bestuurder als naar alle 

medewerkers en vrijwilligers.  

De Raad dankt iedereen van harte die ook in 2021 aan al het goede van Perspectief heeft 

bijgedragen.  


