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Jaarverslag van het Bestuur 
 
1. Inleiding 
De corona-epidemie hield ons in 2021 opnieuw bezig al gingen we de uitdagingen wel al met meer routine 
te lijf. De situatie vroeg van de medewerkers flexibiliteit met het verflauwen van de epidemie in het 
voorjaar en na de zomerperiode het weer opleven van het aantal besmettingen. Bij alle extra aandacht die 
dit van het personeel vroeg moest er tijd worden vrijgemaakt voor scholing, voor extra aandacht op het 
maken van begeleidingsplannen en registratie, voor de huisvesting van onze twee hoofdlocaties in 
Overvecht en Zuidwest en de verbeterslag op ICT-gebied, versneld na heftige storing in verouderde servers 
in het begin van het jaar. 
 
2. Doelstelling 
2.1 Opdracht 
WIJ 3.0 heeft een maatschappelijke opdracht: we voorzien onze cliënten van mogelijkheden om sociaal 
en/of economisch zelfredzamer en zelfstandiger te worden. We zijn er om onze cliënten de daartoe 
passende begeleiding te bieden. De cliënt is eigenaar van zijn eigen toekomst en wij begeleiden gericht op 
de inhoud en vorm daarvan. Dit doen we door het vergroten van het doe- en denkvermogen van de client. 
 
2.2 Kernactiviteiten 
We boden dagactiviteiten op en vanuit vier eigen locaties en twee gedeelde locaties in stad Utrecht, en 
drie eigen locaties in respectievelijk Den Dolder, Nieuwegein en Zeist. Deze dagactiviteiten waren 
overwegend arbeidsmatig van karakter, maar gaven deelnemers ook creatieve en gezondheid 
bevorderende activiteiten. In een locatie in stad Utrecht boden we tevens dag ondersteuning aan ouderen. 
We voerden voor meerdere opdrachtgevers re-integratietrajecten uit, zorgden voor individuele begeleiding 
van inwoners die op meerdere levensgebieden vast waren gelopen en gaven coaching aan vrijwilligers en 
betaalde medewerkers. 
Bewoners van stad Utrecht ondersteunden we met het verbeteren van hun digitale vaardigheden. 
Cliënten vinden bij ons structuur en dagritme, krijgen inzicht in wat hun motiveert, waar ze aanleg voor 
hebben en waar ze moeite mee hebben, bouwen weerstand op om met tegenslag om te gaan en leren 
zichzelf om te komen tot persoonlijke groei en werk te vinden en te behouden.  
2.3 Kernwaarden 

• Wij denken in mogelijkheden om cliënten en opdrachtgevers te helpen.  
• We hebben een begripvolle en open houding.  
• We zijn een betrouwbare partner.  

3. Verslag van de activiteiten 
3.1 Soort activiteiten 
Ondanks dat de coronapandemie het hele jaar zorgde voor beperkende maatregelen is onze 
dienstverlening bij de dagactiviteiten, dag ondersteuning, arbeidstoeleiding en individuele begeleiding 
zonder onderbrekingen voortgezet. De activiteiten bij de Strooij werden enkel een korte periode gestaakt 
vanwege de verhuizing naar WIJ 3.0 Ghanaplein.  Voor Digiwijs 3.0 was het lastiger om op gebruikelijke 
wijze te werken; de cursussen zijn dit jaar maar deels aangeboden. De Stadsbrug had ook 2021 het hele 
jaar de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen onder dak. Deze opvang werd geboden in verband met 
corona. Het leidde tot een week sluiting voor de WIJ-activiteiten in december toen vanwege een 
besmetting de locatie in quarantaine moest van gemeente Utrecht. 
In Nieuwegein startten we na en lang voortraject met de pilot Recreatieve Activering (RA). Wij waren hierin 
penvoerder en trekker in en samenwerking met meerdere partners. Een deel van het op WMO-indicatie 
gebaseerde aanbod werd omgezet in een algemeen toegankelijke voorziening. 
 
3.2 Activiteiten in een keten 
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We hebben een grote bijdrage geleverd aan een nieuw convenant voor de ADSU. Meer dan voorheen is het 
convenant gericht op het realiseren van tastbare resultaten. 
 
Via de ggz-Gebiedsteams boden we veel cliënten van Altrecht en Lister een aanbod tot re-integratie of 
activering via dagactiviteiten.  
Met de Tussenvoorziening is gewerkt aan Springplank030, welke in omvang is gegroeid. We zijn gaan 
participeren in de Voiz-academie waar de Tussenvoorziening het initiatief toe heeft genomen. Daarnaast is 
gezamenlijk er een project opgezet om de digitale vaardigheden van de TV-doelgroep te verbeteren. Dit 
project is gesubsidieerd in het kader van Versneld Vernieuwen van gemeente Utrecht. 
 
3.3 Training en scholing 
Het brede aanbod van computercursussen in de stad Utrecht door Digiwijs 3.0 is dit jaar door corona 
minder voluit aangeboden. Er is wel gewerkt aan het opzetten en aanbieden van andere mogelijkheden om 
bewoners digitaal vaardiger te maken.  
 
De Metaalwerkplaats heeft een maal de gecertificeerde opleiding tot lasser aangeboden en meerdere 
deelnemers hebben hiermee hun lascertificaat behaald.  
De sollicitatietrainingen vanuit Trajecten & Coaching zijn tweemaal aangeboden.  
Het project Eigen Kracht dat we samen met stichting Taal doet Meer uitvoeren heeft zonder haperingen 
gefunctioneerd. Er werd door 65 mensen aan deelgenomen in 2021 waarvan 30 zijn uitgestroomd naar 
werk. 
Ook in 2021 waren al onze werklocaties erkend door Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) als 
opleidingsplek voor Mbo’ers. We boden 11 stagiaires een plek om zich te ontwikkelen. 
 
3.4 Afwijkingen 
Er zijn in 2021 geen afwijkingen geweest ten opzichte van de verwachtingen in bestuursverslag 2020 en het 
Jaarplan. Los uiteraard van de beperkingen door corona. De dienstverlening is in aard en opzet geweest 
conform onze bedoelingen. 
 
4. Doelgroep 
Onze doelgroep zijn mensen die te maken hebben met een psychiatrische kwetsbaarheid, verstandelijk 
en/of fysiek beperkt zijn, gemarginaliseerd zijn door schulden en/of ontspoorde privé situatie, verslaafd zijn 
of daarin regelmatig een terugval hebben, in aanraking zijn geweest met politie en/of justitie, veroordeeld 
en/of gedetineerd zijn geweest. 
Een deel van onze deelnemers combineert verschillende van deze kenmerken. Een gedeeld kenmerk is dat 
onze deelnemers veel moeite hebben om te voldoen aan het gangbare aanbod van werk op de 
arbeidsmarkt. Een deel van onze doelgroep bestaat uit mensen die zonder betaald werk zijn maar met 
enige ondersteuning goed in staat zijn constant te presteren.  
Het grootste deel van onze cliënten bevindt zich in de regio Utrecht.  
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5. Organisatiestructuur en personele bezetting 
5.1 Organisatie 
Stichting WIJ 3.0 is gevestigd in Utrecht.  
In 2021 was er een eenhoofdig bestuur: 
- De heer M.M. van Piggelen; 

Wij zijn een platte organisatie waarin het dagelijks 
bestuur leiding geeft aan acht leidinggevenden die op 
hun beurt leiding geven aan medewerkers in het primair 
en ondersteunend proces. 
Door tijdelijke uitval van een van de teamleiders is vanaf 
september tot einde van het jaar een interim als 
teamleider actief geweest. 
5.2 Personeel 
De gemiddelde bezetting over 2021 was 99 FTE. Dit betekent ten opzichte van 2020 een stijging van 
ongeveer 15 FTE. Naast de betaalde medewerkers in dienst kende WIJ 3.0 een sterk vrijwilligersbestand 
van 105 personen.  
Het ziekteverzuim over 2021 lag iets hoger dan in 2020. De tendens omlaag die in 2019 is ingezet werd 
daarmee niet gecontinueerd. Het voortschrijdend gemiddelde kwam uit op 6.07.%. (in 2020 was dat 5.44%)  
Voor het grootste deel betrof het langdurig ziekteverzuim (5%).   
Nieuwe werklocaties zijn toegevoegd door uitbreiding van activiteiten naar Vleuten en naar Hoograven-
Zuid.  
 
6. Het operationele jaar 
6.1 Financieel  
De omzet is in 2021 met 17,5% toegenomen terwijl de lasten 11% meer waren dan begroot. Dit geeft een 
resultaat van 465k. Daarmee is 2021 in financieel opzicht een positief jaar geworden voor WIJ 3.0.  
De toegenomen omzet komt uit de WMO en de activiteiten ten behoeve van de maatschappelijke opvang. 
Daarnaast is de reservering “nog te besteden Sociale prestatiesubsidie” (200k) uit 2020 in 2021 
aangewend. 
De stijging van de lasten is toe te schrijven aan meer directe kosten doordat bij de afdeling Werk & 
Activering de productiewerkzaamheden weer opgestart zijn, wat in 2020 veel meer beperkt was door 
maatregelen in verband met de Covid 19-epidemie. Daarnaast hadden we in 2020 veel vertraging met de 
verbouwing en het in gebruik nemen van de nieuwe locatie Ghanadreef en daartoe nog niet de kosten 
kunnen maken. Dit is in 2021 ingehaald. De kosten voor personeel zijn fors toegenomen, wat ook verklaard 
kan worden door de stijging van 12 fte. 
De current ratio stijgt van 1,4 eind 2020 naar 1,8 eind 2021. De solvabiliteit van de organisatie is verder 
verbeterd. Was eind 2020 nog sprake van 27% solvabiliteit, 2021 eindigen we met een solvabiliteit van 
37%. Het weerstandsvermogen is van 13% naar 16% gestegen. 
We kunnen stellen dat WIJ 3.0 een goede financiële uitgangspositie heeft voor de toekomst. De organisatie 
is stabiel, er is sprake van zowel een positieve exploitatie als ook een positieve kasstroom, en de 
vooruitzichten zijn eveneens positief. 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening heeft het bestuur voorgesteld het positieve resultaat 
deels te reserveren voor komende investeringen en het resterende deel toe te voegen aan de 
continuïteitsreserve.  
 
6.2 Ontwikkelingen  
Dit jaar hebben we enkele nieuwe meerjarige opdrachten bij gemeentes in de regio verkregen. Dit geeft 
ons de nodige stabiliteit waardoor we ons, conform het meerjarenplan 2021-2023, konden richten op de 
verbetering van onze kwaliteit in de dienstverlening.  Dat heeft in 2021 geresulteerd in de scholing van 
ruim twee derde van alle medewerkers in het primair proces in de methode Sturen op Zelfsturing (SoZ). 
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Naast deze methodische versterking zijn belangrijke stappen gezet om in het proces van begeleiden het 
planmatig werken en registreren op orde te brengen.  
Er is fors geïnvesteerd in de ICT-faciliteiten. De server is vervangen en we zijn gemigreerd naar het Office 
365-pakket. De Helpdesk is ondergebracht bij een externe partij, waarbij een eigen medewerker actief is in 
signalering en medewerkers concrete bijstand en hulp ter plaatse biedt. De kwaliteit van de 
internetverbinding is, op de Stadsbrug na, op het gewenste niveau gebracht. Bij de Stadsbrug speelden 
enkele technische zaken die lopende het jaar nog niet opgelost konden worden.  Er is tenslotte op alle 
locaties nieuwe hardware geplaatst, inclusief printers. 
De pilot in Nieuwegein met de algemene voorziening, Recreatieve Activering, is goed verlopen en 
resulteerde in een vervolg, subsidiebeschikking voor 2022. We zetten onze rol als penvoerder en trekker 
hierbij voort. 
 
De verbouwing van de nieuwe locatie in Overvecht vroeg veel tijd en aandacht door de late oplevering door 
de gemeente, een vondst van asbest terwijl onze verbouwing gaande was en onduidelijkheden tussen ons 
en de aannemer over werkzaamheden die wel of niet onder het bestek vielen. Parallel is met medewerkers 
een goed traject doorlopen waarin men zich via onder meer werkgroepen heeft voorbereid op het bezig 
zijn als team in het nieuwe pand. Op 25 november heeft WIJ 3.0 Ghanaplein haar deuren geopend. 
 
We hebben een training ontwikkeld voor Werk & Inkomen van gemeente Utrecht. Samen met Lister en twee 
extern ingehuurde trainers hebben we medewerkers psychosociale kennis bijgebracht en vaardigheden 
geleerd hoe om te gaan met mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben.  
 
6.3 Begroting 2022 
De begroting 2022 vormt de basis voor de ambities die in het Meerjarenplan 2021-2023 zijn belegd. Na een 
omzetstijging van 17,5% in 2021 ten opzichte van het jaar voorgaand, laat de begroting 2022 een 
geprognotiseerde omzetdaling zien van 1%.  Door de geplande investeringen nemen over de hele linie ook 
de kosten toe. Ondanks deze kosten gaan we er van uit dat zowel de exploitatie als ook de kasstromen 
positief zullen blijven.  
Voor 2022 staan investeringen in ICT en algemeen materieel begroot voor 117k. Voor de Stadsbrug is een 
stelpost van 100k opgenomen voor de renovatie van de sanitaire voorzieningen. Afgelopen periode van de 
24-uursopvang is het sanitair uitgewoond. Verwachting is dat de nieuwe Stadsbrug nog zeker vier jaar op 
zich laat wachten. De investeringen passen binnen de vastgestelde meerjarenbegroting en worden uit 
eigen middelen gefinancierd. 
 
6.4 Governance 
Het bestuur heeft in 2021 meerdere malen expliciet stilgestaan bij de staat van de governance.  Dit 
gebeurde telkens samen met de RvT of de AC-commissie. Begin 2021 volgde hier al belangrijkste 
aandachtspunten uit: het correct registreren van begeleidingsplannen en het vaststellen van een 
klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling is in 2021 vastgesteld.  
Er is een campagne ingezet waarbij eerst voor deelnemers uit stad Utrecht begeleidingsplannen zijn 
gemaakt en geregistreerd. Onderwijl is gewerkt aan meer structurele kaders waarmee het maken van en 
werken met begeleidingsplannen een vanzelfsprekend onderdeel is van de begeleiders in het primair 
proces werk & activering. 
 
7. Risicobeheer 
In het jaarplan 2021 zijn meerdere risico’s benoemd. Deze zijn strategisch, operationeel en financieel van 
karakter. Het afdekken van juridische risico’s geschiedde via interne regelingen en processen. 
De in het jaarplan genoemde risico’s hebben zich niet voorgedaan. De instroom van deelnemers 
arbeidsmatige activering bleef op peil en we werkten hiermee conform de contractafspraak met gemeente 
Utrecht.  
De afdelingen functioneerden binnen hun begroting. De verwachte omzet vanuit Altrecht en Fivoor was 
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min of meer conform. 
Het ziekteverzuim nam toe maar niet ingrijpend. Het personeelsbestand bleef in formatie capaciteit licht 
achter op wat begroot was, hetgeen bijdraagt aan het positieve jaarresultaat.  
De ambities van het scholingsprogramma zijn waargemaakt. Een grondige evaluatie van de uitvoering en 
het programma heeft veel inzicht gegeven voor het programma 2022.  
 
8. Maatschappelijke aspecten 
In onze visie ligt besloten dat we met onze activiteiten zo veel mogelijk aansluiten op de maatschappij. Dit 
betekent dat verbinding van locaties met hun omgeving, van werkplaatsen met reële opdrachtgevers en 
van klanten met werkgevers een essentiële waarde is. Zonder die waarde is onze kwaliteit onder de maat.   
De verbinding is daarom zo belangrijk omdat veel van onze cliënten onthecht zijn door isolement of 
persoonlijke problematiek. Met ons hervinden zij die hechting en kunnen ze zich weer deel voelen van de 
samenleving. 
Het is vanuit deze maatschappelijke verankering dat we in onze bedrijfsvoering sociaal en milieubewust 
opereren. Binnen ons bestand van personeel hebben we medewerkers die zelf ervaringskundig zijn op 
problematiek waar onze doelgroepen mee te maken hebben. Bij de inkoop van goederen en in het gebruik 
ervan letten we op het vermijden van onnodige milieubelasting. In het in 2021 vastgestelde kader voor 
facilitair beheer en inkoop is de sociale waarde van de eigen inkoop ook als toets opgenomen. 
 
9. Het komende jaar 
9.1 Koers 
Volgend uit het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 ligt de nadruk sterk op de inhoudelijke versterking van 
WIJ 3.0. In programma en fte is er versterking om te komen tot een meer eenduidige en methodische wijze 
van werken en de discipline in registratie van cliëntcontacten te verbeteren. In voorwaardelijke zin 
continueren we de investeringen in ICT zodat iedere medewerker passende faciliteiten heeft om efficiënt 
te werken. 
Daarnaast richt de aandacht zich op werving van deelnemers, in het bijzonder in de regio.  
Via vier programma’s werken we aan de kracht van onze organisatie: Waardevol werk, verbetering van de 
Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken, verbetering van de verbinding tussen onze werklocaties en ons 
aanbod in de klinieken, en verbetering van de aandacht voor veiligheid op de werkvloer.  
We verwachten dat de Stadsbrug zich weer geheel kan richten op het aanbieden van werkactiviteiten. 
 
9.2 Effecten Corona 
De coronapandemie zal in 2022 na-ijlen maar steeds minder van invloed zijn op de mogelijkheden in onze 
dienstverlening. 
 
9.3 Personeel 
Uitbreiding van het personele volume zal vooral gebeuren bij de activeringscoaches. We zullen het aantal 
teamleiders met 1 uitbreiden om zo tot een betere verdeling van taken en belasting te komen.  
 
9.4 Risico’s 
We zullen vooral alert moeten zijn op de instroom van nieuwe deelnemers, onder meer ten behoeve van 
de nieuwe werklocatie Roodnoot/De Prael in Leidsche Rijn maar ook voor alle bestaande activiteiten 
waarvan er veel nog ruimte in de gewenste groepsgrootte kennen. Werving van deelnemers zal in 2022 
veel aandacht krijgen. 
Daarnaast werken we door aan een kloppend verhaal met betrekking tot de nieuwbouw stadsbrug, waar 
zowel gebruiksvragen, logistieke vragen als financiële vragen spelen. 
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht  
 
1. Samenstelling 
De samenstelling van de Raad van Toezicht was gedurende het hele jaar: 
- Mevrouw M.G. van Ee (lid sinds oktober 2018). 
- De heer R.T.J.M. Janssen (lid sinds juni 2018); 
- De heer M.A.F. Leermakers – voorzitter (lid sinds januari 2015) 
- De heer S. van Sligter (lid sinds juli 2015); 
- Mevrouw A. Welting (lid sinds oktober 2018); 

De RvT kende een remuneratiecommissie bestaande uit dhr. R. Janssen en mw. A. Welting en een 
auditcommissie, bestaande uit mw. M. van Ee en dhr. S. van Sligter. De agendacommissie bestond uit dhr. 
R. Leermakers en mw. M. van Ee. 
 
2. Werkwijze 
Gedurende 2021 is de RvT vijf keer in vergadering bij elkaar gekomen. Vier keer betrof dit een vergadering 
samen met het bestuur. De bijeenkomsten waren merendeels via video vanwege algemene beperkingen 
als gevolg van de corona-pandemie.  
De RvT voerde voorafgaand aan elke vergadering met het bestuur een half uur vooroverleg zonder het 
bestuur.  
De RvT werkte op basis van haar Toezichtvisie en Toezichtplan 2021. Daarnaast zorgde een Jaarkalender 
voor structuur en volledigheid in de door de RvT en haar commissies te behandelen onderwerpen. De RvT 
heeft door het agenderen van thema’s bewust meer invulling kunnen geven aan haar drie 
toezichthoudende rollen: toezicht, werkgeversrol en advies. Door het elke vergadering agenderen van een 
specifiek thema creëerde de RvT voldoende ruimte voor haar adviserende rol; daarbij was er steeds sprake 
van een goede dialoog met de bestuurder. 
Er heeft in 2021 twee keer een artikel 24 vergadering met de OR plaatsgevonden waar leden van de RvT bij 
aanwezig waren evenals het bestuur. De RvT was tevens twee keer aanwezig bij een vergadering van de 
Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van cliënten. Binnen de RvT is hiervoor een lid als vast contact 
aangewezen. 
Tijdens de AC- en  RvT-vergaderingen met het bestuur zijn de leden via (financiële) voortgangsrapportages 
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en over de voortgang in de uitvoering van het Jaarplan. In mei 
zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2020 goedgekeurd. In de decembervergadering zijn de begroting en 
het jaarplan 2022 goedgekeurd.  
In de vergaderingen van de RvT is verder onder meer aan de orde geweest: 

• HRM – kwaliteit, loopbaan- en talentontwikkeling 
• PR en de rol van de RvT 
• WNT-Klasseindeling 
• Risico’s en compliance 
• Klokkenluidersregeling 
• Medezeggenschap 
• Kwaliteit en Zorgverlening 
• Topstructuur 
• Governance code Zorg 
• Statuten en eigen reglementen 

Met de aanpassing van de statuten is er ook voor gezorgd dat deze voldoen aan de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen die van kracht werd in juli 2021. 
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3. Auditcommissie 
De auditcommissie vergaderde in 2021 viermaal. De auditcommissie vervulde deels een eigenstandige, 
toetsende en adviserende rol en deels behandelde zij punten in voorbereiding op de vergadering van de 
RvT. Dit laatste betrof onder meer de stukken in het kader van de planning & control cyclus en (risico-
)ontwikkelingen. Zij koppelde haar bevindingen mondeling en via het verslag terug naar de Raad van 
Toezicht.  
De bestuurder is steeds aanwezig geweest bij de AC-vergaderingen alsmede de Business Controller en de 
Financieel Controller. De accountant was aanwezig bij de bespreking van de Jaarrekening. In 2021 is onder 
andere aan de orde geweest: huurovereenkomst Ghanadreef 2, toepassing kostenverdeelstaat, 
governance compliance, inventarisatie impactvolle wet- en regelgeving, fiscale sectorindeling, financieel 
jaarverslag 2020, AC-reglement, risicobeheer en -uitvoering, fiscaliteit, risicobeheersing: RI&E en ISO, 
proces en planning investeringen, kostensturing, begroting 2022. 
 
4. Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie voerde in 2021 individuele gesprekken met de bestuurder. Het eerste gesprek 
stond in het teken van de beoordeling over de voorgaande periode en de af te spreken doelen voor het 
nieuwe jaar. Daarnaast heeft er een tussentijds gesprek plaatsgevonden over de voortgang, zowel op de 
managementdoelen als op persoonlijke ontwikkeling.  
In het kader van het project topstructuur is met de bestuurder afgesproken dat hij zich laat accrediteren bij 
de NVZD. Dat is begin 2021 gestart en zal doorlopen in 2022. De Remuneratiecommissie heeft de RvT 
mondeling op de hoogte gebracht van haar gesprekken met de bestuurder. 
 
5. Agendacommissie 
De Agendacommissie vergaderde telkens voorafgaand aan de Raad van Toezichtvergadering samen met de 
bestuurder en bestuurssecretaris. 
 
6. Governance 
In februari, maart en mei hebben we respectievelijk in de AC, de RvT en wederom AC-vergadering de staat 
van de governance code zorg besproken.  In februari en maart betrof het een notitie die op de 
verschillende onderdelen van de code inventariseerde waar de organisatie nog een inhaalslag kan maken. 
Het correct registreren van begeleidingsplannen en het vaststellen van een klokkenluidersregeling kwamen 
hier als belangrijkste aandachtspunt uit naar voren. 
In mei heeft de AC de risico’s besproken waar WIJ 3.0 mee te maken heeft. Er is daarbij een onderscheid 
gemaakt naar risico’s op vier terreinen: financieel, strategisch, operationeel en juridisch. Per onderdeel is 
de wijze van control besproken en zijn de eventuele verbeterpunten benoemd. 
 
7. Bezoldiging 
In 2021 is voor het eerst sprake geweest van bezoldiging van de RvT. Op grond van de WNT-klasseindeling 
die door de RvT in maart is vastgesteld, en de daarbij vastgestelde klasse 1, is de bezoldiging conform het 
eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid bepaald. De bezoldiging blijft daarmee ruim binnen de wettelijke 
kaders.   
 
8. Scholing 
Begin 2021 is er een inventarisatie geweest van scholingsbehoeften bij de leden van de RvT. Op grond 
hiervan hebben enkele leden gebruik gemaakt van het beschikbare budget om een scholing te volgen of 
deel te nemen aan intervisie. 
 
9. Reflectie 
In november was een vergadering gepland ten behoeve van de zelfevaluatie. Door omstandigheden is de 
vergadering niet doorgegaan en kon deze ook in de resterende weken van 2021 niet plaatsvinden. De 
zelfevaluatie is daarom begin 2022 uitgevoerd. 


