ANBI en fiscaliteit
Perspectief Herstelbemiddeling heeft de ANBI status
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn,
als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De belastingdienst kan een instelling aanwijzen als een ANBI wanneer deze aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
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Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling is 96.12.634
Bezoekadres
Perspectief Herstelbemiddeling, Moeder Teresalaan 100, 3527 WB Utrecht
Postadres
Perspectief Herstelbemiddeling, Postbus 14208, 3508 SH Utrecht
Bestuurssamenstelling/ namen bestuursleden
Mevrouw mr R.H.M. Jansen MPA, voorzitter Raad van Bestuur
de heer drs. E.M. van der Kruijk, lid Raad van Bestuur
Beloningsbeleid
Op de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen (WNT) van toepassing. De beloning van de Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur wordt jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening.
Op de medewerkers van Perspectief Herstelbemiddeling is de CAO Sociaal Werk van
toepassing.
Doelstelling
De doelstelling van Perspectief Herstelbemiddeling is neergelegd in de Statuten (pdf).
De stichting heeft blijkens artikel 3, lid 1, ten doel:
Het bevorderen en begeleiden van contact tussen slachtoffers en daders dan wel
veroorzakers/plegers van ongevallen/incidenten teneinde partijen in staat te stellen
om zich anders tot deze strafbare feiten dan wel ongevallen/incidenten te gaan
verhouden. Zij wil hiermee bijdragen aan de emotionele verwerking bij slachtoffer en
schuldverwerking bij daders dan wel veroorzakers/plegers.

Ons doel
Perspectief begeleidt contact tussen direct betrokkenen van delicten, (verkeers)ongevallen
en andere ingrijpende gebeurtenissen om voor alle partijen bij te dragen aan emotioneel
herstel van deze gebeurtenis.
Onze missie
Perspectief brengt partijen met elkaar in contact omdat we ervan overtuigd zijn dat
mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen herstel en dat van de ander.
Onze visie
Perspectief wil dé landelijke organisatie voor herstelbemiddeling zijn, die ernaar streeft dat
alle direct betrokkenen, én professionals die met hen in contact komen, op de hoogte zijn
van de mogelijkheid van herstelbemiddeling. En doordrongen zijn van de toegevoegde
waarde die bemiddeling kan hebben voor de (emotionele) verwerking van wat er is
gebeurd. Ook omdat formele juridische procedures hier niet vanzelfsprekend in voorzien.
Onze leidende principes
Onze basisprincipes geven aan waar we waarde aan hechten als organisatie, wat ons drijft.
Met andere woorden, ons DNA.
1.
Vrijwilligheid: Perspectief spreekt van vrijwilligheid als slachtoffer en dader zich
gegeven de situatie verbinden aan bemiddeling. Vrijwilligheid is geen kwestie van
wel/niet, maar dimensionaal: voor vrijwilligheid is toestemming van partijen nodig,
voor toestemming van partijen is het noodzakelijk dat deze goed, juist en volledig
geïnformeerd zijn. Pas als men weet waarover men beslist is er sprake van
keuzevrijheid.
2.
Meerzijdige partijdigheid: De belangen en ondersteuning van betrokkenen aan beide
zijden staan centraal. De bemiddelaar is alert op onevenwichtigheden en voorkomt,
compenseert of stuurt deze bij. De bemiddelaar heeft in bemiddelingen de rol van
procesbegeleider; hij neemt geen standpunt in en adviseert niet, maar stuurt enkel
het proces.
3.
Vertrouwelijkheid: Partijen moeten volledig vrijuit kunnen spreken zonder zich
beperkt te voelen door de vrees dat bepaalde mededelingen, zonder uitdrukkelijke
toestemming van beide partijen, aan derden bekend worden gemaakt
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de in het voorgaande boekjaar uitgeoefende activiteiten is te vinden in het
laatste gepubliceerde bestuursverslag en in het Publieksjaarverslag.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is te vinden in de laatste gepubliceerde jaarrekening.

