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Margreet	  de	  Boer	  is	  sinds	  twee	  jaar	  betrokken	  als	  bestuurslid,	  en	  
inmiddels	  voorzitter	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  (RvT).	  Tijdens	  een	  
interview	  geeft	  zij	  haar	  visie	  op	  De	  Omslag	  in	  2012	  en	  2013.	  

De	  Raad	  van	  Toezicht	  wil	  graag	  een	  klankbord	  zijn.	  De	  richting	  wordt	  niet	  door	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  
bepaald,	  maar	  wel	  volgen	  we	  de	  lijnen	  die	  worden	  uitgezet	  en	  stellen	  we	  de	  vragen	  waar	  nodig.	  

Het	  jaar	  2012	  was	  voor	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  een	  jaar	  van	  bouwen	  aan	  een	  andere	  
organisatiestructuur.	  De	  vraag	  was:	  hoe	  krijgen	  we	  voldoende	  inzicht	  voor	  het	  houden	  van	  toezicht.	  
Het	  is	  niet	  onze	  bedoeling	  de	  organisatie	  te	  belasten	  met	  het	  produceren	  van	  informatie	  voor	  de	  
Raad	  van	  Toezicht.	  

De	  verbindende	  rol	  van	  De	  Omslag	  en	  de	  focus	  op	  inclusie,	  heeft	  een	  belangrijke	  meerwaarde	  in	  de	  
ontwikkelingen	  van	  dit	  moment.	  Het	  is	  prettig	  dat	  de	  manier	  van	  werken	  van	  De	  Omslag	  -‐	  gericht	  op	  
wat	  iemand	  wél	  kan	  -‐	  steeds	  meer	  mainstream	  	  is	  geworden;	  iedereen	  spreekt	  erover.	  Dit	  biedt	  veel	  
kansen,	  versterkt	  door	  de	  ingezette	  transities	  en	  financiële	  ontschotting.	  Gepaard	  met	  bezuinigingen	  
is	  het	  wel	  de	  vraag	  of	  het	  gaat	  werken	  en	  welke	  rol	  De	  Omslag	  gaat	  vervullen.	  

De	  Omslag	  moet	  gericht	  blijven	  op	  innovatie;	  dat	  is	  de	  meerwaarde	  die	  we	  moeten	  laten	  zien.	  Goede	  
voorbeelden	  daarvan	  zijn	  het	  verbinden	  van	  zorg,	  welzijn	  en	  kwetsbare	  burgers	  met	  het	  brede	  
publiek	  (Nietnormaallekker)	  of	  bedrijfsleven	  (Sociale	  firma's).	  Daar	  zit	  de	  kracht	  van	  De	  Omslag.	  

Margreet	  de	  Boer,	  voorzitter	  Raad	  van	  Toezicht	  stichting	  De	  Omslag,	  juli	  2013	  

	  


