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Stichting Pertoeti is van mening dat we door de inzet van vrijwilligers de intensieve begeleiding van
onze cliënten nog beter vorm kunnen geven. De afgelopen jaren wordt het budget van cliënten steeds
lager en moeten we andere manieren vinden om toch de intensieve begeleiding te bieden, die deze
cliënten nodig hebben. Het werken met vrijwilligers is één van die manieren.
Ook om extra dingen met de cliënten te kunnen doen, bijv. uitstapjes en vakantie zijn vrijwilligers
onmisbaar.
Omdat de cliënten van Stichting Pertoeti een complexe zorgvraag hebben, is het van belang dat de
vrijwilligers, die met de cliënten werken langere tijd aan Pertoeti verbonden blijven. Zo kunnen zij de
cliënten leren kennen en een band met hen opbouwen. Stichting Pertoeti biedt daarom medewerkers
en stagiaires naast hun arbeidscontract een vrijwilligerscontract aan. Ook mensen, die niet werkzaam
zijn bij Pertoeti, kunnen een vrijwilligerscontract krijgen voor werkzaamheden met de cliënten. Wij
vragen dan om affiniteit met en bij voorkeur ervaring met de doelgroep. Ook is het mogelijk dat
mensen, die een opleiding volgen gericht op het werken met onze doelgroep vrijwilligerswerk bij
Pertoeti doen.
Buiten het werken met onze cliënten zijn er andere, diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
Hierbij valt te denken aan het werken in de tuin, ICT, klussen, etc.
Voor alle vrijwilligers geldt dat wij vragen om affiniteit met de doelgroep, omdat zij hun
werkzaamheden voornamelijk zullen verrichten als onze cliënten aanwezig zijn. Ook dienen alle
vrijwilligers bij Pertoeti in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Pertoeti vergoedt de
kosten voor de aanvraag hiervan.
Stichting Pertoeti wil ook mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid bieden vrijwilligerswerk
te doen. Wij denken dat we deze mensen een geschikte leer/werkplek kunnen bieden, doordat we met
een klein, gemoedelijk team werken, waarbij er mogelijkheden zijn om vrijwilligers wat extra
begeleiding te bieden.
In de meeste gevallen wordt er door Stichting Pertoeti geen vrijwilligersvergoeding betaald; in alle
gevallen worden de kosten, die een vrijwilliger maakt om zijn werkzaamheden te kunnen doen,
vergoedt. Aan vrijwilligers die op regelmatige basis werkzaam zijn bij Pertoeti en bij alle
voorkomende werkzaamheden inzetbaar zijn, wordt wel vaak een vergoeding gegeven. Hierbij wordt

Stichting Pertoeti sluit altijd een vrijwilligerscontract af met de vrijwilligers. Hierbij dient een kopie
van het legitimatiebewijs gevoegd te worden. Pertoeti heeft een verzekering voor vrijwilligers
afgesloten. De gemeente Eindhoven heeft de collectieve verzekering voor vrijwilligers ondergebracht
bij Meeùs Assurantiën BV. Hiermee zijn alle actieve vrijwilligers binnen de gemeente Eindhoven
automatisch verzekerd.
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rekening gehouden met de eisen van de belastingdienst.
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De vrijwilligers bij Pertoeti maken onderdeel uit van een klein, gemoedelijk team. Vrijwilligers worden
behandeld als collega’s en worden uitgenodigd voor teamuitjes, etentjes etc. De vrijwilligers, die

werkzaamheden met de cliënten verrichten worden uitgenodigd voor uitstapjes met de cliënten,
vakantie etc. Ook kunnen vrijwilligers gebruik maken van het training/scholingsaanbod van Pertoeti.
Een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij wij met vrijwilligers werken, is NL Doet. Op deze dag in
maart worden er diverse klussen in en rond het gebouw met vrijwilligers uitgevoerd.
Stichting Pertoeti heeft goede contacten met de “vrijwilligerspunt Eindhoven” en “Samen voor
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Eindhoven”.
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