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Gegevens: 

Naam: Stichting Pertoeti 

Adres: Wegedoornlaan 2A 

5646 AC EINDHOVEN 

: 040-8440224 

: info@pertoeti.nl 

KvK: 17166831 

RSIN: 8137.71.171 

Contactpersoon: Mariska van den Akker 
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Inleiding: 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Pertoeti. Hiermee leggen wij 

verantwoording af aan alle partners en geïnteresseerden en voldoen daarmee 

tevens aan de voorwaarden behorend bij de ANBI-status. 

2016 is het jaar waarin we gewerkt hebben aan verdere professionalisering van 

onze Stichting. 

In onderstaand document vindt u een inhoudelijk verslag van de uitgeoefende 

activiteiten en een financiële verantwoording. 

Doelstelling: 

De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren 

van een dagbestedingscentrum voor kinderen en volwassenen  met een 

(ernstige) verstandelijke beperking, verder te noemen: cliënten, het (doen) 

verlenen van de benodigde zorg aan cliënten met een (ernstige) verstandelijke 

beperking alsmede het bevorderen van het welzijn van deze cliënten, en voorts 

al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Bestuur en Raad van Toezicht: 

Per 1 januari 2016 zijn Monique Kramer en Mariska van den Akker benoemd 

tot directie van Stichting Pertoeti en vormen daarmee het bestuur. 

Monique Kramer is directeur zorg en Mariska van den Akker is directeur 

bedrijfsvoering. 

Beide directieleden zijn ingedeeld in functiegroep 45 d volgens de salarisschaal 

van de CAO gehandicaptenzorg. 
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De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: 

Jacques Vermeeren voorzitter 

Marij Aben secretaris 

Henk Loos penningmeester 

In 2016 zijn er nieuwe statuten gemaakt die voldoen aan de zorgbrede 

governance code. 

De Raad van Toezicht doet haar werk geheel onbezoldigd. 

Personeel: 

In 2016 is er een begeleider benoemt tot teamleider. Verder zijn er 3 

begeleiders en een huishoudelijke hulp.  

Stichting Pertoeti volgt de Cao gehandicaptenzorg. De teamleider is ingedeeld 

in functiegroep 40, Groepsleiding is ingedeeld in functiegroep 35, assistent 

begeleiders in functiegroep 30, de huishoudelijke hulp in functiegroep 25. 

Er is in 2016 ook gebruik gemaakt van het inlenen van personeel van Stichting 

Prisma. Één vaste medewerker is vanaf mei regelmatig ingezet bij Stichting 

Pertoeti. 

Stagiaires: 

In 2016 hebben vijf mensen stage gelopen. Vier van hen volgden een HBO 

opleiding. Hiervan zijn twee stagiaires het hele jaar aanwezig geweest. De 

overige stagiaires zijn een gedeelte van het jaar bij Stichting Pertoeti werkzaam 

geweest. 

Één leerling van de praktijkschool heeft stage gelopen volgens de Boris aanpak. 

De Borisaanpak draagt bij aan de kansen van jongeren met een beperking op 

de arbeidsmarkt. Bij speciaal erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen 

langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit 

de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, 

ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de 
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leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij 

verwerven. 

Er hebben twee leerlingen van het Aloysius college hun maatschappelijke 

stage bij Stichting Pertoeti kunnen uitvoeren. 

Geen enkele stagiaire heeft een stage vergoeding ontvangen. 

Vrijwilligers: 

In 2016 hebben achttien personen vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting

Pertoeti.  Een aantal hiervan zijn medewerkers en stagiaires van Stichting 

Pertoeti die naast hun gebruikelijke uren vrijwillig voor de Stichting hebben 

gewerkt. De stagiaires hebben voor hun werkzaamheden in de weekenden een 

vrijwilligersvergoeding gekregen. 

Een aantal vrijwilligers heeft een onkostenvergoeding ontvangen. 

In 2016 is er een groep medewerkers van de gemeente Eindhoven komen 

werken in de tuin. Dit is gecoördineerd door “Samen voor Eindhoven”.  

Werk derden: 

Stichting Pertoeti wordt wekelijks bezocht door een muziektherapeute. Zij 

werkt als ZZP’er en wordt ingehuurd om  muziektherapie te geven aan onze 

cliënten. 

Er is een fysiotherapeute ingehuurd om de cliënten te bekijken en advies te 

geven aan groepsleiding. 

Er is gebruik gemaakt van een SI therapeut om meer zicht te krijgen op de 

prikkelverwerking van onze cliënten.  

Cliënten hebben de mogelijkheid individueel klankschalen therapie in te kopen. 

Twee cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt. 

Veldman en Wouters zijn ingehuurd voor een communicatieve screening en 

advisering. 
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Er is advies ingewonnen van “maal8” over de professionalisering van het team. 

Scholing: 

Twee medewerkers hebben in 2016 een bijscholing BHV gehad. Tijdens een 

teambespreking is het BHV plan behandeld, zodat alle medewerkers op de 

hoogte zijn. 

Het hele team heeft een aantal trainingen gevolgd: 

*omgaan met agressie

*signaleringsplannen

*Laccs visie

*Shantala workshop

*medicatietraining

De teamleidster heeft individuele coaching gehad. 

Twee  medewerkers hebben deelgenomen aan de regiosessie: “veilig 

ambulant en alleen werken in de zorg” in Eindhoven. 

Één medewerker heeft de 2 daagse introductiecursus PODD door Gayle Porter 

gevolgd. 

Één medewerker is aanwezig geweest bij de RETT Education wat in het teken 

stond van communicatie, oogbesturing en geletterheid. 

Geleverde zorg: 

In 2016 hebben er dertien cliënten zorg ingekocht. De zorg, die ingekocht is, 

bestond uit: 

Begeleiding groep(dagbesteding) € 143.821 

Begeleiding individueel €   13.865 

Buitenschoolse opvang €     2.576 

Logeeropvang €   11.000 

Zaterdagopvang(begeleiding groep) €     3.240 
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Vervoer €     3.962 

Vijf cliënten hebben vaste dagen dagbesteding ingekocht. De overige cliënten 

kopen wisselend zorg in, zoals bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. In 2015 is 

gestart met de logeeropvang en zaterdagopvang. Dit is in 2016 verder 

uitgebreid en zal in de toekomst nog meer uitbereiden zodat meer cliënten hier 

gebruik van kunnen maken. 

Alle cliënten hebben de kosten voor de zorg betaald uit hun PGB. Zij hebben 

allemaal een WLZ indicatie. Er zijn geen cliënten vanuit de jeugdwet of WMO, 

die in 2016 zorg hebben ingekocht. 

Huurinkomsten: 

Stichting Pertoeti heeft een gebruikersovereenkomst met de Evangelische 

gemeente de Lichtstadt. Zij maken op zondag gebruik van de logeerruimte van 

Stichting Pertoeti. Verder wordt de ruimte incidenteel gehuurd voor 

bijeenkomsten of vergaderingen. 

In totaal hebben we in 2016 € 6.405 ontvangen aan huur. 

Subsidies en giften: 

Ontvangen subsidies: 

NSGK €   1.600 

Collecte NSGK €      370 

Rotary Valkenswaard €   5.000 

Aktie’68 €   1.000 

Eindhovensche Heerensitting €   8.888 

Oranjefonds NL Doet  400 

Particuliere giften NL Doet  150 

€

€

Totaal
_______

€  17.408
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Pertoeti vakantie 

Dankzij de gulle gift van de Einhovensche Heerenzitting is de Pertoetivakantie 

ook in 2016 door gegaan. 

Er is een vakantiehuis geboekt in Burgh Haamstede. Voor het vervoer zijn er 

twee busjes gehuurd. Tijdens de vakantie zijn er enkele eenvoudige activiteiten 

gedaan, zoals het eten in een restaurant, het bezoeken van een markt, een dag 

naar het zwembad en natuurlijk een bezoek aan het strand. 

Activiteiten zomervakantie 

In 2015 is er een nieuw project gestart, genaamd Pertoeti Zomervakantie 

Activiteiten. Omdat een aantal kinderen uit het speciaal onderwijs gebruik 

maakt van de dagbesteding van Stichting Pertoeti tijdens schoolvakanties, is 

het in de zomervakantie een stuk drukker. Onze cliënten zijn gebaat bij 

structuur en duidelijkheid. Toch wilden wij ook graag nieuwe activiteiten 

aanbieden om op die manier hun belevingswereld te vergroten. Aktie ’68 

heeft in 2016 een bedrag van € 1000 gegeven die we aan de zomervakantie

activiteiten mochten besteden. Gedurende de zomervakantie hebben we elke 

week een activiteit uitgekozen, waarvan we dachten dat deze haalbaar was 

voor de cliënten, die op deze dagen aanwezig waren.   

Uitgevoerde activiteiten: 

Dierentuin, blote voetenpad, kermis, karten, klankenbos en hoogteparcours. 

Er hebben 9 clienten van Stichitng Pertoeti deelgenomen aan de vakantie. Zij hebben 
tijdens de vakantie allemaal één op één begeleiding gehad.
De begeleiding bestond uit medewerkers van Stichting Pertoeti die gedeeltelijk zonder 
vergoeding hebben gewerkt, vrijwilligers en stagiaires.
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NL Doet 

Om een aantal klussen te realiseren en om meer mensen te betrekken bij onze 

Stichting doen we al een aantal jaar mee met NL Doet, een landelijke 

vrijwilligersactie. Vrijwel alle medewerkers zijn op deze dag vrijwillig aanwezig 

samen met ouders, bekenden en onbekende mensen. Ook een aantal 

cliënten, die de prikkels die deze dag met zich meebrengt aankunnen, zijn 

erbij. NL Doet is een initiatief van het Oranjefonds en zij hebben ook de 

mogelijkheid een financiële bijdrage aan te vragen. Wij maken hier dankbaar 

gebruik van om de kosten van deze dag enigszins te kunnen dekken. Er 

worden tevens bedrijven aangeschreven om te vragen of zij een bijdrage 

willen leveren in de vorm van materialen. Een aantal bedrijven heeft ons 

planten, verf, tuinaarde en etenswaren geschonken. We hebben 2 

regentonnen gekregen, die zijn aangesloten door een team van de gemeente 

Eindhoven die een dag hebben gewerkt in onze tuin.

Collecte NSGK 

Een aantal medewerkers en ouders hebben gecollecteerd voor de NSGK 

namens onze Stichting. De helft van het opgehaalde geld gaat rechtstreeks naar 

ons initiatief. Totaal is er € 740,54 opgehaald.  
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Overige activiteiten: 

Stichting Pertoeti heeft twee keer deelgenomen aan een skidag. Deze wordt 

georganiseerd door Stichting Het Raakt U. Deze dag is geheel verzorgd en 

wordt gehouden in Rucphen. De deelnemers hebben de mogelijkheid te skiën 

op een Bi Unique (zitski). Pertoeti zorgt zelf voor één op één begeleiding door 

de extra inzet van vrijwilligers en stagiaires. 

Eind van het jaar is er een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders. 

D.m.v. een powerpoint presentatie zijn de ouders op de hoogte gebracht van 

het reilen en zeilen van onze Stichting. Deze avond is tevens gebruikt om 

samen te praten over crisisopvang. 


















