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Inleiding: 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 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. 

In 2018 is het eindpunt van onze groeimogelijkheden in zicht gekomen. We zijn 

daarom ook kritisch gaan kijken naar ons aanname beleid. 

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. 
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Voorwoord: 

2018 is een goed jaar geweest voor Pertoeti, zowel wat betreft omzet en 

resultaat als wat betreft het uitbouwen van de infrastructuur. 

De Raad kwam gedurende het boekjaar 5 keer bijeen met de directie, waarbij 

naast de lopende zaken ook de langere termijnzaken aan de orde kwamen 

zoals de grenzen aan de groeimogelijkheden, de organisatiestructuur, de 

samenstelling van de RVT en de huisvestingproblematiek op langere termijn. 

Leden van de RVT waren in april en oktober aanwezig bij de evaluatie van het 

kernteam en in oktober bij de cliëntenraad. 

Wij danken de directie voor de plezierige samenwerking en de uitvoering van 

het beleid. 

Tevens danken wij het personeel, stagiaires en vrijwilligers voor hun inzet in 

2018. 

 

Namens de Raad van Toezicht, 

Jacques Vermeeren, voorzitter. 
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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  volgens de salarisschaal 

van de CAO gehandicaptenzorg. 

De taken en verantwoordelijkheden liggen vast in de functieomschrijving. In 

2017 is er ook een reglement opgesteld. Hierin is onder andere vastgelegd hoe 

belangenverstrengeling voorkomen wordt. De directie heeft regelmatig 

overleg; dat is vastgelegd in de overlegagenda en de actiepuntenlijst. Ook 

overleggen zij zes maal per jaar met de Raad van Toezicht en jaarlijks met de 

vertrouwenspersoon. 

De data voor overleg met de Raad van toezicht zijn eveneens vastgelegd met 

de bijbehorende agendapunten. 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: 

Jacques Vermeeren voorzitter 

Pieter de Haan  vicevoorzitter 

Marij Aben   secretaris 

Henk Loos   penningmeester 

Er is een algemeen profiel voor de Raad van Toezicht en een reglement.  

De Raad van Toezicht doet haar werk geheel onbezoldigd. 
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In 2018 zijn we gebruik gaan maken van een vertrouwenspersoon. 

Angela Linders was bereid deze taak op zich te nemen. Er vindt jaarlijks 

een overleg plaats tussen de directie en de vertrouwenspersoon over 

de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Hiervan wordt ook een 

verslag gemaakt.  Angela krijgt als vergoeding voor haar 

werkzaamheden een kerstpakket.  

 

Personeel: 

In 2018 is er gewerkt met een vrij stabiel team. Een aantal vaste mensen 

hebben coaching gehad en gewerkt aan een teamplan dat in maart 

gepresenteerd is aan de directie en Raad van Toezicht. 

De directie heeft besloten meer geld vrij te maken voor training en scholing van 

het team. Dit is vastgelegd in het document  

‘Scholing / Deskundigheidsbevordering 2018 – 2020’.   

Eén personeelslid is afwezig geweest i.v.m. zwangerschapsverlof; zij is tijdig 

vervangen door een tijdelijk, nieuw personeelslid. 

Ook is er één personeelslid langdurig afwezig geweest door ziekte. Zij heeft in 

die tijd veel administratief werk thuis kunnen doen om op die wijze overige 

teamleden te ontlasten. De vervanging is onderling in het team geregeld. 

  

Stichting Pertoeti volgt de Cao gehandicaptenzorg. De teamleider is ingedeeld 

in functiegroep 40, groepsleiding is ingedeeld in 

functiegroep 35, assistent begeleiders in functiegroep 30 

en de huishoudelijke hulp in functiegroep 25. 

Het team bestaat nu uit een teamleider, 4 begeleiders en 3 

assistent begeleiders. Er is tevens één huishoudelijk medewerker. 

Er zijn afspraken met een collega zorgaanbieder over de inzet van onze 

orthopedagoog (directeur zorg). Zij heeft, dit jaar,  een aantal keer deze 

zorgaanbieder bijgestaan met advies. Hiervoor is een vergoeding per uur 

afgesproken. 

Medewerkers hebben twee keer een teamuitje gehad samen met stagiaires en 

vrijwilligers; de directie was hierbij ook aanwezig.  
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De directie heeft in 2018 een nieuw meerjarig beleidsplan gepresenteerd. 

Vanwege de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), 

is er een nieuw privacy protocol met bijbehorende documenten opgesteld.  

Er is in 2018 een personeelshandboek gemaakt waarin begeleiding alles terug 

kan vinden dat betrekking heeft op hun werk. Ook alle geldende protocollen 

zijn aan dit handboek toegevoegd.  

Dit personeelshandboek wordt gebruikt bij het inwerken van nieuwe 

medewerkers, maar ook als naslagwerk voor alle begeleiders. 

Het team heeft besloten het medicatiebeleid streng op te volgen om 

medicatiefouten terug te dringen. Het medicatiebeleid is teven geüpdatet.  

 

Stagiaires:  

Pertoeti maakt gebruik van zowel MBO als HBO 

stagiaires.  

Onderstaand overzicht laat zien wat onze bijdrage is 

geweest in 2018: 

Januari tot juli 2018: drie HBO stagiaires  

Maart tot en met december 2018: één HBO stagiaire 

September tot en met december 2018: twee HBO stagiaires 

Januari tot april 2018: één MBO stagiaire   

Oktober tot en met december 2018: één MBO stagiaire  

Daarnaast twee maal een stagiaire ondersteunende administratieve beroepen 

(MBO). 

Eén 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 deze 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, 
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ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de 

leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij 

verwerven. 

Er hebben vier scholieren hun maatschappelijke stage bij Stichting Pertoeti 

kunnen uitvoeren; twee leerlingen van het Augustinianum en twee van 

Aloysius de Roosten. 

Stagiaires ontvangen geen stage vergoeding. 

 

Vrijwilligers: 

In 2018 hebben elf 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.  

Veel van de klussen in en om het gebouw worden 

gedaan door een vaste vrijwilliger.  

Een aantal vrijwilligers heeft een onkostenvergoeding 

ontvangen. 

 

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.  

Een logopediste/spraakpatholoog is ingehuurd om advies te geven over het 

gebruik van ondersteunende communicatie. Zij kan tevens ingezet worden om 

individueel met cliënten te werken met bijvoorbeeld een spraakcomputer. 
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Een aantal cliënten heeft een massage ‘Acces Bars’ gehad om te kijken wat 

voor effect dit bij hen zou hebben. Mogelijk wordt hier een vervolg aan 

gegeven. 

Cliënten hebben de mogelijkheid individueel klankschalen therapie in te kopen; 

drie cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt. 

 

Scholing, training : 

Drie medewerkers hebben in 2018 een bijscholing BHV gehad. Tijdens een 

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

hoogte zijn. 

Het hele team heeft een medicatie training 

gevolgd. 

Tijdens een teambespreking is de nieuwe 

wet Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) uitvoerig 

besproken en zijn er afspraken gemaakt 

over de te nemen maatregelen door directie 

en medewerkers. 

 

Drie medewerkers hebben individuele en 

team coaching gehad. 

Het team heeft een avond coaching gehad (medewerkers). 

Het gehele team heeft een EHBO cursus gehad (directie en medewerkers). 

Een directielid en een medewerker zijn aanwezig geweest bij het congres van 

Isaac NF, waarbij zij diverse workshops hebben gevolgd. 

Een directielid en een medewerker hebben het symposium ‘Rett beweegt’ 

bezocht. 

Een directielid en een medewerker hebben een communicatieworkshop 

gevolgd over de verschillende hardware en bijbehorende bladensets. 
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De directie heeft met één medewerker de Supportbeurs bezocht. 

Twee medewerkers hebben een workshop ‘wat zeg ik in de klas’ gevolgd. 

Twee medewerkers zijn naar het symposium ‘zelfregulatie en verstandelijke 

beperking’ geweest. 

Eén medewerker is naar het congres ‘klein kijken, veel zien’ geweest. 

Alle medewerkers en directie hebben deelgenomen aan een training OC. 

Alle medewerkers hebben een workshop interactief lezen gehad. 

Alle medewerkers en directie hebben een training over prikkelverwerking 

gevolgd. 

De directie heeft twee keer aan een bestuur intervisie van kleine 

zorgaanbieders deelgenomen. 

Er is voor de jaren 2019-2021 een uitgebreide scholingslijst gemaakt. Wij zullen 

de komende jaren extra blijven investeren in scholing en training van onze 

medewerkers. 

Ouders: 

Er is in 2018 een avond voor ouders georganiseerd. Op deze avond was de 

voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig en zij hebben 

zich voorgesteld. Er is door de directie 

verantwoording over het beleid en de financiën 

afgelegd en medewerkers hebben een 

zorginhoudelijk verslag gedaan. Er was tevens 

een thema gekoppeld aan deze avond; wonen. 

Met ouders is het gesprek gevoerd over het 

wonen van hun kind elders. Een aantal ouders 

hadden de hoop dat Pertoeti hier iets in zou 

kunnen betekenen. Wij hebben op deze avond te 

kennen gegeven dat wij geen wooninitiatief 

willen gaan starten. Wij zijn echter altijd bereid met ouders mee te denken 

over dit onderwerp en waar mogelijk onze hulp aan te bieden. Wij hebben na 

afloop van ouders teruggekregen dat ze het prettig vonden om elkaar te 
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ontmoeten en spreken op deze avond. Wij zullen dan ook vaker een avond 

voor ouders organiseren.  

Geleverde zorg: 

In 2018 hebben er twee en twintig cliënten zorg ingekocht. De zorg, die 

ingekocht is, bestond uit: 

Begeleiding groep(dagbesteding)   € 177.351 

Begeleiding individueel     €   31.134 

Ambulante begeleiding     €         190 

Buitenschoolse opvang     €     2.240 

Logeeropvang      €   30.372 

Vervoer       €         658 

Er zijn twee cliënten met een proefperiode geweest; bij deze cliënten hebben 

we besloten dat Pertoeti niet de zorg kan bieden, die ze nodig bleken te 

hebben. 

Acht cliënten hebben vaste dagen dagbesteding ingekocht. De overige cliënten 

kopen wisselend zorg in, zoals bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. Ook in 

2018 is de logeeropvang uitgebreid, waardoor er twee weekenden van twee 

etmalen en één weekend van één etmaal logeren gedraaid wordt. 

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

vrijwel allemaal een WLZ indicatie. Er wordt door één cliënt met een PGB 

vanuit de WMO zorg ingekocht. 

In 2017 is een onderaannemerscontract afgesloten met PSW; een grote 

zorgaanbieder werkzaam in de regio Limburg. Dit contract is verlengd en er is 

één cliënt, die Pertoeti ongeveer 6 dagen per maand bezoekt. De persoonlijk 

begeleider van deze cliënt heeft contact met PSW over de begeleiding van deze 

cliënt. Directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiële 

afhandeling van het onderaannemerschap. 
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Invulling van de zorg: 

Alle cliënten krijgen bij Pertoeti minimaal één op twee begeleiding. De 

groepsgrootte varieert; dit is afhankelijk van de cliënten die aanwezig zijn. De 

groep bestaat uit maximaal zes cliënten. In 2018 is er in de schoolvakanties en 

op woensdagmiddag gebruik gemaakt van de logeerruimte voor het draaien 

van de vakantiegroep. Op deze manier is er voor de cliënten meer rust en 

duidelijkheid gecreëerd. De ruimtes zijn zo ingedeeld dat er veel plekken zijn 

waar een cliënt zich terug kan trekken of rustig kan werken. Ook van de 

buitenruimte en de snoezelruimte wordt veel gebruik gemaakt. Een ongebruikt 

stukje buitenruimte is aangepast, waardoor hier een cliënt nu rustig kan spelen, 

afkoelen of bijkomen. In de grote tuin is een hek geplaatst en een afdak. 

Hierdoor is meer opslagruimte gecreëerd en door het plaatsen van het hek 

hopen we dat de achterburen minder overlast ondervinden. 

In 2018 is er een begin gemaakt met het werken met thema’s. Er zijn elf 

thema’s verdeeld over het jaar. Binnen elk thema zijn vaste 

ontwikkelingsgebieden, die uitgewerkt zijn en wekelijks herhaald worden. De 

ruimtes worden versierd met spullen, die passen bij het thema. Om dit 

makkelijk te laten verlopen, zijn er themabakken gemaakt waar alle spullen en 

uitgewerkte activiteiten in opgeborgen worden. Ook de picto’s en woorden 

geleverde zorg 

begeleiding
groep/dagbesteding

buitenschoolse opvang

individuele begeleiding

ambulante begeleiding

logeren

vervoer
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worden aan het bijbehorende thema aangepast. Zo maken we gebruik van een 

theatertje, waarop bij elke activiteit picto’s geplaatst worden. Ook is er binnen 

elk thema aandacht voor letterherkenning. 

In 2018 zijn we overgestapt van ondersteuningsplannen naar ‘goed leven 

plannen’.  Deze plannen komen vanuit de LACCS-visie.   

Die visie is ontwikkeld door Karin de Geeter en Kirsten Munsterman (twee 

orthopedagogen). Hun antwoord op de vraag: wat is een goed leven voor 

mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen hebben zij 

vorm gegeven door het opstellen van de LACCS-waarden. Deze waarden zijn: 

Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende 

dagbesteding. Als deze waarden allemaal voldoende aandacht krijgen en met 

elkaar in balans zijn, dan kun je spreken van een Goed Leven. Voor elke waarde 

hebben zij tevens voorwaarden bepaald. Die voorwaarden worden dan ook 

vastgelegd in het Goed Leven Plan. Wij vinden deze visie perfect bij Pertoeti 

passen en om dit tot uitdrukking te brengen, zijn wij overgestapt op het Goed 

Leven Plan. Voor meer informatie over de LACCS-visie: 

www.laccsprogramma.nl.  

Doordat onze medewerkers werken met deze plannen zal de LACCS-visie 

steeds meer integreren in de dagelijkse Pertoeti praktijk. Medewerkers kunnen 

hiervoor passende scholing en cursussen volgen en kunnen ook altijd terecht 

met uiteenlopende vragen bij de verschillende experts, die aan Pertoeti zijn 

verbonden. 

Er is veel aandacht geweest voor Ondersteunende Communicatie en de 

verschillende mogelijkheden. Er is zoveel als mogelijk aangesloten bij wat een 

cliënt al kent en heeft. Bij cliënten, die (nog) geen gebruik maken van 

ondersteunende communicatie kijken we wat een passend middel zou kunnen 

zijn. Gerna Scholte, spraakpatholoog/logopediste, adviseert ons 

hierin. Ons doel is om al onze niet pratende cliënten een stem 

te geven. In 2018 is één cliënt begonnen met het gebruik van 

een PODD boek. Tevens is er één cliënt geweest, waarbij we 

samen met de ouders een aanvraag hebben ingediend voor een 

nieuw, passender communicatiehulpmiddel. De zorgverzekering 
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heeft dit goedgekeurd. In 2018 zijn we ook gaan werken aan letterherkenning. 

Doordat er woordkaartjes door de ruimte opgehangen zijn, maken alle cliënten 

kennis met letters en woorden. 

 

Er is veel aandacht geweest voor bewegen; er is een map gemaakt, waarin de 

beweegmaterialen en activiteiten beschreven staan. De fysiotherapeut is 

betrokken geweest bij het tot stand komen van deze beweegmap. Er zijn 

tevens nieuwe beweegmaterialen aangeschaft, zoals een aanvulling voor het 

blote voeten pad, een doorkruiptunnel en wiebelplanken.  

Er is een activiteitenwaaier gemaakt, waarin alle interessante uitstapjes te 

vinden zijn, voorzien van opmerkingen van begeleiders, die deze uitstapjes al 

eerder gedaan hebben. 

De logeeropvang is uitgebreid en in 2018 is gestart met het draaien van vijf 

etmalen logeeropvang. Ook tijdens de logeeropvang is er minimaal één op 

twee begeleiding. Tijdens de nacht is er ook begeleiding aanwezig. Onze 

stagiaires werken ook tijdens de logeerweekenden. In de weekenden worden 

zowel de dagbestedingsruimte als de logeerruimte gebruikt. Hierdoor creëren 
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we rust voor cliënten, die weinig prikkels kunnen verdragen. Tijdens de 

logeerweekenden worden er regelmatig uitstapjes gemaakt, waarbij rekening 

wordt gehouden met de mogelijkheden van alle cliënten. D.m.v. deze uitstapjes 

proberen we de belevingswereld van onze cliënten te vergroten en een 

scheiding te maken tussen weekend en dagbesteding. Doordat er meer 

cliënten logeren en in de vakanties aanwezig zijn, was het noodzakelijk de 

logeerruimte verder aan te passen. De toiletruimte is verbouwd en hier is een 

normale wc gekomen i.p.v. de kleutertoiletten, die daar aanwezig waren. De 

kastruimte is uitgebreid en er zijn nieuwe tafels en stoelen aangeschaft. 

In 2018 zijn wij gestart met het implementeren van een nieuw 

clientvolgsysteem: ‘Ons’. Het huidige systeem werd niet optimaal gebruikt 

omdat het voor ons niet gebruiksvriendelijk was. We hebben, na 

het bekijken van diverse systemen, een keuze voor dit systeem 

gemaakt, omdat we hiermee ook de roosters en de facturen 

kunnen maken en er een koppeling mogelijk is met het huidige 

boekhoudprogramma. Er is tevens een verbinding mogelijk met 

‘Caren zorgt’, een applicatie, die wij willen gaan gebruiken om 

contact met ouders te onderhouden.  

We hebben in 2018 besloten om kritisch te gaan kijken naar ons 

aannamebeleid. Doordat er nog maar beperkt plaats is, kunnen we niet langer 

alle cliënten bieden wat zij nodig hebben. Zo is de vakantie groep en de 

logeergroep steeds wisselend van samenstelling wat voor sommige cliënten 

niet wenselijk is. Ook is de fysieke ruimte, die we hebben beperkt. Om te 

voorkomen dat cliënten bij ons niet op hun plek zitten, kan er daarom eerst 

een proefperiode ingesteld worden. De directeur zorg bepaalt of een cliënt de 

juiste zorg kan krijgen bij Pertoeti. 

In 2018 hebben wij een bijeenkomst bijgewoond van kwaliteit@. In 2017 zijn 

wij hiermee in aanraking gekomen, dit is een kwaliteitsconcept voor 

kleinschalige initiatieven. We hebben ons aangemeld als belangstellende. De 

teamleider en directeur beleidsvoering hebben samen de bijeenkomst 

bijgewoond en denken dat dit concept kwaliteitskeurmerk goed bij de visie van 

Pertoeti kan passen. Zij zullen kwaliteit@ blijven volgen en de komende 

bijeenkomsten ook bijwonen. Wij hebben echter ook besloten nog niet met het 
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kwaliteitskeurmerk te starten gezien de hoge kosten, die dit met zich 

meebrengt. 

 

 

Er zijn aangepaste materialen aangeschaft, waardoor ook cliënten met een 

meervoudige beperking mee kunnen doen 

met diverse activiteiten. Zo is er een 

schilapparaat, waarmee cliënten met een 

druk op de knop een appel of aardappel 

kunnen schillen. Ook zijn er losse knoppen, 

die aangesloten kunnen worden op diverse 

apparatuur, zoals een föhn, een 

keukenmachine of een mixer. Verder is er een grote IPad met een spel met 

knoppen (Cosmo) en een muziekinstrument (Skoog) aangeschaft. Met de 

knoppen kunnen diverse spellen gespeeld worden. De activiteiten van Cosmo 

zijn ontwikkeld in samenwerking met fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

muziektherapeuten uit het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en 

universiteiten. De verschillende activiteiten stimuleren 

motorische, cognitieve, communicatieve en sociale 

vaardigheden, zoals visueel en auditief waarnemen en 

onderscheiden, visueel-motorische integratie, ruimtelijke 

oriëntatie, concentratie, gedeelde aandacht, samenwerken, 

muzikale zelfexpressie, improviseren, actie-reactie, beurt 

wisselen, wachten, reeksen maken, sequentieel geheugen, 
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stemvorming, verbale communicatie en grove motoriek. 

Bij het aanraken van de Skoog produceert de app vooraf gedefinieerde klanken. 

Niet alleen de toetsen, maar de gehele kubus is gevoelig voor aanraking. De 

Skoog stimuleert creatieve, cognitieve, sociale en motorische vaardigheden. 

Daarnaast kan de Skoog mensen activeren. 

Ook zijn er materialen aangeschaft om cliënten minder last van prikkels te laten 

hebben. Zo zijn er nu twee study buddy’s en een aantal koptelefoons. 

Voor cliënten, die moeilijk stil kunnen zitten, zijn er diverse krukken 

aangeschaft, waarop je veilig kunt wiebelen. 

 

Huurinkomsten: 

Stichting Pertoeti huurt het pand van Woonbedrijf. Er zijn afspraken gemaakt 

betreft onderhuur. In 2018 is er ook iemand ingeschakeld om mee te kijken 

naar de huurprijs van de huidige locatie. Het advies wat hieruit kwam, was dat 

wij een hoge huurprijs betalen, maar gezien de ligging van het pand is dit wel te 

verklaren. Wij zijn dan ook niet van plan op zoek te gaan naar een andere, 

goedkopere ruimte en proberen het hoge huurbedrag te compenseren door de 

ruimte te verhuren op tijden dat wij er zelf geen gebruik van maken. 

In 2018 is er een overleg geweest met Woonbedrijf en zijn er afspraken 

gemaakt over onderhoud. Er is tevens overleg geweest met de onderhuurder 

‘de Lichtstadt’, waarbij de afspraken over het gezamenlijk gebruik van de 

ruimte vastgelegd zijn en overleg met de directe buren om overlast te 

bespreken en oplossingen te bedenken.   

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. Hier is in 2018 gebruik van gemaakt door 

“WijEindhoven”, “Stichting Helping Hands” ,“Samen voor Eindhoven” en de 

“BVKZ”. 

In totaal hebben we in 2018 € 6.460,00 ontvangen aan huur. 
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Giften en donaties: 

Ontvangen giften en donaties: 

Particuliere giften 3827,00 
NSGK (collecte 2017) 151,31 
Donatie t.b.v. de medewerkers 250,00 
Oranjefonds t.b.v. NL Doet 400,00 
ASML (in de vorm van tegoedbonnen) 1250,00 
Gift bedrijf 39,00 
Totaal 5917,31 
 

  

Uitgaven subsidies:  

Het geld van de NSGK collecte 2017 is besteed aan de aanschaf van een 

abonnement op de dierentuin. 

Het bedrag, dat door het Oranjefonds geschonken is t.b.v. NL Doet, is besteed 

aan het uitstapje voor de cliënten naar de Christoffelhoeve en diverse 

klusmaterialen. 

De donatie, die ontvangen is voor de medewerkers, is besteed aan een etentje 

met het gehele team, waaronder ook vrijwilligers en stagiaires. 

De tegoedbonnen van ASML zijn gebruikt om diverse beweeg- 

en spelmaterialen aan te schaffen voor onze cliënten.  

Er is geld gebruikt van de bestemmingsreserve voor de 

verbouwing van het toilet in de logeerruimte. Tevens zijn er 

voor deze ruimte diverse inventaris en materialen aangeschaft. 

Van een particuliere gift in 2017 is een uitstapje gefinancierd naar ‘de 

Belevenis’. 

De overige giften zijn gereserveerd voor de Pertoeti vakantie in 2019. 
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Aandacht voor fysieke belasting: 

Tijdens de EHBO cursus is er aandacht besteed aan het tillen van cliënten. Veel 

grepen, die gebruikt worden om een cliënt in veiligheid te brengen, kunnen ook 

toegepast worden op de werkvloer. Er is geoefend met een greep, die gebruikt 

kan worden om een cliënt uit bad te halen. 

Er zijn nieuwe, lichtere tafels aangeschaft, zodat deze makkelijker 

verplaatsbaar zijn. Ook zijn er stoelen met verschillende zithoogten en 

verrijdbare stoelen gekocht voor een betere zithouding. 

Tijdens de teambesprekingen is er aandacht geweest voor agressie van 

cliënten.  

Angela, onze vertrouwenspersoon, heeft zich voorgesteld aan het team en 

heeft verteld over je rechten als werknemer. 

In 2018 heeft de fysiotherapeut meegekeken naar de juiste stoelen voor 

cliënten.  

 

Activiteiten: 

Pertoeti vakantie 

Door de gunstige cijfers van 2018 waren er voldoende financiële middelen om 

de Pertoeti vakantie door te laten gaan. Tien 

cliënten hebben deelgenomen aan deze vakantie. 

Zij hebben allemaal een eigen, individuele 

begeleider gehad. De begeleiding bestond uit 

medewerkers van Pertoeti en stagiaires. Er is teven 

één vrijwilliger meegegaan op deze vakantie. 

Er is een vakantiehuis geboekt in Burgh 

Haamstede. Voor het vervoer zijn er drie busjes 

gehuurd. Verder zijn er waterfietsen gehuurd, is er 

een bezoekje gebracht aan een zwembad en een 

markt en heeft er een barbecue bij het 

vakantiehuis plaatsgevonden. 
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Tijdens het thema vakantie werden de cliënten hierop voorbereid; hiervoor is 

tevens een echt vakantie lied geschreven door onze muziektherapeute. 

NL Doet 

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

Stichting doen we al een aantal jaren 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 aan kunnen, zijn erbij. NL Doet 

is een initiatief van het Oranjefonds en zij bieden ook de mogelijkheid om een 

financiële bijdrage hiervoor 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,  tuinaarde en etenswaren 

geschonken. Dit jaar zijn we geholpen door de 

International Rotary. De trampoline is helemaal opgeknapt en de tuin is zomer 

klaar gemaakt. Er is tevens een uitstapje gemaakt; begeleiders en vrijwilligers 

zijn met cliënten op bezoek geweest bij de Christoffelhoeve.  

18+ groep: 

In 2018 is er gestart met activiteiten voor de 18+ groep.  

De afgelopen jaren hebben we steeds vaker van ouders terug gekregen dat ze 

het erg leuk vinden als hun zoon of dochter (extra) uitstapjes maakt. Zelf 

merken we ook dat sommige cliënten het erg leuk vinden om er eens tussenuit 

te gaan naar een andere omgeving. Voor deze activiteiten 

zijn cliënten een eigen bijdrage verschuldigd om de extra 

kosten van het vervoer , entree en eten te dekken. Deze 

uitstapjes zullen dan ook activiteiten bevatten, die meer 

passend zijn bij de kalenderleeftijd van deze cliënten.  

De eerste activiteit was een weekend naar Funpop, waar 

ook op de camping verbleven is. 
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Er is een groepje naar het ‘leuk je te ontmoeten’ festival 

geweest. 

Er is een paar dagen gekampeerd op een 

camping in Blankenberge. Tijdens deze activiteit 

zijn er ook een restaurant en een paar cafeetjes 

bezocht. 

Deze activiteiten zijn erg goed bevallen. Er is een 

kampeeruitrusting aangeschaft en volgend jaar 

zullen er zeker meer van deze activiteiten 

georganiseerd worden.  

 

Overige activiteiten: 

Het jaar 2018 is begonnen met het vieren van het nieuwe jaar. In 

plaats van vuurwerk is er veel glinsterende confetti gebruikt wat 

het feest minder spannend, maar wel net zo leuk maakte. 

Carnaval begint elk jaar met het Slaatjesbal, hét feest voor 

mensen met een verstandelijke beperking, in het 

Parktheater. Aan carnaval is in 2018 veel aandacht besteed 

door voor het eerst een eigen optocht te organiseren. De 

cliënten hebben zelf geholpen met het maken van 

versieringen en carnavalswagens. Ook is er een bezoek gebracht aan de 

carnavalstent op de markt in Eindhoven. 

Omdat wij in 2017 een mooi bedrag hebben ontvangen, zijn we begin dit jaar 

naar de Belevenis geweest met bijna alle cliënten. De Nieuwe Belevenis is een 

belevingswereld voor mensen met een meervoudige 

handicap, diep dementerenden en ernstig zieke kinderen. 

Niet hun beperkingen, maar hun mogelijkheden staan 

centraal bij deze unieke Belevenis, waar alles mag en niets 

moet. Samen genieten, ervaringen opdoen, leren en elkaar 

inspireren. 

De inrichting van de Belevenis, de attracties, de decors, 

muziek, geluiden, licht- en video-effecten, het spelmateriaal en de activiteiten, 
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zijn gericht op zintuiglijke stimulering. Het aanbieden van prikkels om de 

deelnemer bewust te maken van de omgeving, hem of haar uit te dagen daar 

iets mee te doen en contact te maken met een ander en die omgeving. Maar 

het is wel een manier van beleven, die past bij ieders wensen en 

mogelijkheden, met een goede balans tussen actie en rust. Alle cliënten 

hebben enorm genoten van dit speciale uitstapje. 

Een aantal cliënten hebben meegedaan met de 

Obstacle Run. Dit was een hele belevenis; op 

sommige momenten erg zwaar, maar zeker voor 

herhaling vatbaar. Door de inzet van stagiaires en 

vrijwilligers, maar zeker ook dankzij de medewerking 

van de organisatie, was het mogelijk deze uitdaging 

aan te gaan. Het was erg leuk om te zien dat ook andere deelnemers 

enthousiast waren over onze aanwezigheid. 

De cliënten, die de dagbesteding bezoeken, hebben aan het einde van het 

schooljaar een diploma ontvangen. Bij Pertoeti zijn we met deze 

cliënten ook volop bezig met schoolse activiteiten en we zijn van 

mening dat zij nog zeker niet zijn uitgeleerd. Hun inzet en harde 

werken willen we dan ook belonen met een diploma. Ook is er 

een schoolreisje georganiseerd voor deze cliënten. Dit jaar 

hebben zij een bezoek gebracht aan de Efteling.  

In de zomervakantie zijn er wekelijks activiteiten georganiseerd voor alle 

cliënten. Zo is er een aantal keer gewaterfietst, is de Christoffelhoeve bezocht, 

is er een bezoek gebracht aan de dierentuin en natuurlijk is er ook weer 

geploeterd op het blote voeten pad. Door de warme zomer is er vooral ook 

aandacht geweest voor activiteiten met en in het water. Om alle cliënten 

optimaal te laten genieten van het water zijn er drie zwembadjes in de tuin 

geplaatst en hebben we volop gebruik gemaakt van de sproeiers. Ook is er 

regelmatig gezwommen in buitenzwembaden en meertjes in de buurt. 
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Er zijn diverse food festivals bezocht deze zomer. De sfeer op deze 

festivals was erg goed en onze cliënten hebben dan ook volop 

genoten. Natuurlijk hoorde hier ook een lekker drankje bij, zoals een 

smoothie of een milkshake. 

Er is een bezoek gebracht aan ‘levenslied Eindhoven’ dat in augustus 

plaatsvond op de Markt in Eindhoven. Hoewel er veel bezoekers 

waren, hebben onze cliënten erg genoten van de bekende 

Nederlandse artiesten. 

In augustus hebben we deelgenomen aan een wandeling op de 

Strabrechtse Heide onder begeleiding van een echte boswachter. Dit 

uitstapje was door een stagiaire georganiseerd en was erg leuk om 

te doen. Voor enkele cliënten was het erg vermoeiend, maar door 

hier rekening mee te houden is het zeker voor herhaling 

vatbaar. 

Tijdens het thema ‘boerderij’ is er een bezoek gebracht 

aan een echte boerderij. Op deze boerderij hebben we 

kennis gemaakt met koeien, kippen, een hond en katten. 

Ook mochten we op de kar achter de tractor meerijden 

en een koe melken. Een erg leuke activiteit dus binnen 

het thema. 

Tijdens het thema ‘sinterklaas’ zijn we gestart met een bezoek aan 

de intocht in Eindhoven. Verrast waren we door de behulpzame 

organisatie, die plaatsen vooraan voor ons regelde en zelfs voor 

glutenvrije pepernoten hadden gezorgd. 

Ook werd er tijdens dit thema een bezoek gebracht aan het 

huis van Nicolaas in Weert, hét logeeradres van Sint en 

Pieten tijdens hun verblijf in Nederland. Alle kinderen, groot 

en klein, zijn hier van harte welkom een kijkje te nemen in 

diverse kamers om zo te zien met welke knuffel Sinterklaas 

slaapt, hoe de Keukenpiet de pepernootjes bakt en waar de 

Pietjes leren lezen, rekenen en natuurlijk klimmen over de 

daken. Natuurlijk was ook Sinterklaas zelf aanwezig en wilde 

hij onze cliënten graag ontmoeten. 
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Tijdens het thema ‘kerst’ hebben we een aantal keer 

een bezoek gebracht aan een tuincentrum met een 

mooie kerstmarkt. Veel cliënten genieten van de 

vele lampjes en glinsterende versieringen. Maar ook 

een echte, grote kerstmarkt in Maastricht was een 

bezoek zeker waard. Deze markt was wel heel 

speciaal door de ijsbaan en het grote reuzenrad van 

waaruit je een heel mooi uitzicht over de stad had.  

Het thema ‘kerst’ is afgesloten met een gezellige 

kerstlunch bij Pertoeti. De grote tafel was gedekt 

met mooie kerstkleden en wie wilde kreeg een 

kerstmuts op. 


















