
ACTIVITEITEN OUTPUT EFFECTEN HOGERE EFFECTEN

De Oude Keuken biedt aanbieders 
leer/werkplekken aan voor hun 
cliënten of leerlingen.

Aanbieders kopen passende begeleiding 
in voor hun cliënten.

Aanbieders hebben minder zorgen met betrekking tot het goed 
plaatsen van hun cliënten.

Aanbieders kunnen efficiënter werken.

Aanbieders besparen kosten.
Aanbieders kunnen beter hun 
doelstellingen halen.
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De Oude Keuken zorgt dat een 
grote diversiteit aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
(leerling-medewerkers) kunnen leren 
en werken.
De Oude Keuken biedt begeleiding  
aan leerling-medewerkers.
De Oude Keuken laat leerling-
medewerkers participeren in het team.

Leerling-medewerkers worden begeleid 
door vakmensen.
Leerling-medewerkers krijgen een leerplek 
naar hun eigen tempo en leervermogen 
aangeboden.
Leerling-medewerkers leren werken in 
een horeca bedrijf.
Leerling-medewerkers leren te 
participeren in het team.

Leerling-medewerkers ontwikkelen professionele vaardigheden. 
Leerling-medewerkers ontwikkelen sociale vaardigheden.
Leerling-medewerkers voelen zich betrokken en onderdeel van het team.
Leerling-medewerkers maken weer actief deel uit van de maatschappij.
Leerling-medewerkers zijn zelfredzamer en veerkrachtiger.
Leerling-medewerkers hebben een hogere eigenwaarde en meer 
zelfvertrouwen.

Leerling-medewerkers stromen door naar 
opleidingen, arbeid of dagbesteding.

Leerling-medewerkers zijn minder vaak ziek 
, hebben minder opnames of terugvallen 
wat leidt tot een vermindering van 
zorgkosten.
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De Oude Keuken biedt horeca op 
landgoed Duin en Bosch (combinatie 
GGZ en nieuwe woonwijk).
De Oude Keuken biedt wisselende 
kunstexposities.
De Oude Keuken biedt een cultureel 
podium.

Gasten eten en drinken ambachtelijk, 
biologisch, seizoensgebonden en alles 
vers bereid. 
Gasten komen in contact met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, worden 
door hen geholpen.
Gasten zien wisselende exposities en 
genieten van muzikale optredens.

Gasten worden enthousiast over de ambachtelijke en biologische 
producten en de pure manier van koken.  
Gasten hebben meer zicht op de capaciteiten van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (leerling-medewerkers).
Gasten komen vaker naar De Oude Keuken.
Gasten vertellen vrienden/familie/buurt over hun positieve ervaring 
met De Oude Keuken.
Gasten hebben een positieve beeldvorming van de leerling-
medewerkers.

Er is integratie van de psychiatrie met het 
dorp.
Gasten ontwikkelen een positieve houding 
tegenover mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en/of mensen met een 
beperking.
Bewoners GGZ, tevens gasten voelen zich 
onderdeel van de gemeenschap.
Er is meer sociale cohesie en De Oude 
Keuken levert een bijdrage aan de 
buurtontwikkeling.
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De Oude Keuken betrekt producten 
van collega bedrijven (regionaal en 
zo mogelijk biologisch).

Gasten en leerling-medewerkers voelen 
zich verbonden met de producten.

De Oude Keuken draagt bij aan de verbondenheid en omzet van 
andere sociale ondernemingen.

Biologisch, regionaal en seizoensgebonden is beter voor het milieu.

Gasten worden bewust van het belang van 
sociale ondernemingen en regionale 
producten.

Bijdrage aan beter milieu en betere wereld.R
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De Oude Keuken biedt leerplekken 
voor studenten van ROC (horeca) en 
HBO (Sociaal Werk).

Studenten leren van leerling-
medewerkers.
Studenten leren samenwerken met 
leerling-medewerkers.
Studenten leren om  leerling-
medewerkers te begeleiden en 
ondersteunen.

Studenten hebben meer zicht op de capaciteiten van leerling-
medewerkers.
Studenten hebben een positieve beeldvorming van leerling-
medewerkers.
Studenten durven meer open te zijn over hun persoonlijke 
leerdoelen.
 

Studenten ontwikkelen een positieve 
houding tegenover mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen 
met een beperking.
Studenten leren dat iedereen belangrijk 
en gelijkwaardig is.
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in 2019!



Enkele gegevens uit de impactmeting van De Oude Keuken (DOK):

Type traject
Leerling-medewerker heeft verstandelijke of psychiatrische  beperking. Traject is langdurend.  
Doorstroom kan mogelijk zijn.

Leerling-medewerker volgt onderwijs op ROC, PRO, VMBO  of VSO-school. Traject(stage) 
is kortdurend; 1 jaar, soms is verlenging mogelijk/wenselijk.

Kandidaat is vrijwilliger met meestal afstand tot de arbeidsmarkt. 
Traject is meestal kortdurend. 

A
B
C

Uitstroom 2019

A

B
C

aantal
personen

1 2 3 4 5 6 7

traject

betaald werk

vervolg opleiding

dagbesteding

Per persoon gevolgde workshops

6 Hygiëne HACCP

     8 
 Gasten ontvangen 

     Wensen gasten

     Afscheid gasten

9 
Gastheerschap 

Upselling, 
bijverkoop

waar

beetje waar

niet waar

weet niet

Ik ervaar dat 
ik echt nodig 
ben bij DOK

69,2%

30,8%

Ik ben trots dat 
ik bij DOK werk

92,2%

7,7%

3
Vis

Ik ga met 
plezier 
naar DOK

84,6%

15,4%

Bij DOK krijg ik 
de mogelijkheid 
om te leren

84,6%

15,4%

Instroom 2019

A B C

totaal 
10 personen

totaal 
14 personen

totaal 
10 personen

traject traject traject

vast

instroom

instroom

instroom

vast

vast

vast

instroom

instroom

instroom

instroom

instroom

vast

vast

werk met loonwaarde

pensioen

vrijwillergswerk

 7       Menukaart     Borden lopen    Dienblad lopen

7 
Poleren

  6 Borden opmaken

         7 
Uitserveren 

Tafel indekken 

Klachten afhandeling

                 6 
 Bier tappen 

Koffie zetten 

  Wijn inschenken

6
Allergenen
Allergieën

3Horecava

leeftijd 15-19 jaar

43,5%

26,1%

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar 50-67 jaar

13%

4,
3% 13%

Ik vind werken 
bij DOK zwaar

53,8%

23,1%

23,1%

Horeca en 

arbeidsvaardigheden 

leren

Plezier hebben in mijn 

werk

Persoonlijk (bv leren 

zelfstandig te werken, 

meer zelfvertrouwen

te krijgen)

Doorstromen naar een 

vervolg opleiding

Doorstromen naar 

betaald werk

Doorstromen 

naar dagbesteding

Doorstromen naar een 

beschutte werkplek 

(met looncompensatie)

82,6%

73,9%
78,3%

26,1%

29,1%

4,3% 4,3%

impact 
in 2019!

Verwachtingen van onze leerling-medewerkers.



bijzonder
dromen 
in 2019!

Wat ho
op je o

ver 2 jaar te hebben bereikt? 

Ik denk dat ik een 

betaalde baan heb, in de 

richting van horeca.

Heel goed betaald werk 

(Nederland is duur)

Hopelijk ben ik dan goed bezig met 

mijn mbo opleiding en met meer 

plezier de dingen kan doen en een 

leuk leven heb.

Dat ik mijn opleiding kan afronden 

en dat ik verder ga studeren of dat ik een leuke baan heb. 

Dat ik tevreden met mijzelf kan zijn en dat ik meer kan 

gaan genieten van het leven. Dat ik wat positiever in het 

leven sta.
Een koksopleiding volgen. Als ik 

30 ben wil ik een eigen huis.

Sowieso dat ik een opleiding heb 

gevonden die ik leuk vind. Ik wil 

graag rust, ook in mijn hoofd.

Ik ben aan het ervaren en proberen 
wat ik leuk vind. Wat ik wil worden is nog 

een beetje moeilijk, ik wil eerst nog een beetje 

proberen wat ik leuk vind en goed kan. 

Het lijkt mij het leukste om hier de 
bediening en de keuken te combineren. Ik zou 

thuis graag zelfstandiger worden. Ik wil 
ook een vaste relatie en samenwonen. Ik zou 
ook graag wat meer sociale contacten willen.

Weet ik niet, 
durf ik niet te zeggen.

Ik zie mijzelf nog bij DOK 

werken en dat er dan naar 

mijn tipjes is geluisterd. 

bijzonder 

in 2019!

Dat je lekker jezelf kan zijn 
en dat het gewaardeerd wordt 

als je jezelf bent.    Je hebt veel begeleiding, de collega’s 

zijn heel aardig en behulpzaam. het is 

een hele mooie plek, lekker eten ook Collega’s, de mensen zijn gezellig en wat 

mij opvalt is dat de gasten heel erg 
vriendelijk zijn. Ze lachen vrolijk en 

houden van gesprekken.Ik krijg aansturing en weet wat ik moet doen. 

Ik vind het top dat ik nieuwe dingen leer, 

zoals bier tappen. En de workshops vind 

ik top. Ik vind het echt top dat er rekening 

mee wordt gehouden dat ik een goede taak 

krijg als het druk is of als er muziek is. 
Dat je op je eigen tempo en niveau 

kan werken en ook dat je uitdagende nieuwe dingen leert. 

Dat er verschillende 
soorten mensen 
werken, oud en 

jonger. Er worden 

grapjes gemaakt. Er 
gebeurt van alles. 

mooie kamerplanten 
die goed groeien.
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In 2019 is er onderzoek gedaan naar het werven van zakelijke 
gasten voor (vergader)zalen van De Oude Keuken. 
Door: Melissa Borst, studente Business Studies, afstudeerrichting Marketing

vergaderen | ontmoeten | cateringimpact 
in 2019!

Sterke punten:

Uit interviews met zakelijke gasten zijn de 
volgende sterke punten van DOK gekomen:
1. Catering
2. Personeel
3. Sociale onderneming | locatie
4. Service
5. Communicatie | sfeer

Aandachtspunt: akoestiek

Conclusie:
DOK is in Castricum bekend bij zowel 
bedrijven als inwoners.

Aanbevelingen:
• Focussen op de omgeving buiten 

Castricum.
• Contact en informatie door middel 

van een flyer
• After-sales.

impact 
in de 

toekomst!



Enkele gegevens uit onze impactmeting:

Type traject
Leerling-medewerker heeft verstandelijke of psychiatrische  beperking. Traject is langdurend.  
Doorstroom kan mogelijk zijn.

Leerling-medewerker volgt onderwijs op ROC, PRO, VMBO  of VSO-school. Traject(stage) 
is kortdurend; 1 jaar, soms is verlenging mogelijk/wenselijk.

Kandidaat is vrijwilliger met meestal afstand tot de arbeidsmarkt. 
Traject is meestal kortdurend. 

A
B
C

impact 
in 2018!

Uitstroom 2018

A

B
C

aantal
personen

1 2 3 4 5 6 7

traject

betaald werk

vervolg opleiding

dagbesteding

beschut werk

gestopt

Per persoon gevolgde workshops

Instroom 2018

A B C

totaal 
8 personentotaal 

7 personen

totaal 
4 personen

traject traject traject

vast

instroom

instroom

instroom

vast

vast

vast

3 Emballage

12 Hygiëne 

17 Gasten ontvangen 

17 Menukaart17 Wensen 
gasten

17 Afscheid gasten 5 Presenteren 

6 Walnoten-taart

12 Borden lopen12 Dienblad lopen 
12 Ingrediënten

4 Debraceren 3 Borden opmaken

leeftijd 15-19 jaar

35,2%
35,2%

20-29 jaar

30-39 jaar 40-49 jaar

50-67 jaar
11,8% 11,8%

6%

waar

beetje waar

niet waar

weet niet
Mijn zelfvertrouwen
is gegroeid door 
het werken bij DOK

72,7%

9,1%
9,1%

9,1%

Ik ervaar dat ik echt 
nodig ben bij DOK

72,7%

9,1%
9,1%

9,1%

Er wordt bij DOK op 
mijn komst gerekend

81,8%

18,2%

Als ik ergens mee zit 
kan ik bij mijn vaste 
begeleider terecht

100%

63,6%

36,4%

Als ik ergens mee zit 
kan ik bij mijn 
collega’s terecht

Ik ben trots dat 
ik bij DOK werk

90,9%

9,1%

Ik heb het naar 
mijn zin bij DOK

81,8%

18,2%
3Vis

Ik ga met 
plezier 
naar DOK

90,9%

9,1%

Ik vind werken 
bij DOK zwaar

54,5%
45,5%

Doordat ik bij DOK 
werk heb ik kans om 
door te stromen naar 
(deels) betaald werk

45,5%18,2%

18,2%

18,2%

Bij DOK krijg ik 
de mogelijkheid 
om te leren

90,9%

9,1%

Ik denk dat ik ergens 
anders beter kan 
leren en werken

45,5%

9,1%
9,1%

36,4%

Ik ben als persoon 
gegroeid bij DOK

81,8%

18,2%

Ik mis begeleiding 
bij DOK

72,7% 18,2%

9,1%

Ik ben zelfstandiger 
geworden door 
werken bij DOK

45,5%

9,1%

18,2%

27,3%

DOK heeft een 
belangrijke plek 
in mijn leven

81,1%

9,1%

9,1%



Tops:
                            Nieuwe dingen kunnen leren wat bij de meeste stages 

niet mag, zoals langoustines pellen. 

Leuke collega’s leuke sfeer.

 Ik heb geleerd om meer samen te werken. 
Dan vroeg ik of iemand mij over kon nemen even. 

Ik kon aangeven wat ik wilde leren, dat vond ik heel fijn.
 

                 Ik heb snijtechnieken geleerd die ik vaak kan gebruiken thuis, mijn moeder          
                vraagt dan of ik groentes wilt snijden, daar word ik blij van, ze kan mij dat 

namelijk niet na doen! 

De rust, ik heb hier de tijd om te leren. 

De sfeer is positief, want iedereen is anders. 

           Ik vind het gewoon leuk werk en ik ben blij dat ik weer kan werken. Ik ga elke 
dag met plezier heen. Daardoor heb ik ook zin in school. 

Dat iedereen goed werkt, hier ben ik trots op! 

         Dat jullie ondanks dat sommige mensen een beperking of leerproblemen hebben 
dat jullie voor hun klaarstaan om een werkplek aan hun te geven. 

  Dat jullie ons helpen met motiveren in meer voor jezelf op te komen en meer 
  werkervaring te krijgen door bijvoorbeeld workshops. Zodat je dat mee kunt nemen 

naar je volgende werkplek. 

De plek is leuk. De producten zijn goed. De prijzen zijn niet te duur en 
je krijgt veel voor wat je krijgt. Personeel is leuk, leuk aangekleed. Past bij de 

aankleding van het geheel. 

Dat mensen hier een kans krijgen en dat je hier omgaat met allerlei soorten mensen. 
IK heb het idee dat ik mij dagelijks ontwikkel, niet alleen hier maar ook thuis. 

Je mag jezelf zijn! Ik mag dichten, grapjes maken, praatje maken. 

Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is. Er wordt niet gepest.  

Tips:

 Laat de mensen het ook overdenken, ik denk dat er best wel mensen zijn die het ook leuk vinden om 

mee te denken over het bedrijf. Dus inkomsten/uitkomsten, hoe het beter kan gaan, assortiment. 

Dus als zij ook hun mening kunnen geven. 

               D
at we meer met rekenen kunnen gaan leren. Zodat wij ook zelfstandig kunnen afrekenen bij de      

                 
    gasten. Niet dat we steeds jullie erbij moeten halen. 

                 
   De begeleiders moeten soms snappen dat je een telefoontje moet opnemen. 

                 
    Ik wil namelijk wel bereikbaar zijn.

                 
 

                 
      Geduld blijven houden, niet te streng (dit lijkt soms zo) Niet te precies 

                 
         worden,  het moet wel speels blijven  (Niet te professioneel, 

                 
        we zijn wel een leer-werkbedrijf). 

                 
                 

Soms te lang in de afwas en soms zou ik meer pauze willen. 

                 
                 

           Dat iedereen mag blijven, na 1 jaar en 1,5 jaar.

Baantje en keuze 
gemaakt kok of bakker 

worden waarin ik 
opleiding doe. daarna 

geld verdienen en met 
21 jaar ongeveer uit huis.

Ik wil graag een betaalde 

baan. Ik denk dat ik 

die ook ga krijgen als 

de proefperiode bij AH is 

afgelopen. Ik ben daar 

heel blij mee.

Sowieso niveau 2 of 3. 
dus doorgaan met school en 
werk. Richting horeca. En 
dat ik later een vaste baan 
en een huisje heb en volop 

werk. Ik wil doorleren. 

Een baan in de horeca. En een eigen huis. Kinderen. De oude worden en een normaal leven 
krijgen. 

Hier als leermeester werken op de vloer. 
Als ondersteuning 
van begeleiding. 

Ik wil graag een betaalde baan in de horeca. 

Een (deels) betaalde baan is mijn grootste wens. Iets meer vrienden die je vertrouwd. Mensen die je niet beschadigen. 

Ik wil hier graag vast blijven. En anders toch ergens een betaalde baan waar wel hulp is van een begeleider. Ik denk in de horeca. Samenwonen met mijn vriend en kinderen hebben. 

Waar zie je jezelf 
over 2 jaar? 

Wat zijn je toekomst 
wensen/dromen?

Leerlin
g-medewerkers over DOK:



Wat zeggen 
onze gasten 
over ons?

          Algeheel cijfer 
(dit is verbeterd in vergelijking 

met 2016)

De meerderheid van de 
respondenten (66%) is het 
zeer eens met de volgende 
stelling:
‘Ik ben door De Oude Keuken 
bewuster geworden van de 
capaciteiten van mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.’

91% is het zeer eens met de 
stelling: 
‘De Oude Keuken levert een 
positieve bijdrage aan de 
buurtontwikkeling.’

84% is het eens met de 
stelling: 
‘De Oude Keuken levert 
een positieve bijdrage aan 
de integratie van 
de psychiatrie.’

91% 84%

‘Ook het eten is 
van meer dan 
uitstekende 
kwaliteit.’

‘Fijn om even 
weg te zijn uit 
de instelling, 

‘normale mensen’ 
om je heen.’

‘Nieuwsgierig ging ik 

toevallig het terrein op om 

te wandelen en vond het 

prachtig: natuur, 

cultureel erfgoed en 

maatschappelijke zaken 

komen hier samen.’ 

‘Leuke ontspannen 
sfeer waar het personeel 

altijd lijkt te lachen, en het 
naar de zin lijkt te hebben. 
Dat slaat over op de gasten 
welke dan weer met een blij        

                 gemoed naar 
             huis gaan.’

‘Wat een bijzondere locatie en mooi 
concept. Er wordt gekookt met mooie verse 

lokale producten voor een prima prijs/
kwaliteit verhouding. Maar bovenal maken 

de attente mensen die werken in 
De Oude Keuken deze plek voor ons erg bijzonder.’ ‘Heerlijk gegeten en fijne sfeer in De Oude Keuken’

‘Deze locatie is hartverwarmend, 

zowel door de spontaniteit van 

de medewerkers als wel de 

    eerlijke producten die er

    gebruikt worden. 

  Daarbij is de ligging 

     bij bos en strand 

        fantastisch.’ 
Zegt het voort.

Neem je 
vrienden mee!

  www.deoudekeuken.net

66%

Begin 2018 hebben wij 
een onderzoek gedaan onder gasten.



Eind 2017 doorlopend naar begin 2018 is er een enquête afgenomen hoe onze gasten hun 
bezoek aan De Oude Keuken ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek wordt medio april 
2018 gepresenteerd.

Verbeterpunten 2016 Verbeterslagen in 2017

Sfeer, 
akoestiek

Personeel 
(oplettendheid, 

snelheid)

Variatie in de 
menukaart

Prijzen

Openingstijden 
diner

Aandacht besteed aan wisselende exposities, licht 
in avond dempen, aankleding terras, aanpassingen 
meubilair (comfort).

2 dagdelen training van Gast is Koning voor het 
hele team.
Interne workshop gastheerschap.
Oefenen / trainen van personeel op rustige 
momenten.

De menukaart is in april en in december uitgebreid.
Broodje en soep van de week en wisselende 
dagspecial bij diners.

Na 3 bezoeken van mystery guest en daarbij behorend 
rapport is uit benchmarkonderzoek gebleken dat we een 
goede prijs-kwaliteit verhouding scoren.
De Oude Keuken        : 9,1
Landelijk gemiddelde : 8,4

In april zijn de openingstijden uitgebreid. 
We zijn nu 7 dagen in de week geopend. 
Waarvan donderdag t/m zondag ook voor 
diner.

Type traject
Leerling-medewerker heeft verstandelijke of psychiatrische  beperking. Traject is langdurend.  
Doorstroom kan mogelijk zijn.

Leerling-medewerker volgt onderwijs op ROC of VSO-school. Traject(stage) is kortdurend; 
1 jaar, soms is verlenging mogelijk/wenselijk.

Kandidaat is vrijwilliger met meestal afstand tot de arbeidsmarkt. 
Traject is meestal kortdurend. 

A
B
C bijzonder 

in 2017!

Instroom 2017

A B C

totaal 
6 personen

totaal 
8 personen

totaal 
5 personen

traject traject traject

vast

vast

vast

vast

vast

instroom

instroom

instroom

Uitstroom 2017

A

B

C
aantal
personen

1 2 3 4 5 6 7

traject

betaald werk

vervolg opleiding

dagbesteding

leerwerktraject

gestopt

Scholingen

17 
Workshop 

gastheerschap

19 workshop 
Gast is Koning 

(2 dagdelen)

2 Barista

1 BHV



  Wat zeggen onze leerling-medewerkers over De Oude Keuken

bijzonder in 2017!



Scholingen

10 personen 
workshop 
gastheer

18 personen 
workshop 

kruidenleer 6 personen 
(externe)  
workshop 
gastheer5 personen 

sociale 
hygiëne

4 personen  
(externe)  

stage

2 personen 
barista

2 personen HACCP

In 2016 is er een enquête afgenomen in De Oude Keuken om te onderzoeken 
waarmee we de gasten bereiken, wat gasten van ons vinden en wat verbeterpunten 
zijn. 

Noem (maximaal) 5 redenenen waarom u juist voor deze locatie heeft gekozen heeft?
comfort/luxe     1,2%   

ligging/omgeving                                                  75,6%

uistraling/sfeer                                    50,4%

bereikbaarheid                     25,6%

parkeergelegenheid      5,8%

eten en drinken                                 45,5%

verzorging/schoonheid        9,5%

prijs/kwaliteitverhouding                23,1%

goede recenties       4,5%

gastheerschap/gastvrouwschap                          38,0%
en service van de medewerkers

bijzonder personeel      61,2%

biologische producten                                  55,0%

faire trade producten          10,7%

anders nl:           7,4%

Als u De Oude Keuken in het algemeen een cijfer mocht geven wat voor cijfer zou u 
dan geven?
  1  zeer slecht            0%
  2  slecht             0%
  3  ruim onvoldoende            0,4%
  4  onvoldoende    0,8%
  5  bijna voldoende    1,3%
  6  voldoende        8,8%
  7  ruim voldoende       26,8%
  8  goed             49,0%
  9  zeer goed         11,7%
10  uitstekend     1,3%

TOP 5 VERBETERPUNTEN DE OUDE KEUKEN
• Sfeer/akoestiek restaurant
• Personeel (oplettendheid, snelheid)
• Variatie in menukaart
• Prijzen
• Openingstijden diner

Type traject
Leerling-medewerker heeft verstandelijke of psychiatrische  beperking. Traject is langdurend.  
Doorstroom kan mogelijk zijn.

Leerling-medewerker volgt onderwijs op ROC of VSO-school. Traject(stage) is kortdurend; 
1 jaar, soms is verlenging mogelijk/wenselijk

Kandidaat is vrijwilliger met meestal afstand tot de arbeidsmarkt. 
Traject is meestal kortdurend. 

A
B
C

Instroom 2014, 2015 en 2016

A B C

totaal 
17 personen

totaal 
6 personen

totaal 
6 personen

traject traject traject

Uitstroom 2014, 2015 en 2016

A

B

C
aantal
personen

1 2 3 4 5 6 7

traject

betaald werk

vervolg opleiding

(DB) dagbesteding

gestopt

bijzonder
in 2014, 2015 

en 2016!



Wat zeggen onze leerling-medewerkers over De Oude Keuken

Ik heb wel eens in 
de klas verteld dat ik 

hier werk en dan zitten 
ze echt met open 

mond te kijken.. Ze 
vinden het wel leuk, 

sommigen die durfden 
niet met een blad of 

drie borden te lopen en 
ik durf dat wel.

Ik kan beter 
met drukte omgaan, thuis 

en buitenshuis. Sociale 
contacten, hoe noem je dat, 
vaardigheden. Dat is ook 

steeds beter.

Je bent zoals 
je bent en je krijgt 

heel veel kansen. Je mag 
heel veel verschillende dingen 
doen en dat schept heel veel 

zelfvertrouwen. En ook dat je van 
je fouten moet leren of als je een 

tegenslag hebt, je niet gelijk 
je kop in het zand moet 

steken en dat je het 
oplost.

Ik vind het wel 
goed dat ik hier 

stage loop. Ik heb 
ook ergens anders 

stage gelopen en daar 
werd ik als afwasser 

gebruikt en ik wil 
graag meer leren 

en niet in de afwas.

De Oude Keuken
 heeft een 

meerwaarde 
voor mij qua contact 
met de omgeving 

met mensen 
en het dag nacht 

ritme.

Ik kan nu beter 
voor mijzelf 

opkomen en ik 
heb ook meer 

zelfvertrouwen 
gekregen.

Ik heb wel 
ondersteuning 

nodig. Het lukt niet 
zonder een aparte 

begeleidster.

Ik ben heel blij dat het 
nu goed gaat met de 

kassa. Dat geeft me een 
goed gevoel en daar 
word ik erg blij van.

Door het werken bij 
De Oude Keuken heb ik 

geleerd om beter met geld om 
te gaan. Ook ben ik een stuk 

zelfverzekerder geworden. 
Het blijft wel mijn zwakke punt 

maar het gaat elke keer een beetje 
beter. Ik kom steeds beter voor 

mezelf op.

Ik ben hier meer bezig 
met schoonmaken dan 

thuis haha. Financiën doe 
ik hier ook meer, met de 

kassa en zo.

al ruim
10 jaar 

bijzonder!

Je mag hier van 
alles doen en het is heel erg 
verschillend. Bijvoorbeeld 

afrekenen, vaat wassen, in de 
bediening en producten bijvullen. 

Heel gevarieerd. Ik heb het 
ook heel gezellig en fijn 

met mijn collega’s.


