
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 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 belangevan 
sociale ondernemingen en regionale 
producten.

Bijdrage aan beter milieu en betere wereld.Re
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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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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
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Uitstroom 2020
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traject
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Instroom 2020

totaal 
4 personen

totaal 
9 personen

totaal 
3 personen

traject traject traject
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Per persoon gevolgde workshops

  13 Corona en werken op 1,5 m

  11 
Herhaling werken 

in corona tijd

  13 
Gastheerschap 

met oa 
efficient werken, 

presentatie 
upselling 

(externe workshop)

Antwoorden op coronavragen van Leerling medewerkers (LM) van De Oude Keuken (DOK)

Corona-impact LM 2020!

Ik vind de begeleiding beter dan voor corona

Uren in 
DOK: Ik heb meer uren gewerkt dan 

voor corona

1 LM

5 LM

6 LM

Ik vind de sfeer in DOK beter dan 

voor corona

2 LM

9 LM

2LM

Ik vind de sfeer in DOK hetzelfde 
dan voor corona

Ik vind de sfeer in DOK minder         goed dan voor corona                   

Er is geen verschil in de uren die ik 
gemaakt heb tussen voor corona of nu

Ik heb minder uren gewerkt dan 
voor corona

3 LM

9 LM

1 LM

Ik vind de begeleiding hetzelfde 
dan voor corona

Ik vind de begeleiding minder goed 

dan voor corona

‘Je hoeft je niet te haasten en hebt 
meer tijd voor extra klusjes. Maar voor 
corona had je wel meer contact met gasten 
en collega’s en dat is wel gezelliger.’

De sfeer is minder gestrest maar er is ook 
minder  te doen jammer genoeg

DE SFEER IS MINDER GOED ZONDER 

Ik werk minder aan mijn 
leerdoelen door corona.
‘ER IS NU MEER TIJD VOOR 
BEGELEIDING OMDAT HET 
MINDER DRUK IS KAN JE 
SNELLER MET ELKAAR ZITTEN 
EN BEGELEID WORDEN.’

Ik vind dat ik goed geïnformeerd word

1 LM

11 LM

Ik merk geen verschil met de tijd  voor corona 

Er is meer tijd om uitleg te geven dan voor 
corona. Dat is fijn
IK LEER MEER KOKEN

3 LM

5 LM

4 LM

Ik leer meer dan voor corona

Ik leer ongeveer hetzelfde dan voor corona

Ik leer minder dan voor corona

Er is meer tijd om te overleggen 
of om iets uit te leggen.
IK LEER MINDER OMDAT ER 
MINDER TE DOEN IS.

Sfeer in 
DOK: 

Begeleiding
 in DOK:

Informatie 

over werken
 in corona 

tijd.

Leren 
in DOK in 

corona tijd



Corona-impact 

2020!

               • Meer afstand houden al is 

           dat lastig in d
e horeca. Maar dan

            ieder zijn eig
en taken.

• IK MIS DE GASTEN EN VIND HET NIET 

LEUK DAT WE IN EEN LEGE RUIMTE 

ZITTEN MET ALLEEN COLLEGA’S.

• Ik leer heel veel over s
choonmaaklijsten 

en vind het belangrijk dat
 alles heel goed 

schoongemaakt wordt.

• Meer dingen doen. Het is z
o zoeken naar 

werk.

• ‘Ik had graag afwisseling gehad in collega’s,
 

zodat ik kan oefenen met samenwerken met 

verschillende collega’s. He
t had ook 

geholpen om taken samen uit 

te voeren zodat ik kan o
efenen.”

• Ik vind het top dat ik gewoon kan werken en ik vind het winkeltje een top idee!
• Ik ben blij dat ik nog werk heb want veel klasgenootjes zitten thuis tijdens corona! Nu kan ik mijn studiepunten halen!
• Dat alles goed gaat en dat we het met zijn allen goed volhouden. En er wat van proberen te maken met leuke dingen maken.
• Zoals altijd: Fijn werken in een fijne omgeving met fijne collega’s.
• Het is heel fijn dat ik wel kan komen, nu ook op zaterdag.

• IK VIND HET TOF DAT DE BESTELLINGEN HIER ALS EEN TIERELIER LOPEN ZODAT WIJ DOOR KUNNEN GAAN MET WERKEN.
• ‘Ik vond het prettig dat ik de afgelopen periode meer kon overleggen met begeleiding en zo meer kon leren.’
• Dat ik nog steeds kan stage lopen, dit kon niet      tijdens de eerste lockdown, 8 weken lang.       En dat we ons netjes aan de regels houden.
      • TOP IS DAT DE AFHAAL                     ZO’N SUCCES IS!

TIPS 
voor DOK
van Leerling-
Medewerkers

TOPs voor DOKvan Leerling-Medewerkers



     41,1%
Ik woon te ver weg.

     18,7%
Ik mis de gezelligheid van aan tafel met elkaar bij DOK.

     31,8%
Het is er nog niet van gekomen.     7,5% Door corona moet ik meer         op mijn uitgaven letten.     8,4% Anders.

Wat heeft u doen kiezen voor DOK? 
Meerdere antwoorden mogelijk

Weet u dat DOK geopend is voor online bestellen, afhalen, bezorgservice en restaurant to-go?

Wat is de voornaamste reden dat u er (nog) geen gebruik 
van hebt gemaakt? 

     41,8%
Ja, en ik heb er gebruik 
van gemaakt.

     53,2%
Ja, maar ik heb er geen 
gebruik van gemaakt.

     5% Nee

68%
Bijdrage voor de leerling-medewerkers

Kwaliteit van de maaltijden

Service die wij bieden

Maatschappelijk aandeel willen leveren

Ligging

Catering

Aanbod aan ambachtelijke producten

Anders

55,5%

40,5%

63,5%

65,5%

11%

60,5%

9,5%

87% van de gasten mist het fysieke contact bij DOK

97% is zich ervan bewust dat door de aankoop bij DOK 
ze de LM-ers aan het werk houden. 

8.4gemiddeld cijfer wat gasten aan DOK geven

Corona-impact 

onder gasten
2020!



Corona-impact 
onder 

aanbieders
2020!

8.6
gemiddeld cijfer 
wat aanbieders 
aan DOK geven

info
vanuit DOK 
in corona 

tijd50% vindt dat er goed 
geïnformeerd wordt.

50% merkt geen verschil 
met de tijd  voor corona. 

Hoe waarschijnlijk is het dat u DOK 
aanbeveelt aan andere cliënten, 

leerlingen, scholen of instanties op 
een schaal van 1 tot 10.

 
10 want ik gun iedere jongere  

met een afstand tot de 
arbeidsmarkt om wat voor reden 
dan ook een werkplek zoals DOK

Gemiddelde 
score 9,7

100%: Begeleiding die DOK biedt 
1 aanbieder zegt: De professionele en kundige 

begeleiding van het DOK.

66%: Cliënten / leerlingen doen werkervaring op 
waardoor ze goed kunnen doorstromen 

naar vervolg opleiding of werk 

16%: Afstand naar DOK voor mijn client/leerling

16% Locatie

33%: Kwaliteit restaurant

Anders, namelijk ….  ik had al positieve ervaring 
met DOK met een andere leerling , die het 

Leerwerktraject heeft gevolgd

Wat heeft 
u doen kiezen 
voor DOK? 

 100% vindt dat DOK hierin 
voldoende aanbiedt voor 

de client/leerling.

Uren 
in DOK in 

corona tijd

 100% merkt dat 
de client / leerling 

voldoende leert bij DOK.
Leren

bij DOK in 
corona tijd

50% mist het, maar online en 
telefonisch contact voldoet.

0% mist het en online en 
telefonisch contact voldoet niet.

50% mist het niet, is tevreden 
met het online/telefonisch contact. 

Fysiek 
contact

bij DOK in 
corona tijd

Ik ben zeer tevreden met de inzet en betrokkenheid van 
DOK bij zijn medewerkers. Er is veel kennis in huis en ik merk 
dat er goed gekeken wordt naar de vraag van de client en er 

wordt veel tijd en energie in gestoken om hierbij aan te sluiten. 
Ook als dit complex is. 

Ik ben heel tevreden over DOK en hoe ze zo goed mogelijk 
proberen te zorgen voor hun medewerkers tijdens Corona. Mijn 
leerling heeft zich dankzij de super begeleiding enorm kunnen 

ontwikkelen, zodat hij na de zomer zelfs toegelaten is voor een 
Entree opleiding bij Perspectief Leerbedrijf De Kloosterkeuken

waar kan
DOK zich in de 
toekomst op 

richten?

Voor onze PrO leerlingen is er een 
indicatie nodig, maar ik gun ze allemaal 

zo’n fijne stagebegeleiding als jullie 
geven.

Er moesten veel meer van zulke 
leerwerktrajecten zoals DOK zijn.

TIPS 
en TOPS


