
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 belang 
van 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 
VMBO.

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. 

Uitstroom 2021

aantal
personen

1 2 3 4 5

traject

andere                       vervolg opleiding         gestopt
dagbesteding         

Instroom 2021

totaal 
3 personen

totaal 
11 personen

totaal 
2 personen

traject traject traject

vast

vast

vast

vast

vast

Per persoon gevolgde workshops

  9 
Communicatie 

met gasten

Antwoorden op vragen 
van Leerling medewerkers
van De Oude Keuken (DOK)
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Productkennis

6
Fietsen 

met elektrische 
bakfiets 20  

Corona 
en werken met 

corona 
maatregelen 

(2x gegeven)

waar       
75%

beetje waar   
25%

Mijn 
zelfvertrouwen 

is gegroeid 
sinds ik bij DOK 

ben

Ik krijg hulp bij 
mijn financien

100%

Ik krijg hulp bij 
het afhandelen van mijn post

83,3%

Ik krijg hulp bij 
het opruimen 

en schoonmaken 
van mijn leefruimte

8,3%

Ik krijg hulp bij 
boodschappen doen 

en eten koken
75%

Ik krijg hulp bij 
het doen 

van de was
41,7%

Ik krijg hulp bij 
persoonlijke 
verzorging
16,7%

Wat kan je zelf 
en waar krijg je 

hulp bij? Wat wil je 
bereiken door 

middel van leren/
werken bij DOK 

(er zijn meerdere 
antwoorden 

mogelijk)

15-19 jaar
20-29 jaar

30-39 jaar
40-49 jaar

50-67 jaar0%

46,2%
30,8%

15,4%
7,7%Leeftijden

DOK
medewerkers

Doordat ik 
bij DOK ben 

heb ik de kans 
door te groeien 

naar betaald 
werk.

waar       
62.5%

beetje waar   
12.5%

niet waar   
25%

Horeca- en 
arbeidsvaardigheden leren

Plezier hebben
in mijn werk

Persoonlijk
(bv. leren zelfstandig te werken, 

meer zelfvertrouwen enz.)

Doorstromen naar 
vervolgopleiding

Doorstromen naar 
betaald werk

100%92,3% 38,5%38,5% 76,9%

impact 
in 2021!



Dat ik echt mag koken.

impact 
in 2021!

Bepaalde collega’s zijn soms te 
voorzichtig, te betuttelend. ik weet 

dat ze het wel goed bedoelen.

De sfeer, hoe de mensen met 
elkaar omgaan ook als je een 

beperking hebt, mensen helpen 
elkaar en je kan hier leren.

Ik ben niet altijd van het 
koken maar door de sfeer is 

het wel heel erg leuk.

Heel goed hoe ik in de 
drukke tijden begeleid 
wordt, zodat ik niet 
hoef te stressen.

Ik ben van indicatie dagbesteding 
doorgegroeid naar indicatie 

vervolgonderwijs. het is een leuke en gezellige werkplek waar je altijd 
welkom bent wie en hoe je bent. 

iedereen wil je wel een handje helpen 
als dat nodig is en de werksfeer is 
leuk en gezellig en is altijd wel wat 

te doen!

Dat ik dingen zelfstandig 
mag doen en dat er hulp is 
wanneer ik dat nodig heb.

Dat je jezelf 
mag zijn. 

Dat er een 
vast ritme en 
rooster is.

Dat we zoveel mensen hebben 
die zich toch bekommeren 
over je. Leuke persoonlijke gesprekken, als er iets is waar    
   ik mee zit is er alle   

     aandacht voor me, nemen
      ze me apart en willen ze 

me helpen.

Aanhouden om het 
werk goed voor te 
bereiden (bestek 

inrollen, mis en place, 
kussens op de stoel) 
professioneel werken 

(werk precies doen, niet 
te makkelijk doen en 

denken).

TOPs 
voor DOK
van Leerling-
Medewerkers

TIPs 
voor DOK
van Leerling-Medewerkers

top

tip

Map meer 
gebruiken bij mijn 
leerdoelen samen 
met begeleiders. 

tip

Doorgaan met dat we 
bij de 2e sollicitatie 
ronde een rol hebben 
in de beslissing of we 
iemand aannemen als 

begeleider. 

tip

Begin niet te 
laat met de 

kerstversiering!! 

tip

tip

Eerder heb ik wel 
een tip gegeven om 
stickers te plakken 
op afhaal tasjes en 
dat doen we nu!

tip

Vasthouden dat we 
dingen uit mogen 
proberen ook al 
is het misschien 

spannend (bv e-bike) 
hierdoor krijg je meer 

zelfvertrouwen. tip

top

top

top

top

top

top

top

Dat ik weer aan het werk ben, 
huis heb en gezondheid op pijl. 

Toekomst-
wensen? Waar zie je jezelf over 2 jaar?

Terug in de 
maatschappij en 

betaald werk hebben.

Iets creatiefs, 
bijvoorbeeld iets 
met muziek of 

tekenen.

Veel geld en gelukkig zijn, maar ik 
wil dan nog wel een doel hebben 

anders is het een beetje saai. 

Niveau van sous-chef
 te kunnen halen en in 
 een leuk restaurantje te
  kunnen werken, niet
     perse als hoofd-kok  
         maar als kok.

    Hier blijven is mijn
       droom en eigen 
    bedrijf wil ik wel    
    proberen als 
er voldoende
begeleiding is.

Koksopleiding 
halen.

Dat ik hier werk en dat 
ik alles doe en goed kan 
(alle werkzaamheden) en 
heel erg rijk worden.


