Doeg Zorg- & dienstverlening
Vanuit de visie dat iedereen recht heeft op een passende vorm van
dagbesteding en/of werk ontwikkelt DOEG Zorg- & Dienstverlening
in Bunschoten-Spakenburg activiteiten op diverse locaties.
Onder passende dagbesteding verstaan we: de match tussen datgene wat de cliënt nodig heeft in combinatie met zijn/haar wensen
(vraag) en de ‘randvoorwaarden en kenmerken’ waaraan dagbesteding voldoet (aanbod).
We creëren dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/
of een lichamelijke beperking, maar willen ook een werk/leerplek
ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast zouden ook GGZ cliënten of ouderen met een dagbesteding indicatie een dagbestedingsplek kunnen krijgen.
Maatschappelijk en duurzaam ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze visie.
We geloven in een participatie voor iedereen in de maatschappij. In
samenwerking met lokale ondernemers willen we bovenstaande
visie waar gaan maken.

Kom je bij ons werken?
Dagbesteding

in Bunschoten Spakenburg

Houd je van afwisseling en wil je bijvoorbeeld ook creatief bezig zijn, sport je
graag, wil je muziek maken of wat dan ook? Wij vinden het belangrijk dat je dit
kunt doen in je eigen dorp.
We denken graag met je mee om voor jou de beste dagbestedingsplek te
organiseren.

Vanaf juni gaat lunchroom Grace open. Een bijzonder bedrijf op een
bijzondere locatie.
Het personeel zal bestaan uit mensen met een verstandelijke beperking en mensen
die om een andere reden moeilijk zelfstandig aan het werk kunnen. Zij zullen in hun
werk worden geholpen door professionele begeleiders. Die begeleiders hebben we
inmiddels maar personeel kunnen we nog goed gebruiken.
Wij zoeken nog medewerkers voor
•

Het restaurant: bediening van gasten, dekken en afruimen van tafels, bestelling opnemen en uitserveren, drankjes klaarmaken en nog veel meer……...

De keuken: helpen van onze professionele kok in een prachtige keuken, voorbereidingswerk als soepen en sauzen maken, groente snijden etc. Borden opmaken, frietjes bakken, broodjes maken enz.
•
•
•

De foodtruck: frituren en uitserveren

DHL Pick Up Point: Klanten helpen die hun pakjes komen ophalen
Facilitaire dienst: Wassen, schoonmaak , tuinonderhoud en alle andere voorkomende klusjes.

Woon je in Bunschoten-Spakenburg ?
Zou je graag bij ons willen werken of wil je meer informatie over de
mogelijkheden?
Neem dan contact op met Doeg Zorg-en Dienstverlening door te bellen met:
Joop Huisman

06 10947561

Onno Verschuur

06 40160823

