
Locatieprofiel dagbesteding

de Rozerie
Brasserie & Bakkerij

de Rozerie in het kort
Een mooie plek voor een lekker kopje koffie, een heerlijke lunch waar je met een
glimlach wordt bediend: de Rozerie is een brasserie & bakkerij, midden in het 
centrum van Barneveld. 

De koffie, het gebak en de lunch zijn met liefde gemaakt en geserveerd door onze 
medewerkers, mensen met een verstandelijke beperking. 

De Rozerie is voor hen een leerwerkplek. De medewerkers werken samen met een 
kok en begeleiders van de Rozelaar. 

Activiteiten/werkzaamheden
In de Rozerie kun je op drie verschillende plekken werken en leren: de 
keuken, de brasserie en de bakkerij. De werkzaamheden in de keuken zijn onder 
andere snijden, bereiden, bakken/koken en opmaken van de lunch. 

In de bakkerij maken we de heerlijkste zoete lekkernijen. Ze vallen in de smaak bij 
zowel horecagelegenheden, bedrijven en particulieren. Je leert veel. Zoals: wegen, 
snijden, schillen, opmaken, bakken, maar ook plannen en samenwerken.

In de brasserie ben je voornamelijk bezig met het helpen van gasten, serveren van 
gerechten en andere bedieningswerkzaamheden. Naast deze taken draag je ook bij 
aan een schone werkomgeving. 

De begeleiding ondersteunt jou zo nodig. We zorgen voor een veilige en 
vertrouwde werkomgeving waar jij jezelf kan zijn en waar je uitgedaagd wordt. Zo 
stimuleren we jou om je te ontwikkelen in je werkzaamheden.



Bijzonderheden
• Het is belangrijk dat je hygiënisch kunt werken. 
• De werktijden zijn tussen 09.00 en 17.00. 
 

Brasserie - maandag t/m zaterdag Bakkerij - maandag t/m vrijdag

Cliënten komen tussen 9.20 en 9.45 uur Cliënten komen aan rond 9.00 uur

Rozerie gaat open om 10.00 uur en sluit om 
16.30 uur

Cliënten gaan naar huis rond 15.00/15.30 uur 

Cliënten gaan naar huis tussen 16.30 en 
17.00 uur

Cliëntprofiel
Je bent gemotiveerd om in de horeca en/of de bakkerij te werken. Je vindt het leuk 
om gasten te voorzien van een taartje of lunch. Je werkt minimaal 2 dagen op dezelfde 
werkplek. 

Begeleiding is er om jou te ondersteunen bij dingen die je moeilijk vindt. De nadruk 
ligt op het begeleiden van jouw sociaal en emotionele welzijn. Er wordt gewerkt aan 
het vergroten van je zelfstandigheid, door samen bezig te zijn werken we aan je gevoel 
van eigenwaarde. 

Het is belangrijk dat je zelfstandig je ADL-verrichtingen kunnen doen.

Je hebt een WMO of WLZ indicatie VG3-VG6 nodig om bij de Rozerie te komen werken. 
Financiering kan zowel op basis van Zorg In Natura als in PGB. Kom je net van school 
met uitstoomprofiel 3 arbeidsmatige dagbesteding? Dan is dit misschien wel een 
passende plek voor jou. De Rozerie is een dagbestedingsplek, geen betaalde 
werkplek. 

Vragen of interesse in een oriëntatiebezoek?
Vind jij het leuk om gasten te ontvangen en te bedienen? Of werk je graag in de keuken 
om een mooie lunch te bereiden of houd je van bakken? 

Neem gerust contact op met het CliëntAdviesPunt. Zorgbemiddelaars Mieke van 
Hoorn en Elise Roeleveld zijn telefonisch te bereiken op 0342-413334 (ma, di, do en 
vrijdagmorgen) en per mail via CAP@rozelaar.nl 
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