Locatieprofiel dagbesteding

Bakkerij Taart&Zoet
Locatie Rozenstraat, Barneveld

Taart&Zoet in het kort
Bij Bakkerij Taart&Zoet worden de heerlijkste zoete lekkernijen gemaakt.
Ze vallen in de smaak bij zowel horecagelegenheden als particulieren.
De cliënten leren veel. Zoals: bakken, plannen en samenwerken. En met hun
werk staan ze midden in de samenleving.
Bakkerij Taart&Zoet is gevestigd in de hoofdlocatie van de Rozelaar in
Barneveld. We hebben 3 afzonderlijke werkruimtes (gescheiden door glazen
wanden) en een magazijn tot onze beschikking.

Activiteiten/werkzaamheden
Op Taart & Zoet werken we aan een gezamenlijk doel: de klant een mooi en
lekker product afleveren.
We beschikken over professionele apparatuur waarmee wij onze producten
bereiden. De werkzaamheden zijn uiteenlopend. Van wegen, decoreren,
snijden, apparatuur bedienen, inpakken tot een compleet product bereiden.
De begeleiding ondersteund jou, zo nodig, bij het bak proces. Leert nieuwe
vaardigheden of helpt je bij je vaardigheden behouden. Samen zorgen wij voor
een veilige en vertrouwde werkomgeving waarin jij jezelf mag zijn.

Bijzonderheden
•

Als je op de bakkerij komt werken is het belangrijk dat je in bepaalde
mate zelfstandig kan werken. Daarnaast weet je de basis hygiëne goed
toe te passen.

•

Je vind het leuk om dienstverlenend bezig te zijn en gezamenlijk een
product voor onze klant te bereiden.

•

Je werkt in bakkerskleding die op jouw werkdag voor je klaar hangt.

Cliëntproﬁel
Ons uitganspunt is dat de cliënt weet heeft van de basis hygiëne en om kan
omgaan met dagelijks verschillende taken. Hij of zij vindt het leuk om naast
zelfstandig producten te maken ook onderdeel te zijn van het grote geheel.
Om bij ons te kunnen komen werken heb je een WLZ indicatie nodig met een
VG3-6. De financiering is op basis van Zorg In Natura.
Wij kunnen op deze groep geen intensieve lichamelijke verzorging bieden of
intensieve gedragsregulering.

Meer informatie?
Neem dan contact op met ons CliëntAdviesPunt via 0342-413334 of via mail
cap@rozelaar.nl. Contactpersoon is zorgbemiddelaar Mieke van Hoorn.
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