
Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.

Tea- en lunchroom GoodFood
Dagbesteding in Barendrecht voor
mensen met een verstandelijke
beperking



 

GoodFood: dé sfeervolle tea- en lunchroom
in Barendrecht
Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
 

GoodFood is een sfeervolle tea- en lunchroom in het gebouw van Werk- en activiteitencentrum
Aksent aan de Bachlaan in Barendrecht. Dagelijks verzorgen acht cliënten onder begeleiding
van een medewerker koffie, thee en heerlijke baksels. Ook voeren zij cateringopdrachten uit
voor interne en externe partijen.GoodFood is HCCAP gecertificeerd.
 
 

Voor wie?
Bij GoodFood werken mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking. Zij zijn gebaat bij
arbeidsmatig werk in een beschermde omgeving en kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen.
De focus van onze begeleiding ligt op het bieden van voldoende uitdaging en het stimuleren van
vaardigheden op praktisch en sociaal gebied. Onder begeleiding werken cliënten ook voor externe
opdrachtgevers. Een enkele cliënt kan zich verder ontwikkelen waardoor het mogelijk wordt zelfstandig
te werken bij een externe opdrachtgever.
 
 

Wat bieden wij?
Interne en externe klanten kunnen in de tea- en lunchroom gezellig iets eten en drinken. Alles wordt
door onze cliënten klaargemaakt en uitgeserveerd. Vanuit GoodFood Catering verzorgen cliënten op
bestelling maaltijden, taarten, soepen en dergelijke. Dagelijks starten we met een werkoverleg waarbij
cliënten aangeven welke taak zij die dag willen doen. Wij stimuleren onze cliënten actief om zich te
ontwikkelen. Zo geven wij verschillende trainingen waarin cliënten leren hoe je klanten kunt bedienen
en hoe je broodjes voor klanten kunt klaarmaken. Daarnaast leren cliënten te werken met recepten
ondersteund met picto’s en foto’s. Ook houden cliënten de tea- en lunchroom schoon.
 
 

Daniëlle: "Ik vind het erg leuk om bij GoodFood te werken. Klanten laten betalen met het
pinapparaat vind ik leuk, maar ook het buiten zetten van de bloemen, koffie en thee zetten
en bestellingen opnemen. Laatst heb ik voor een bruiloft geholpen met hapjes en drankjes en
heb ik de tafel gezellig gedekt.''

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kim (rechts):
 
''Thee inschenken
voor klanten vind ik
leuk. Mijn moeder,
vader en broer eten
hier ook wel eens. Ik
maak dan broodjes
klaar.''



 

Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. Onze dagbesteding
wordt geboden binnen verschillende zorgdomeinen en financieringskaders, zoals:
• WMO
• WLZ
• Forensische Zorg
• Jeugdzorg
• PGB
 

Openingstijden
GoodFood is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur.
 

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen met
een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen bieden
wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij. Dat doen
wij vanuit onze kernwaarden:
 

De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie: Denny Barends, cliënt dagbesteding 'Kunstexpress' van Humanitas DMH.
 
 

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over GoodFood en onze andere vormen van
dagbesteding en dienstverlening. Kijk op onze website of neem direct contact op
met een cliëntcoach van Werk en Dagbesteding via ons servicepunt in Barendrecht:
Telefoon: 0180 - 62 40 95
E-mail: receptiebarendrecht@humanitas-dmh.nl
Website: www.humanitas-dmh.nl

www.humanitas-dmh.nl/dagbesteding
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