
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.

Winkel Humanitas Inclusief
in Barendrecht
Dagbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking 



Cadeauwinkel Humanitas Inclusief 
Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht
 
De leuke cadeauwinkel 'Humanitas Inclusief' ligt aan het levendige Middeldijkerplein in
Barendrecht. In de winkel werken mensen met een beperking in een veilige omgeving. Zij
verrichten samen met een begeleider alle werkzaamheden die voortkomen uit het verkopen
van artikelen. De collectie in de winkel bestaat voor ongeveer de helft uit zelfgemaakte
producten. De andere helft wordt door onze begeleiding ingekocht bij verschillende
leveranciers. De winkel beschikt ook over een atelier en een buitenterras.
 

Voor wie?
In de winkel werken mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking. Zij zijn gebaat bij
arbeidsmatig werk in een beschermde omgeving. Daarnaast beschikken zij over extra vaardigheden
zoals het om kunnen gaan met onvoorziene gebeurtenissen, prikkels en klanten die de winkel en het
terrasje bezoeken. Ook kunnen cliënten af en toe zelfstandig werken omdat de begeleiding op
verschillende plekken moet zijn.
 

Wat bieden wij?
Onze begeleiding ondersteunt cliënten bij het helpen van klanten, het verkopen van artikelen en het
beleefd en klantvriendelijk werken. Voordat een cliënt in de winkel gaat werken, geven we een
intensieve training waarin de cliënt leert om klanten te bedienen. Daarnaast leert de cliënt de kassa te
bedienen en cadeaus in te pakken. Wij bieden een duidelijke dagstructuur. De ochtend start met het
bespreken en verdelen van de taken. De cliënten geven zelf aan wat zij die dag willen doen. Naast alle
werkzaamheden rondom de verkoop in de winkel, verrichten cliënten ook dagelijkse werkzaamheden
zoals koffie en thee zetten en het schoonmaken van de ruimtes.
 

Atelier en buitenterras
De winkel beschikt over een atelier waar dagelijks maximaal tien cliënten onder begeleiding producten
maken die we in de winkel verkopen, zoals: kaarsen, wijnzakken, sieraden, seizoenskransen,
geboortekransen, luiertaarten en vlaggenlijnen. Daarnaast hebben we bij mooi weer een terras op het
Middeldijkerplein waar onze cliënten terrasbezoekers voorzien van een hapje en een drankje.
 

Bijzondere activiteiten
Humanitas Inclusief organiseert twee VIP-avonden per jaar en een Kerstmarkt bij de Rabobank. Verder
nemen we regelmatig deel aan markten en braderieën en organiseren we een tot tweemaal per jaar
een werkuitje met onze cliënten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wisal:
 
“Ik vind het fijn om
klanten te helpen
op het terras van
de winkel en in de
winkel zelf.”



Sociale media
Humanitas Inclusief houdt een eigen Facebookpagina bij. De Facebookpagina vindt u via onze website:
www.humanitas-dmh.nl/humanitasinclusief.
 

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
• Participatiebudget
 

Openingstijden
Humanitas Inclusief is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur. Humanitas
Inclusief bevindt zich op Middeldijkerplein 148 in Barendrecht.
 

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 Humanitas Inclusief 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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