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Activiteitenverslag 
 

De Buurtmarkt houdt zich bezig met de volgende activiteiten in de volgende deelgebieden: 

Bakkerij 
• Belevingsgerichte dagbesteding voor 2 cliënten 

• Arbeidsmatige dagbesteding voor 6 cliënten 

• Participatieplaats en/of leer-/werktraject voor 2 cliënten 

• Bakken van brood en banket op twee verschillende locaties 

• Ingrediënten maken voor banket 

• Brood snijden 

• Verkoop van brood en banket 

Horeca 
• Arbeidsmatige dagbesteding voor 3 cliënten 

• Bereiden van kleine gerechten 

• Bereiden en serveren van (warme) dranken 

• Ontwikkelen gastheer-/gastvrouwschap 

Winkel 
• Arbeidsmatige dagbesteding voor 10 cliënten 

• Belevingsgerichte dagbesteding voor 2 cliënten 

• Participatieplaats voor 2 cliënten 

• Leer-/werktraject voor 2 cliënten 

• Aanvulwerkzaamheden 

• Controles 

• Kassawerkzaamheden 

Bezorgservice 
• Arbeidsmatige dagbesteding voor 4 cliënten 

• Bezorgen van goederen 

• Schoonmaak van de voertuigen 

Facilitair 
• Arbeidsmatige dagbesteding voor 4 cliënten 

• Spoelkeuken 
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Buurtmarkt Breedeweg 

• Wasserij 

• Schoonmaak  

Algemeen 
• Schoonmaakwerkzaamheden 

• Algemene medewerkersvaardigheden 

• Sociale interactie 

Voor elke assistent-medewerker (cliënt) wordt samen met de arbeidscoach een trajectplan 

opgesteld. Hierin worden de werkdoelen beschreven die een cliënt wil bereiken. Deze trajecten 

kunnen gericht zijn op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. 

De werkbegeleiders van de Buurtmarkt rapporteren op de werkdoelen van de cliënten, waardoor 

een goede evaluatie van dagbesteding door persoonlijk begeleiders, verwanten en professionals 

mogelijk is.  

De Buurtmarkt organiseert de werkzaamheden rondom de commerciële verkoop van 

levensmiddelen. In de bakkerij wordt brood en banket gebakken voor de directe verkoop, zakelijke 

relaties, maar ook voor woongroepen. 

De Buurtmarkt heeft 18 werkbegeleiders, 2 arbeidscoaches en 1 bedrijfsleider. De Buurtmarkt is 

gevestigd in Breedeweg (Groesbeek) en in Beers (NB). 

Bijzonderheden 2022 
• In 2022 is door de Buurtmarkt een overkapping gerealiseerd om de achterplaats droog te 

houden. Hierdoor kan de bezorgdienst de goederen altijd droog inladen en lossen. Ook de 

vriezers en koelingen staan droog, wat de levensduur van deze machines ten goede komt. 

• De Buurtmarkt is bezig met de ontwikkeling van een horeca-training voor medewerker van 

de Buurtmarkt. Deze training komt naast de cursus ‘vakkenvullen’ en ‘kassa-draaien’ en is 

ontwikkeld samen met ‘jij leert’ (onderdeel van Pluryn). 

Bijzonderheden voor 2023 
• Plaatsing van 76 zonnepanelen om duurzaam elektriciteit op te wekken. 

• Grondige verbouwing en heropening van winkel en bakkerij in Beers 


