
Visie:
de menselijke maat

Hoe professioneel je dat ook zou 
willen zien, het blijft simpel: gewoon 
hoe je met elkaar omgaat. Daarbij wil 
iedereen aandacht, erkenning, ruimte 
om zichzelf te zijn en te ontwikkelen, 

vriendelijkheid, waardering en 
gezien worden in sterke en zwakke 

momenten.

Streeketen is onze passie: Dagbesteding Op ‘e Stâl

Voor jeugd rond 
Buitenpost en Kollum

vanaf 12 jaar

Streekwinkel

Op 'e Stâl

Vootraat 1

9285 NM Buitenpost

Tel. 0511-542502

opstal waddengoud.nl

www.opсtal.nl

Waar vind je ons
Voorstraat 1

9285 NM Buitenpost
info@opestal.nl
www.opestal.nl

Hennie Pilat-Duhoux
Tel: 0511-542502 of 

06-50911443
Telefonisch zijn we bereikbaar van woensdag 

tot en met zaterdag.

KvK: 01063868
AGB-code: 41522310

Kwalificatie diploma:
Begeleider specifieke doelgroepen
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Visie:
de menselijke maat

Hoe professioneel je dat ook zou willen zien, 
het blijft simpel: gewoon hoe je met elkaar 

omgaat. Daarbij wil iedereen aandacht, 
erkenning, ruimte om zichzelf te zijn en 

te ontwikkelen, vriendelijkheid, waardering 
en gezien worden in sterke en zwakke 

momenten.

Streeketen is onze passie:

Zaaien & Groeien

Oogsten & Bewaren

Koken & Produceren

Winkel & Take-away

Eten & Drinken

Bezorgen & Afhalen



Doelstelling 
Het deelnemen aan de dagbesteding is voor 

iedereen verschillend. In de meeste gevallen werk 
je aan de volgende doelstellingen:

Leren werken in een bedrijf.•	
Je ondersteunen om werktempo te krijgen, •	
communiceren met collega’s, elkaar 
motiveren en ondernemend gedrag 
stimuleren.
Je ondersteunen in je persoonlijke •	
ontwikkeling.
Je motiveren om verantwoordelijkheid te •	
dragen om je kwaliteiten en talenten te 
ontwikkelen.
Interesses van jezelf ontdekken.•	
Je ondersteunen bij het omgaan met •	
problemen waar je in je dagelijks leven 
tegenaan loopt en je belemmeren om verder 
te kunnen. 
Je ondersteunen en coachen van •	
dagbesteding naar een (betaald) baantje.
Je coachen tijdens een betaald baantje (tot •	
maximaal een jaar). 

Hierbij werken we:
Altijd in kleine stappen en in jouw tempo. •	
Rekening houden met je draagkracht en 
draaglast. 
1 op 1 of in kleine groepen van maximaal 4 •	
personen.

Activiteiten
Onze streekwinkel brengt veel 

werkzaamheden met zich mee. Jij kan hierin 
naar eigen vermogen meedraaien .

Wij zorgen voor activiteiten op maat.
Enkele werkzaamheden bij ons bedrijf :

Koken, bakken en bedienen terras.•	
Bezorgdienst pakketten rondbrengen of •	
inpakken.
Cadeau & relatieverpakkingen maken.•	
Vergaderruimte klaarzetten en •	
schoonmaken. 
Kruiden plukken van eigen erf, drogen •	
en houdbaar verpakken. 
Bevoorrading winkel.•	
Planningen maken. •	
Facebook en Instagram berichten •	
maken.
Licht administratief werk.•	
Tuinonderhoud.•	
Meewerken aan en tijdens •	
evenementen.

Openingstijden
Woensdag, donderdag, vrijdag en •	

zaterdag.
Start vanaf 9.00 uur winkel open doen.•	

Dagindeling
9.00 -12.00 uur
13.00 -16.00 uur  

Streekwinkel Op ‘e Stal
Biedt een dagbesteding aan jeugd vanaf 

12 jaar die tegen gedoe aanlopen in 
de maatschappij. (o.a. LVB, autisme, 
psychische en gedragsproblematiek, 
aangeboren hersenletsel, moeite met 
schoolregels en in groepen werken.)

Wanneer je dagbesteding wil doorbrengen 
bij streekwinkel Op ‘e Stâl, kijken we 

altijd samen met jou en je naasten naar de 
mogelijkheden.

Belangrijke punten
Kunnen we jouw zorgvraag beantwoorden, 

dan vinden we het belangrijk dat je hier een 
relaxed plekje vindt. Daarom loop je eerst 

2 dagdelen mee om te kijken of 
het iets voor je is.

Financiering
De dagbesteding bij de Streekwinkel Op `e 
Stâl en vervoer kan, indien geïndiceerd, 

gefinancierd worden uit een indicatie voor 
begeleiding. Om hiervoor in aanmerking 
te komen dien je een aanvraag in bij je 
gebiedsteam (WMO)(jeugd). Ook zijn er 

mogelijkheden indien je een WLZ indicatie 
hebt. Indien er geen indicatie is voor 

dagbesteding, dient de zorg zelf gefinancierd 
te worden. Wij kunnen je zo nodig hierbij 
ondersteunen. Vraag ons gerust voor meer 

informatie.


