
Oppe Koffie: zorg & werk 
_________________________________________________________________ 

 
Oppe Koffie is een lunchroom waar arbeidsmatige dagbesteding wordt geboden.  

De visie van Oppe Koffie is: 
De medewerker als mens staat centraal, zijn beperking en kwaliteiten worden gezien en gehoord. 

De werkzaamheden en begeleiding worden hier op een passende en haalbare wijze  
op afgestemd zodat er te allen tijde vraag gestuurd gewerkt kan worden. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Doelgroep 
Oppe Koffie biedt arbeidsmatige dagbesteding aan volwassenen met een licht tot matige 
verstandelijke en/of psychische beperking. 
 
Enkele beperkingen die behoren tot deze doelgroep: 

o Verstandelijke beperking. 
o Ontwikkelingsachterstand. 
o Syndroom van Down. 
o Niet-Aangeboren hersenletsel. 
o Autismespectrumstoornis. 
o Psychische beperkingen zoals: angststoornis, depressie, dysthyme stoornis.  

 
Voor deze doelgroep heeft Oppe Koffie raamovereenkomsten met Gemeente Peel & Maas.  
 
 
 
 
Oppe Koffie organiseert en bekostigt geen vervoer van en naar de werkplek / dagbestedingsplek. 
 
Oppe Koffie biedt aan bovengenoemde doelgroep: 

o Arbeidsmatige dagbesteding middels begeleiding groep & begeleiding individueel. 
o Individuele coaching (op aanvraag).  
o Op maat ontwikkeld cursusaanbod voor werknemers met een dagbestedingsindicatie.  

De cursussen worden gegeven door de gedragskundige.  
__________________________________________________________________________________ 
 
  



Begeleiding 
Begeleiding bestaat uit: twee pedagogisch begeleiders en een traject coördinator & gedragskundige. 
De gedragskundige is aangesloten bij beroepsvereniging: NBTP: Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Toegepaste Psychologie. ( Lidnummer: TPS2016101031). 
Professionals zijn op ten minste HBO - WO niveau opgeleid en volgen bijscholing.  

 

     
 
bertine@oppekoffie.nl   wilmy@oppekoffie.nl  loes@oppekoffie.nl  
Eigenaar/begeleider  Eigenaar/begeleider  Trajectcoördinator/gedragskundige 
 
In samenwerking met:  

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Werkzaamheden binnen de arbeidsmatige dagbesteding 
Oppe Koffie biedt als arbeidsmatige dagbestedingsplek de volgende werkzaamheden in en rondom 
de lunchroom: 

o Bediening van gasten. 
o Facilitaire en administratieve werkzaamheden. 
o Alle voorkomende werkzaamheden in een lunchroom zoals het aanvullen van frisdrank, 

tafels klaarmaken, afruimen, bakactiviteiten, etc. 
o Tuinwerkzaamheden (kleinschalig). 
o Training van medewerkers; vraag gestuurd, op de werkplek.  
o Op een externe werkplek taken uitvoeren met begeleiding vanuit Oppe Koffie, ook de 

externe werkplek ontvangt gewenste ondersteuning. Denk hierbij aan werkplekken zoals: 
Brede School Meijel, Kinderdagverblijf, bedrijven-verzamelpand ‘Bij Joppe’ en dergelijke.  

 
De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op alle geopende dagen van Oppe Koffie en op 
dinsdagochtend.  
 
Bij Oppe Koffie wordt gewerkt in volledige dagdelen. Eén dagdeel duurt 3 tot 4 uur. Voor de ochtend 
betekent dit van 9.00 uur tot 13.00 uur, inclusief lunch en voor de middag betekent dit van 13.00 uur 
tot 16.30 of 17.00 uur.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________________________ 
 
Aanmelden 

U kunt vrijblijvend een informatief gesprek aanvragen over een mogelijke plaatsing binnen de 
arbeidsmatige dagbesteding, ook in het geval u nog niet toe bent aan een aanmelding  
(volwassen leeftijd nog niet bereikt, schoolgaand, twijfel). 
 
Als u interesse heeft om bij Oppe Koffie werkzaam te zijn in de arbeidsmatige dagbesteding dan kunt 
u dit te kennen geven via info@oppekoffie.nl of telefonisch 077 374 6174. 
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij aanwezig zijn: uzelf, 
ouders/verzorgers/begeleiding (waar wenselijk), eigenaar Oppe Koffie en de gedragskundige.  
Na dit intakegesprek worden afspraken gemaakt over een eventuele start met proefperiode. Er  
worden afspraken op maat gemaakt, waarin evaluatiemomenten en richtlijnen zijn inbegrepen.  
 
Is uit de proefplaatsing gebleken dat deze plek passend is voor u dan volgt dossiervorming (waarin 
het begeleidingsplan inbegrepen is), een dagbestedingsovereenkomst en bent u werknemer van 
team Oppe Koffie.  
Is uit de proefplaatsing gebleken dat deze plek op dit moment niet passend is voor u, dan eindigt de 
proefperiode en dus ook de begeleiding van Oppe Koffie voor u met een afsluitend gesprek. 
 
Oppe Koffie werkt middels raamovereenkomsten bij Gemeente Peel & Maas (WLZ en WMO) en PGB-
trajecten. Hierover kunt u terecht met vragen bij Loes van Heugten. Ook word u ondersteund met het 
invullen van diverse formulieren en/of zorgovereenkomst(en) vanuit Oppe Koffie.  
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