
>  GASTVRIJ EN NETJES
Dagbesteding Meander is een actieve groep van jongvolwassenen 

en volwassenen met een lichte en matige verstandelijke beperking 

of een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten doen service

gerichte werkzaamheden en ondersteunen het horecateam van 

het ziekenhuis. Samen zorgen zij ervoor dat het restaurant er netjes 

uit ziet. Ze persen sinaasappelsap, maken tosti’s en sandwiches, 

leggen kaasbroodjes, saucijzenbroodjes en gevulde koeken klaar en 

vullen de koeling bij. Daarnaast beheren ze de afruimband, maken 

de tafels schoon, vouwen de servetten en vullen het servies bij. 

Kortom ze hebben allerlei leuke taken in en rondom het restaurant.

 

Dagbesteding Meander is een uitdagende werkplek waar voor  

cliënten veel mogelijkheden zijn om zich verder te ontwikkelen en 

werkzaamheden uit te breiden. De cliënten die hier werken kunnen 

zich goed bewegen, zijn gastvrij en netjes en kunnen omgaan met 

alle prikkels in het ziekenhuis. Ook hebben zij een dagbestedings

indicatie. 

>
  MEANDER MARCHÉ

Het restaurant van Meander heet Meander Marché. Bezoekers,  

patiënten en medewerkers van het ziekenhuis kunnen hier terecht 

voor een kopje koffie, thee of fris met iets lekkers en broodjes. 

Tussen 11.30 en 13.30 uur lunchen veel medewerkers in het restau

rant. Het restaurant verkoopt dan warme maaltijden, salades, 

broodjes en soep. 

>  IS DIT IETS VOOR JOU
Lijkt het jou wat om in het ziekenhuis te werken? Wil jij er samen 

met collega’s voor zorgen dat het horecagedeelte er piekfijn uit 

ziet? En houd jij ervan om tevreden bezoekers te zien? Bel of mail 

ons dan snel!

>  MEER INFORMATIE/AANMELDEN
Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort

Telefoonnummer: 06 829 419 10 (dagbesteding Meander)

meanderamerpoort@amerpoort.nl 

Dagbesteding Meander is een dagbesteding in het restaurant van Meander Medisch Centrum in Amersfoort. 
Een bijzondere locatie waar de hele samenleving samenkomt op één plek.
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