
 
 

Een buitengewone begeleider 
Buitengewoon is een gezellige bistro in het centrum van 
Kapellen die gerund wordt door mensen met een 
mentale beperking. 
We zijn op zoek naar een collega om onze bistro   
(samen met onze medewerkers) te runnen.

Jouw taken: 
 Je begeleidt onze medewerkers tijdens hun horecataak : klaar zetten 

van de bistro, ontvangen van klanten, toog, bediening, afruimen.  
 Je zorgt voor een positieve groepsdynamiek.  
 Je neemt initiatief bij rustige horeca momenten. 

 

Competenties:  
 Jouw pedagogische ervaring met medewerkers met een mentale 

beperking is een meerwaarde. 
 Ervaring in de horeca is zeker een pluspunt 
 Je kan duidelijke instructies geven op maat van elke medewerker. 
 Je bent stressbestendig en flexibel. 
 Je neemt initiatief. 
 Je bezit probleemoplossend denkvermogen. 
 Je hebt een A2-diploma 

 

Wij bieden: 
 Top horeca-uren! Tussen 8u30 en 16u15 enkel op weekdagen. 
 Een job met veel ruimte voor initiatief. 
 Een fijne werkplek in een tof team 
 3/5 jobtime voor 4 maanden wegens vervanging zwangerschap, 

begindatum 03/04/2023 einddatum 14/07/2023.  
 Werken op woensdag-donderdag-vrijdag 
 Verloning volgens diploma en ervaring (paritair comité 319.01) 
 Vergoeding woon-werkverkeer 
 Statuut flexi-job komt jammer genoeg niet in aanmerking 

 

Interesse? 
 Mail jouw cv door naar info@bsitrobuitengewoon.be 
 Buitengewoon is partner van MOBILANT vzw 

 



Het verhaal van BISTRO BUITENGEWOON 

Buitengewoon is een gezellige bistro in het centrum van Kapellen. De 
bistro wordt gerund door mensen met een mentale beperking. 

 
Zowel in de keuken, achter de toog, bij de bediening binnen of op ons 
gezellig terras zijn we graag in de weer om lekkere zelfgemaakte soep, 
broodjes, koffie met gebak of drank te serveren. Voor ons team van 
medewerkers, achttienplussers, is er weinig keuze aan jobs. Ze brengen 
hun werkdag meestal door in dagcentra maar je voelt dat er ook bij hen 
honger is om ‘erbij’ te horen/om “echt” te werken. De begeleiding van 
Buitengewoon zorgt voor een gevarieerde dagtaak in de bistro. Maar 
bovenal willen ze de buitengewone medewerkers elke dag een 
succeservaring bezorgen. 
De medewerkers doen zoveel mogelijk zelf: toog, koken, shoppen bij 
lokale handelaars, kassa, bedienen, afruimen, afwassen, opruimen, … 

 
Ze genieten ontzettend van een gezellige babbel met de klanten. 
Uiteraard houden we rekening met hun mogelijkheden en talenten. 
We leggen de focus op wat onze medewerkers (aan)kunnen of willen 
bereiken en niet op wat moeilijker gaat door hun beperking. 

 
De quote “ik heb het nog niet gedaan maar ik denk dat ik het kan” typeert 
waar heel Buitengewoon voor staat! Onze medewerkers kopen zorg in 
voor hun werkervaring en begeleiding. Deze budgetten zijn echter 
ontoereikend voor de totale werking en kosten van de bistro. Daarom zijn 
giften, sponsoring, acties noodzakelijk én meer dan welkom. 

 
We bedienen onze klanten graag op weekdagen van 10u tot 16u. 
Op feest dagen zijn we gesloten. Neem gerust een kijkje op onze 
facebookpagina Bistro Buitengewoon-De Pastorie. 
Heb je een vraag dan kan je ons bereiken via info@bistrobuitengewoon.be 
of tijdens de kantooruren op 0491/16.20.74 

 
Tot binnenkort! 
Team Buitengewoon 


