
                                    

       

 

Werken op een mooie werkplek in Delft, 

bij Basalt Revalidatie. 
Wil jij werken op een leuke werkplek in Delft onder de vlag van Ipse de Bruggen? Wil je de tijd en 

ruimte krijgen om te ervaren of werken in de horeca/ dienstverlening jouw past. Dan willen wij 

graag met jou in gesprek, om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.  

Het gaat om de werkplek Basalt Revalidatie in Delft. Hier ondersteunen wij (* Ipse de Bruggen) 

Basalt Revalidatie in de dienstverlening voor medewerkers, bezoekers en patiënten. Wij doen dit 

op onze eigen manier; goede service met een lach. Op deze werkplek werk je in een 

beschermde omgeving, maar toch midden in de maatschappij. 

Op dit moment is er nu nog plek op woensdag! 
 

Werkplek 
Basalt Revalidatie Delft is een plek waar bezoekers komen om te revalideren (herstellen) na een 

ongeluk of ziekte. Deze bezoekers hebben afspraken bij therapeuten, moeten hier oefeningen 

doen, sporten, zwemmen of op een andere wijze werken aan hun herstel.  

Ook de Maurice Maeterlinckschool, een school voor speciaal onderwijs is in dit 

gebouwencomplex gevestigd. 

Alle medewerkers en alle bezoekers kunnen gebruik maken van de verschillende faciliteiten in 

het gebouw. Samen met een begeleider van Ipse de Bruggen en een horecamedewerker van 

Basalt verzorgen wij het bedrijfsrestaurant en ondersteunen we bij diverse taken. 



 

Wat zoeken we: 
• Je kunt zelfstandig werken, maar ook samen met je collega`s  

• Je hebt een financiering voor werken met begeleiding.  

• Je bent verzorgd (geschoren, haren netjes, enz.)  

• Je vindt het leuk om afwisselend werk te doen.  

• Je kunt met mensen omgaan. 

• Je kunt op tijd komen 

 

 

Werkzaamheden             

Samen met een begeleider van Ipse de Bruggen ondersteun je bij diverse taken binnen het 

gebouw. Het werk is heel gevarieerd, denk bijvoorbeeld aan: 

• Gerechten maken  

• Smoothie maken 

• Rauwkost en fruitsalade maken 

• Bediening 

• Catering 

• Counterwerkzaamheden 

• Afwassen 

• Ondersteuning receptiewerkzaamheden 

• Pantry’s bijhouden 

• Koffieautomaten schoonhouden en bijvullen  

• Gastvrouw/heer voor de bezoekers 

• en strijken 

• Algemeen onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden  

• Verzorging vergaderzalen  

• Taarten en koekjes bakken 

 



  

 

Groeien in je werk  

En dat zijn nog lang niet alle werkzaamheden! We kijken samen met jou goed naar welke 

vaardigheden je al bezit en welke je zou willen leren. Er zijn mogelijkheden voor cursussen en 

begeleiding bij je werk, maar je kunt ook zelfstandig werken. Of je voorbereiden op een baan in 

een bedrijf. 

 

Werktijden 

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.30. Nu met deze pandemie 

zijn de tijden iets anders van 09:00 tot 15:00  
We werken volgens een rooster. Een enkele keer zijn er op andere tijden horecawerkzaamheden 

maar dit is altijd in overleg.  

 

Groeien in je werk 

En dat zijn nog lang niet alle werkzaamheden! We kijken samen met jou goed naar welke 

vaardigheden je al bezit en welke je zou willen leren. Er zijn mogelijkheden voor cursussen en 

begeleiding bij je werk, maar je kunt ook zelfstandig werken. Of je voorbereiden op een baan in 

een bedrijf. 

    Ook zijn wij bezig om gebarentaal te leren!          

 

 

 



 

 

Omgeving 

• Sociaal en multifunctioneel gebouw vlak bij het Reinier de Graaf ziekenhuis 

• Licht beschermde werkomgeving, grote binnentuin  

• Veel contacten met medewerkers en bezoekers 

• Goed bereikbaar met Openbaar Vervoer, halte Revalidatiecentrum (bus) of halte 

Diepenbrockstraat (tram) 

 

Wil jij werken bij een leuke dagbesteding in Delf t?  
Hou je van werken in de horeca of de dienstverlening en heb je een verstandelijke  beperking 

(Langdurige Zorgindicatie of WMO)? Dan hebben wij een leuke werkplek waarop je kunt 

solliciteren. 

Kortom een leuke werkplek waar je, je kunt ontwikkelen, waar je veel mensen ontmoet en waar 

je iets betekent voor de maatschappij. Heb je interesse of heb je vragen over deze werkplek? 

Neem dan contact op met: sylvia.advocaat@ipsedebruggen.nl  
 

Zie ook www.ipsedebruggen.nl 
*) Ipse de Bruggen is een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding 

biedt aan 5000 cliënten met een verstandelijke of meervoudige handicap. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met 

hart en ziel in. Onze organisatie staat voor vakmanschap waarbij we ons betrokken, betrouwbaar en ondernemend opstellen.  

 

 


