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Missie
De bakkerij met proeflokaal zal op duurzame en ambachtelijke wijze, met gebruik van biologische producten de kloosterbewoners- bezoekers- gasten en bewoners regio
Noord-Limburg met uitbreiding van verspunten landelijk voorzien van vers kloosterbrood en andere brood/banketproducten. Daarnaast zal het proeflokaal de mogelijkheid
bieden om op een authentieke locatie te genieten van deze producten.
Duurzaam ondernemen in de vorm van sociale, ecologische en economische waardecreatie staat bij de bakkerij met proeflokaal voorop.
Bij bovenstaande activiteiten zal de ideologie van het merk kloosterdorp in stand gehouden moeten worden. Goede werkverhoudingen met betrokken partijen en een
bevredigend rendement staan hierbij voorop.

Visie
De visie is als volgt opgebouwd; De bakkerij met proeflokaal zal in de toekomst inspelen op de toenemende vragen naar:
·
Gezonde voeding
·
Authenticiteit
·
Innovatieve en kwalitatieve producten
·
Duurzame producten
·
Beleving
De bakkerij met proeflokaal moet voldoende rendement opleveren om te kunnen dienen als verdienmodel voor de kernfuncties van Missiehuis Sint Michael Steyl. Naast een
gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk dat er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de samenleving in de vorm van een leer en werk bedrijf. De bakkerij zal zich
onderscheiden van andere bakkerijen door toegankelijkheid, topkwaliteit, ambachtelijk, duurzaamheid, het totaalconcept, enthousiasme en gastfreundschaft.
Doelstellingen
·
Ernaar streven dat de bakkerij met proeflokaal binnen een jaar het break-even point bereikt, zodat de kosten en baten gelijk zijn, met een maximaal verlies van 10%.
·
Ernaar streven dat de bakkerij met proeflokaal binnen een jaar klaar is om te dienen als een leer- en werkbedrijf voor mensen met een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt.
·
Ernaar streven dat de bakkerij met proeflokaal vanaf de opening werkt en produceert met duurzame middelen.

Kloosterbakkerij
Bakkerij
Bakkerij

• Eerste levensbehoefte.
• Sociale functie.
• Ambacht (behoud van ambacht
in een verder geheel
geautomatiseerde wereld).
• Veelzijdige combinatie
mogelijkheden.
•
•
•
•
•
•
•

Ambachtelijk/Authentiek
Natuurlijk/Eerlijk
Fun/gezelligheid/gemoedelijk
Leerzaam/Ontdekken
Samen/Creatief/Innovatief
Lekker/Genieten
MVO/Duurzaam
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Winkel
Ontvangstruimte voor de Klanten;
• Van hieruit worden met behulp
van onze leer/zorg mensen de
klanten bedient.
• Hier worden de producten
overhandigd en dit gebeurd nog
zonder streepjes code of een
andere automatisch systemen.
Voordelen hiervan zijn dat er
nog echt geleerd wordt hoe een
klant te bedienen.
• Tevens functioneert de winkel
als een sociale ontmoetingsplek.
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Leer
• Opleidingsmogelijkheden voor
Workshops
mensen met een beperking en
tevens de aansluiting houden
met de maatschappij.
• Mensen met een achterstand op
Toerisme
de arbeidsmarkt kunnen hier op
div. manieren gebruik van maken
door weer in een werkritme te
Streekproducten
komen en/of een opleiding te
volgen.
• Stage mogelijkheid voor
studenten die leren voor
Verspunten
begeleider in de zorg (binnen een
dagbesteding en gecentraliseerd
binnen een bedrijfssituatie).
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Zorg
• Waardevolle dagbesteding in
een beschermde en
inspirerende omgeving.
• Vanuit dagbesteding kijken
naar leermogelijkheden (is bij
niet iedereen gelijk duidelijk).
• Van Gogh centrum Venray
• PSW Roermond
• De Seizoenen
• Dichterbij
• Mensana
• De Ortolaan
• Pluryn
• UWV
• Werkplein Venlo
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Verspunten
• Voor de mensen/cliënten;
1. Verkoop activiteiten leren op een
Workshops
laagdrempelige manier (klein assortiment,
1 taak, voorbereiden, omzet, geld, hygiëne,
afbreken, opruimen)
2. (sociaal) contact met klanten en
Toerisme
collega’s.
• Voor de klanten/toeristen;
3. Deze ervaren op een ongedwongen
Streekproducten
manier wat een Leer/Zorg project inhoud
en worden in aanraking gebracht met MVO
en duurzaamheid.
• Voor de Kloosterbakkerij en Steyl;
4. Geeft mogelijkheid om de
Kloosterbakkerij en Steyl onder de
aandacht te brengen.
Verspunten
5. Brengt extra financiële middelen.

Bakkerij

Winkel

Leer

Zorg

Kloosterbakkerij
Streekproducten
• Onze Limburgse Vlaai is natuurlijk
Workshops
een Streek product. Hierin
verwerken wij al reeds vele andere
streekproducten, zoals; aardbeien,
blauwe bessen, morellen kersen,
appels, ect. Ook champignons en Toerisme
asperges worden in een hartige
variant gebruikt.
• In de workshops maken we Streekproducten
volop gebruik van
Limburgse streekproducten.
• Als cadeau artikelen kunnen
Verspunten
ook de verwerkte streek
producten (jam, sap, ect.) worden
verkocht.
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Toerisme
• Door de diverse ambachten
Workshops
zoals; meubelmakerij,
timmerlieden,
groenvoorziening, brouwerij,
Toerisme
proeflokaal en natuurlijk
Kloosterbakkerij en hun
primaire en secundaire
activiteiten zijn er voor de
Streekproducten
toerist diverse mogelijkheden
(voor eenieder wat wils).
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Workshops

• Vlaaienbakworkshop.
• Biologisch, Desem, Klooster,
Spelt brood Workshop (evt.
Steen/takkenbos Oven).
• Workshop voor bedrijven en
overheid: kennis maken met
leer/zorg, MVO binnen het
bedrijf.
• Arrangement met Kasteel de
Berckt (evt. nog andere
partners).
• Kleine workshops voor
toeristen met de brievenbus
vlaai (nu ook bij VVV Limburg).
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Klooster bakkerij Leer/Zorg
komt naar U toe.

