
Voor wie is Iambe?
Bij Iambe werken over het
algemeen jongvolwassenen
met een verstandelijke
beperking. 
Om bij Iambe te komen
werken hoef je geen ervaren
bakker, wever of winkel-
bediende te zijn. 
Het is belangrijk dat je
graag een vak wilt leren en
dat je wilt leren van de
mensen om je heen. 

Als je bij Iambe wilt werken heb je een indicatie
nodig van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). 

En nu?
Ben je enthousiast geworden of wil je meer
informatie? Neem dan met ons contact op.

Iambe
Van Ostadestraat 384/386
1074 XA Amsterdam
020-6644227

De winkel is op het van der Helstplein 6

info@iambe.nl
www.iambe.nl 

Antroposofische zorg

Iambe

Dagbesteding

in Amsterdam

voor mensen 

met een zorgvraag

Bas:
‘Ik werk drie dagen in
de bakkerij en twee
dagen in de winkel. 
In de bakkerij weeg ik
vooral de producten af
en maak ik koekjes en
croissants. In de winkel
hou ik de bestellingen
bij, maak ik koffie voor
de klanten en werk ik
ook met de kassa. 
Er hangt hier een goe-
de sfeer. We hebben
regelmatig tijd voor
een lolletje.’

www.iambe.nl
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Winkel
In de winkel op het van der
Helstplein worden alle produc-
ten uit de bakkerij en textiel-
werkplaats verkocht. Je leert hier
met klanten om te gaan, ver-
schillende soorten koffie te zet-
ten, broodjes te beleggen en
met de kassa te werken. 
De winkel is een echt buurtwin-
keltje. Er komen dagelijks veel
vaste klanten die graag een

praatje met je maken onder het
genot van een kopje koffie met
een van de beste croissants van
de Amsterdam (volgens de
bekende fijnproever Johannes
van Dam).

Iambe is een dagbestedings-

centrum in stadsdeel de Pijp in

Amsterdam. In de drie werkplaat-

sen wordt werk geboden aan

jongvolwassenen met een ver-

standelijke beperking. Met leuke

collega's en begeleid door

enthousiaste vakmensen kunnen

zij aan de slag in een bakkerij,

een textielwerkplaats en een

bakkerswinkel.

Iambe maakt onderdeel uit van de

Raphaëlstichting, een netwerk-

organisatie van zes zorginstellin-

gen in Noord-Holland, met 25

locaties voor 24-uurs zorg, voor

werk en dagbesteding.

Dagbesteding in hartje Amsterdam

Iambe biedt dagbesteding en stageplaatsen aan mensen
met een verstandelijke beperking. Er zijn drie werkplaat-
sen. In de van Ostadestraat kun je aan de slag in de bak-
kerij of de textielwerkplaats en in onze winkel op het van
der Helstplein bedien je onze klanten. Zo kan het gebeu-
ren dat je ’s ochtends de broden bakt die je even later in
de winkel verkoopt, of je serveert een kopje koffie met
een croissant die je zelf gebakken hebt.  

Bakkerij
In de bakkerij werk je met
enthousiaste collega’s onder
begeleiding van twee professio-
nele bakkers. 
Hier leer je verschillende soor-
ten brood en banket maken. 
Alle producten waar je mee
werkt zijn biologisch of  biolo-
gisch-dynamisch. Je kunt dus

wel zeggen dat er met
zorg gewerkt wordt aan
een hoogwaardig pro-
duct. 

Textielwerkplaats
In de textielwerkplaats
worden prachtige pro-
ducten gemaakt zoals:
woonaccessoires, sjaals
en nog veel meer. Er
wordt met vilt gewerkt,
geweven en gebreid. 

Ook leer je op de naaimachine
te werken.
In deze rustige werkplaats is alle
ruimte om je eigen ontwerpen
uit te voeren. Martijn

Toen ik een tijdje stage had
gelopen, wist ik het al snel: 'Ik
blijf hier'. Het is erg leuk en
afwisselend werk. Het moei-
lijkst is het vouwen van de
kaasstengels. Dat is een heel
precies werkje. Maar als je moe
bent, mag er gewoon even mee
stoppen.

Zoek je een werk- of stageplek in hartje Amsterdam? 
Kom dan eens langs om een kijkje te nemen.

Je bent van harte welkom!
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