FICHE Pas Partout
IDENTIFICATIE
Organisatie: SOBO
Project/initiatief: sociaal restaurant Pas Partout
Sector: Sociale Economie
Werkingsgebied: Brugge en omstreken
Samenwerkingsverband tussen:
Contactadres: Kruitenbergstraat 11, 8000 Brugge
Startjaar: 2001
Contactpersoon:
naam: Mieke Claerbout
adres: Kruitenbergstraat 11, 8000 Brugge
tel: 050/33 51 16
mail: mieke.claerbout@sobo.be
website: www.sobo.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Sociaal restaurant Pas Partout werd in 2001 opgericht en erkend als sociale werkplaats. In
navolging van andere Vlaamse centrumsteden werd toentertijd in Brugge de nood voelbaar
aan een ontmoetingsplaats in de vorm van een restaurant, waar ook mensen met een beperkt
inkomen terecht konden. Het idee van inclusie en integratie is van meet af aan een belangrijke
doelstelling geweest.
Sinds 2004 maakt Pas Partout deel uit van SOBO (Sociaal Ondernemen in Brugge en
Omgeving). Sinds 2014 is het restaurant gevestigd in de Kruitenbergstraat. De vlotte
bereikbaarheid (voor medewerkers en klanten) in het centrum van Brugge was een heel
bewuste keuze.

Doelstellingen
Ten eerste is het ons doel om ‘duurzame tewerkstelling’ te creëren op maat voor personen met
verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.
Een tweede belangrijk doel is het aanbieden van gezonde maaltijden aan een voor iedereen
betaalbare prijs.
Ten derde willen we in een gewoon restaurantkader integratie bevorderen en ontmoeting
tussen mensen mogelijk maken.

Doelgroep
Onze medewerkers: mensen die op de reguliere arbeidsmarkt ‘uit de boot’ vallen omwille van
bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, kortgeschooldheid of psychische kwetsbaarheid. Door
tewerkstelling in ons restaurant wordt hen structuur geboden, een zinvolle dagbesteding en
vaardigheden aangeleerd die nodig zijn willen ze terug de stap zetten naar de gewone
arbeidsmarkt.
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Onze klanten: iedereen kan in Pas Partout terecht, maar mensen met een laag inkomen komen
in aanmerking voor een prijsvermindering. Door het restaurant voor iedereen open te stellen
wordt integratie mogelijk gemaakt.

Korte beschrijving van de werking
Restaurant Pas Partout is open van maandag tot en met zaterdag van 11u45 tot 14u (zon- en
feestdagen gesloten).
Iedereen kan bij ons terecht voor :
- Een gezonde en lekkere maaltijd (soep, dagschotels, pasta, slaatjes, steaks, stoofvlees,
quiche, …) aan een betaalbare prijs
- Afhaalmaaltijden (dienen besteld te worden vóór 11u)
- Belegde broodjes (afhalen mogelijk tijdens de openingsuren)
- Ontbijt & vergaderingen (op aanvraag)
- Reservaties voor groepen tot 15 personen.
Indien u op basis van uw inkomen in aanmerking meent te komen voor het verminderd tarief
gaat u langs bij de sociale dienst (van uw ziekenfonds, uitbetalingsinstantie, ziekenhuis of
hulporganisatie). Zij kunnen op basis van uw inkomstenbewijs (mee te nemen) een
doorverwijsfiche opmaken voor Pas Partout. Eens wij deze fiche van hen ontvangen wordt
een verminderingspasje uitgeschreven dat 1 jaar geldig is (nadien kan dit jaarlijks hernieuwd
worden).

Visie op vermaatschappelijking
Onze visie op vermaatschappelijking is er één van kansen geven aan mensen die dreigen uit
de boot te vallen, dit zowel naar onze medewerkers (kans op volwaardig werk, kans op
versterken van vaardigheden, …) als voor onze klanten (kans op herintegratie in de
samenleving door betaalbaarheid van de maaltijden, kans op ontmoeting, ...). Hierbij vinden
we het belangrijk om aandacht te hebben voor de kwetsbare mens en verbondenheid te
creëren.
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