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m s één werkplek!

Hans Dil

achter d,

gegaan,

ll< gebru

r en werl<te 33iaarin de drukkerii. Hij werl<te

in zotr toch ineens ontslagen, omdat hij te

duur rden. 'Toen ben ik behoortiik naar de ktoten

rn (6o) is zo iemand. Hii heeft veetbewogen iaren

gehad. Hii begon op zijn achttiende ats

rouw ats het ware. Het ging helemaatverkeerd.

rank en drugs, net iets te veel en te vaak. lkwas

weer in een depressie, maar iemand van de Cutinaire Vakschool

toonde betangstetting en vroeg hoe het met hem ging. 'Toen

ben ik helemaal teeggetopen en werd mij De Prael aangeraden"

Hans heeft er nu een participatiebaan als basiskok.

De Prael is een project van Werl<Pro , een bierbrouwerii en

tegetiikertiid een café en proeflokaal. Je kunt er een biertie

drin ken en lekl<er eten wat vaak op smaak is gebracht met bier,

De brouweri.i begint nog maar net op gang te komen,

het proeftokaaI en het café ziln sinds december zotS open.

Bier en zorg

Er werl<en vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,

en stagiair(e)s van het Alfacottege en de Noorderpoort.

Oorspronl<eliik is het een Amsterdams initiatief. Twee psychia-

trisch verpteegkundigen met, zoals ze zelfzeggen: "Passie voor

de zorg en voor bier", begonnen met cLiënten een brouwerij.

Het werd een groot succes, er kwam een tweede Amsterdamse

locatie en een in Den Haag. De directeur van WerkPro, Peter

Rutgers, ging daar eens kiiken en bedacht toen dat hii voor ziln

pensioen een brouwerii als werkproject wilde hebben'

Hij bracht een groep mensen bii elkaar om dat op te zetten' Hij

vroeg onder andere Leo Steenstra om mee te helpen. >>>
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depressief en kwam in de financië[e shit terecht.' Hans maakte

schutden en dreigde uit huis gezet te worden. Net op tiid werd

hij door iemand van de woningbouwvereniging in contact

gebracht met de Gemeentetiike l(redietbank (GKB)' Deze hietp

hem met ziin schulden en motiveerde hem om iets te gaan

doen. Hans begon ats vriiwittiger bij het Grafisch Museum. Hii

probeerde ondertussen betaatd werk te kriigen in de zorg en

werkte, toen dat niet getilk Iukte, een tiidie ats vrijwittiger in die

sector. Dankbaarwerkvond hii dat, maar Hansvond dat hii te

weinig begeleiding l<reeg en stopte er daarom mee. Ook op vrii-

wittige basis, werkte hii nog een tild bij kringtoopwinkel Mama-

mini. Al die tiid had Hans kol<en als hobby. Hii gaf vaak etentjes

thuis en vrienden zeiden: 'Hans, dat is wat voor iou, daar moet

je wat mee doen.'Via de sociate dienst kon hii een opleiding

votgen bij de Culinaire Vakschoot. Dat ging niet vanzelf. Na een

stage waarbij het van twee kanten niet ktikte schoot hii biina

De basis van bier is mout. Deze wordt gemaakt door graankorrels

vochtig te maken, tot ze biina ontkiemen. Dan worden ze gedroogd'

zodat het ontkiemen §topt en de mout verder bewerkt kan worden

tot bier. Bii brouwerii De Prael maken ze bier en hoewel de groei van

de graankorrel wordt ge§topt, kunnen men§en hier wél opbloeien.
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aaMensen hebben geen pfstand tot de
arbeidsma rkt, de arbeidsmarkl

heeft afstand tot hen
Steenstra is bedriifsteider, zeg maar'de

baas van Hans. Hij werkte eerder bii

Eeterie De Gtobe, ook met mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt' Al zegt Leo het anders: '

Mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, de ar-

beidsmarkt heeft afstand tot hen.' Hif hoÍtdt ervan om samen

te werken met mensen met heetverschiltende achtergronden

en daarmee een famitiegevoelte creëren: 'Als iemand zegt "lk

hoor bii De Praet", vind ik dat fantastisch''

Oprichtingsfuse

Leo heeft ruime ervaring ats chef-kol<, maar wist nog weinig van

bier. Hil heeft stage gelopen in Amsterdam om te leren bier-

brouwen en votgde een cursus tot biersommelier. Hier leerde

hij onder andere altes over de geschiedenis van het bierbrou-

wen en bier proeven. Hij btiift in ziin hart kok'het mooiste van

bierbrouwen is dat het eigentiik een beetie kokl<erelten is.'

Net als de oprichters vindt hij bier en zorg een mooie

combinatie. Hij houdt van de filosofie achter De Prael 'etke

zooo liter bier is één werl<plekl' En dan heeft hii het over

betaatd werk. Dat moet in Groningen nog komen. Erwerken nu

vooral mensen zoa{s Hans met een participatiebaan, mensen

op indicatie, vriiwittigers en stagiair(e)s . Er ziin aI wel mensen

uitgestroomd naar betaald werk. Niet altemaal in de horeca,

maar wel naar een baan waarin ze zich thuis voeten. Zo is een

aantaI aan de stag gegaan bij een ontbijtservice, een Coffee

Corner, en een oud-medewerker heeft een betaatde baan bii de

afualverwerking.

Bier en verslaving

De tiefde van Hans voor bier gaat ver terug: 'lk heb vroeger veel

met mijn broer door Betgië gefietst en verschitlende brouwerii-

en bezocht, onder andere Westmalle, Leffe en Hoegaarden.'

Op de vraag of dat eigentiik wel kan ats je dran k-en

drugsprobtemen hebt gehad, denken Hans en Led beiden

van we[. Tijdens het werk mag het personeel niet drinken en

uiteraard moeten ze nuchter ziin als ze beginnen. Hans drinl<t

een paar dagen in de week een paar biertjes, maar nooit op

dagen dat hij werkt. 'Daar voel ik mii zeer wel bii.' Ats ik hem

vraag welk bier van De Prael hij zetf het [ekkerst vindt, hoeft hif

dan ook niet lang na te denken. 'll< heb" hier één keer een biertie

gedronken, op een personeetsfeest.ie, dat was een DIPA een

Double lndian Pate Ate.'

Leo: 'Erziin parti.ien die ons kritisch votgen, maarwe mal<en

duidetifke afspraken. We hebben van tevoren een goed gesprek

en vragen dan ook of iemand verstaafd is geweest of detentie

heeft gehad. Mensen die nogveel problemen hebben, laten

we rustig beginnen, biivoorbeetd alleen de Iunch l<laarmal<en.

En ook bil het brouwen draait niet altes om de atcohot. Er komt

heelveel bij kilken voor een bier drinkbaar is.'

Souschef

Zoals gezegd, Hans is opgebloeid bii De Prael: 'Sinds ik hier

werk gaat het stukken beter met mii. De mens staat hier

centraal, we ziin hier om elkaar te helpen. De afwas doen we

samen, zetfs de chef is weteens aan de beurt.' 'Ook dat hoort

bij een leer- en ontwikkelingsbedrijf'vutt Leo aan. Hans vindt

het erg leuk, om collega's te hetpen. Hii krilgt steeds meer

verantwoordetijkheden. 'lk ben eigentijk een soort souschef

vertett hij trots. Van de werkzaamheden vindt hij de mise-en-

ptace het mooiste, dat is voorbereiden, zorgen dat alles op z'n

plaats staat. Ook teuk vindt hii bifvoorbeeld het stoofvtees

's middags a[ voorbereiden, hakken en snijden en soepen

en sauzen maken. Hii kan geen taak bedenken dle hij als

een rotktus.ie beschouwt. Dat zit niet in zijn aard om zo naar

werkte kiiken:'ln de drukkerii hoort hetergewoon bii dat je

atte voorkomende werkzaamheden doet en die houding heb

ik meegenomen.'Wat hij geteerd heeft bii De Praet? 'lk ben

kalmer geworden (ziln baas lacht en knikt heftig). Eerst zat ik

erbovenop ats er wat misging. Dat had ik meegemaakt in de

drukkersweretd, mensen ziin daar recht voor z'n raap' Er hing

hier bii De Prael een tiidie een bordie met Hons moet lief ziin.'

Rustig zijn, dat heeft hii dus bereikt, maar hii leert sowieso nog

etke dag. Famitie en vrienden vinden het geweldig wat hij doet.

Ziizien een duidetiikverschiI met de periode dat het slecht met

hem ging.

Het mooiste moment vindt Hans aan het eind van de avond, als

gasten hun hoofd om de hoekvan de l<eul<en steken en zeggen

dat ze het leuk hebben gehad.

Zijn participatiebaan [oopt af ats hij 6r is. 'Miin droom is dat ik

hier zo onmisbaar word dat ze me een contract aanbieden. Miin

inzet wordt in etk gevat gewaardeerd, maar misschien komt er

nog iets anders oP miin Pad.' t


