
Warm, authentiek en gezellig. 

Zo oogt het hier aan de 

Oudezijds Voorburgwal in 

Amsterdam bij brouwerij De Prael. Behal-

ve de brouwerij – waar ze al tien jaar spe-

ciale bieren brouwen – is er een winkel 

en een proeflokaal. Lieke Roelofs (38), tra-

jectbegeleider bij De Prael, bevestigt dat 

hier een goede sfeer heerst. ‘Dat is voor 

de klant prettig. maar ook voor onze 

werknemers,’ zegt ze. ‘Zelfs de kantine is 

huiselijk.’

140 mensen met afstand
Bij De Prael werken maar liefst zo’n 140 

mensen met een afstand tot de arbeids-

markt. Het merendeel werkt vrijwillig 

met behoud van uitkering en een vrij-

willigersvergoeding, maar er werken 

inmiddels ook zo’n 25 mensen met een 

vast contract op een beschutte werkplek. 

Kee-San (49) heeft sinds een jaar een 

vast contract. ‘Ik werk in de winkel en 

ik geef rondleidingen. Meestal aan  -

groepen toeristen en soms aan Neder-

landse groepen of vrijgezellenfeestjes, 

die zijn vaak op zaterdag. In het begin 

vond ik het wel spannend, maar nu niet 

meer. Het is alleen een beetje onhandig 

als ze tussendoor veel vragen gaan stel-

len, dan raak ik af en toe de draad van 

het verhaal kwijt.’

Kee-San werkte jarenlang bij een cateraar 

op Schiphol. Vanwege zijn bipolaire 

stoornis eindigde hij depressief thuis. Na 

zijn ontslag mocht hij vrijwilligerswerk 

doen bij De Prael. ‘Ik moest wel wennen, 

want in het begin was het hier best stil.’ 

Alle begin is moeilijk, weet ook Lieke Roe-

lofs. ‘We hebben veel geleerd,’ zegt ze 

lachend. ‘In het begin stonden we wel 

eens zonder personeel of hadden we een 

indeling gemaakt waarbij mensen met 

veelal dezelfde problematiek samen-

werkten. Dat doen we nu anders.’

Iedereen kan iets
Lieke Roelofs kan het andere bedrijven 

aanraden om mensen met een beperking 

in dienst te nemen. Hoewel ze zelf liever 

niet spreekt over mensen met ‘een beper-

king’, want, zegt ze: ‘Iedereen kan werken, 

iedereen kan iets. Als je er als werkgever 

de tijd voor neemt, heb je de meest 

betrouwbare werknemers. Met een enor-

me inzet en toewijding, dat is heel prettig.’

Voor Kee-San is het soms lastig om reke-

ning te houden met de achtergronden van 

zijn collega’s. Hij is impulsief, zoals hij zelf 

zegt, en heel direct: ‘Er zijn wel eens con-

flicten tussen collega’s of met mij, en dan 

kan ik naar Lieke als ik er niet uit kom.’ 

Acht jaar werkt Kee-San nu bij brouwerij De Prael. Als het aan hem ligt, blijft hij 

tot aan zijn pensioen hier. Hij voelt zich gezien en gewaardeerd – ook als het wat 

minder goed met hem gaat vanwege zijn bipolaire stoornis. 
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Honderdveertig(!) 
mensen met afstand

Brouwerij De Prael in Amsterdam

‘Waar zijn die mensen nu ineens gebleven? 
Zitten ze thuis en worden ze niet gezien?’
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Roelofs: ‘De winkel is ook best lastig: soms 

is het er druk,  soms heel rustig. Als het 

rustig is, is het voor sommige mensen 

moeilijk om zichzelf bezig te houden of 

om zelf te zien waar werk te doen is.’

Het begeleiden van mensen bestaat voor 

Lieke Roelofs vooral uit opletten, observe-

ren en praten: Hoe gaat het met iemand? 

Als iemand zich ziek meldt of zich terug-

trekt, bekijkt Roelofs wat er aan de hand 

is. Omdat Kee-San al acht jaar bij De Prael 

werkt, kennen ze hem behoorlijk goed. ‘Als 

het met Kee-San minder goed gaat ver-

schijnt hij ineens op rare tijden in de win-

kel,’ zegt Roelofs. ‘Gelukkig  vertelt hij dan 

ook dat hij slechter slaapt en zich druk 

maakt om allerlei zaken. Wij kijken dan 

wat hij fijn zou vinden. En zo doen we dat 

bij iedereen: WIl hij of zij minder uren 

werken? Of op andere uren? En als 

iemand langer weg blijft, bekijken we hoe 

we het bij terugkomst weer kunnen 

opbouwen. Ik merk wel dat mensen zich 

veilig genoeg voelen om aan te geven dat 

het even niet zo goed gaat.’

Echt leuk
Ook aan De Prael gaan de bezuinigingen 

in het sociaal domein niet ongemerkt 

voorbij. Waar Lieke Roelofs twee jaar 

geleden nog zo’n twintig intakegesprek-

ken per maand had, heeft ze de afgelopen 

vier maanden maar met tien potentiële 

nieuwe werknemers gesproken. Die 

weten haar meestal te vinden via de GGZ 

en Het Leger des Heils. ‘Vanwege bezuini-

gingen krijgen we minder mensen op sol-

licitatiebezoek, omdat er niemand meer 

is die zich fulltime bezig houdt met dag-

besteding. Dat is jammer voor ons, maar 

ik ben wel benieuwd waar die mensen nu 

ineens gebleven zijn. Worden ze nog wel 

bereikt? Of zitten ze thuis en worden ze 

niet gezien?’

Roelofs, terwijl ze haar lege theekop van 

zich af schuift: ‘Er komen soms mensen 

binnen die bij wijze van spreken zo van 

de straat komen. We hebben nu een man 

die geen Nederlands spreekt, alleen 

gebrekkig Engels. Hij komt hier drie 

dagen per week en is zichzelf ineens gaan 

verzorgen, zijn haren zijn geknipt en hij 

ziet er netjes uit. Dat is wat werk met 

mensen doet. En iedereen die werkt, 

ervaart dat er ook een sociaal leven bij 

hoort. De mensen hier gaan wel eens met 

elkaar op stap of samen voetbal kijken. 

Amsterdam is ook een heel sociale stad 

met veel werkplekken.’

Kee-San, die net op de foto is gegaan voor 

SW-Journaal, komt nog even zitten en 

zegt: ‘Het allerbelangrijkste is dat ik mijn 

werk echt leuk vind. Ik hou het hier wel 

vol tot aan mijn pensioen.’ Roelofs: ‘Tot je 

68e is dat hè. Weet wat je zegt!’ Kee-San 

knikt haar vriendelijk toe. ■

Gijs (rechts): ‘Deze jongens zijn goud waard voor een bedrijf.’ Micha: ‘Ik ben hier nu een verbeterde versie van mezelf.’
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