10 jaar Restaurant

Deksels

We hebben wat te vieren!
Met trots presenteren wij u het jubileumboek ter ere van tien jaar Restaurant Deksels.
Deksels is een bijzondere horecagelegenheid, onderdeel van de Stichting Kringloop Zwolle, locatie Nieuwe
Veerallee 12. Begin 2010 zijn wij gestart met het restaurant, inmiddels bekend ín, maar ook buiten Zwolle.
De gasten kunnen er genieten van huisgemaakt gebak en eten. Wij staan garant voor verse koffie en thee.
In het horecagedeelte werken collega’s met enige afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij bieden hen de
mogelijkheid zich te ontwikkelen en ervaring op te doen in de praktijk. Het bereiden van producten in de keuken
en het directe contact met de gasten in het restaurant vergroot het zelfvertrouwen en stimuleert het zelfstandig
functioneren. Daarnaast bieden wij een leer- en werkomgeving en stageplaatsen voor diverse opleidingen. Alle
mensen met een leerdoel worden begeleid door bekwame begeleiders.
In dit boek vertellen mensen die bij of via Deksels hun plek in de maatschappij hebben gevonden, hun verhaal.
Ook komen trouwe klanten aan het woord. Samen schetsen zij een beeld van de bijzondere gang van zaken
in een bijzondere horecagelegenheid.
Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet en een lach,
Het Dekselse team
Februari 2020

Voorwoord
Het is alweer tien jaar geleden dat de eerste klant voet zette in ons unieke Restaurant Deksels. Tijd voor een waardig jubileum, met
een bijbehorend jubileumboek vol ervaringen van een dwarsdoorsnede van de medewerkers en klanten.
Wie had verwacht dat Deksels zou uitgroeien tot het unieke restaurant dat het nu is? Ik niet, in het begin. We verhuisden van de
Hertenstraat naar een veel groter pand aan de Nieuwe Veerallee, volop mogelijkheden. Van oorsprong ben ik een horecaman, ik had
jarenlang mijn eigen etablissementen, dus het leek ons een goede kans om in het nieuwe pand een horecagedeelte te bouwen. We
wilden het verpachten, maar dat bleek lastig. Dus besloten we het zelf te gaan exploiteren, met de bedoeling om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. In eerste instantie detacheerde de Wezo (nu Tiem) een horecamedewerker, maar
al snel bleek het te veel werk voor één persoon. In de loop der tijd hebben er een aantal mensen als werkbegeleider gewerkt. Debora
gelijk vanaf de start van Deksels en Martine nu ook al weer enkele jaren, dit doen ze samen geweldig.
Deksels is behalve als leerwerktraject bedoeld als een sfeervolle plek voor klanten om een kopje koffie te kunnen drinken of een
lunch te gebruiken. Op die manier brengen mensen makkelijk een halve of hele dag door bij Kringloop Zwolle, dat is de toegevoegde
waarde. We hoeven geen winst te maken, als we maar quitte draaien en dat lukt goed. We begonnen met een simpele kaart, inmiddels
is het menu uitgebreid, evenals de activiteiten. Het summum is het jaarlijkse kerstdiner, dat altijd weer een succes is en steeds helemaal
is volgeboekt.
Debora en Martine doen het prima, daar hoef ik me nauwelijks mee te bemoeien. Ik vind het net zoals zij mooi om mensen zoveel
mogelijk verantwoordelijkheid te geven. Zij laten iemand net zo lang een appeltaart proberen te maken, tot het lukt. Zij dagen de
mensen uit en laten hen voelen dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Deksels is de plek waar ze kunnen leren en ontdekken en
zichzelf naar een hoger plan kunnen tillen.
Het gaat goed met Deksels en dat willen we zo houden. We blijven altijd mensen helpen die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken op weg naar werk. Dat Deksels daarin heel succesvol is, lees je in dit boek. De medewerkers hebben op een fantastische
manier een hele mooie, veilige werkplek gecreëerd en ik denk dat we daar met z’n allen heel trots op mogen zijn. In de loop van de
afgelopen tien jaar hebben al veel mensen hier hun draai gevonden. Laten we daar minstens nog tien jaar aan vastknopen.
Marcel Reuvekamp,
bedrijfsleider Kringloop Zwolle en Deksels Nieuwe Veerallee
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‘Iedereen is welk
6 Deksels

kom!’

Bij restaurant Deksels is iedereen
welkom om op een passende
wijze te leren werken, te reintegreren, stage te lopen of
een zinvolle dagbesteding te
hebben. Het leuke is dat ze
er als team gewoon met z’n
allen voor zorgen dat het goed
gaat, ongeacht de achtergrond.
Vanuit ieders ‘rugzakje’ wordt
gekeken naar wat de mensen
nodig hebben om te kunnen
leren en ontwikkelen. Iedereen
wordt aangesproken op z’n
eigen verantwoordelijkheid en
z’n eigen mogelijkheden.
Sleutelwoorden daarbij:
onderling respect en waardering.
‘We kijken gewoon naar wat
mensen wél kunnen’, zeggen
Debora Woldhuis en Martine
Schouten, die samen de kar
trekken.

Debora werkt vanaf het begin bij Deksels. ‘Eerst verzorgde ik de administratie bij Stichting Kringloop Zwolle. Ik was op zoek naar
een nieuwe uitdaging, Deksels leek me echt wat voor mij. Ik werk graag samen met mensen, die ik dan ook nog een duwtje in de
rug kan geven voor de rest van hun leven. Na drie maanden wist ik het al helemaal zeker: dit was helemaal mijn ding! Ik heb in mijn
privéleven veel te maken gehad met mensen met meerdere beperkingen, dus ik had al mijn ervaring met de doelgroep. Het gaat om
mensenkennis. Als je openstaat voor de ander, als je ze aanvoelt, kom je een heel eind.’ In het begin was het pionieren. ‘Ik heb gewoon
allerlei instanties opgebeld, zoals RIBW, Trias, UWV, jeugdinstellingen, noem maar op. Inmiddels weten de organisaties ons te vinden
en loopt het als een trein. Martine en ik werken hier betaald, er zijn nog twee betaalde krachten: iemand vanuit de Wajong en een
oproepkracht. Verder werken we met zo’n dertig vrijwilligers vanuit allerlei organisaties samen.’
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Martine komt uit de horeca. ‘Ik werk hier sinds 2017 en ik vind het een heerlijke werkplek; het begeleiden van mensen en de voldoening
die je krijgt als ze doorstromen of zich weer gewaardeerd voelen. Iedere medewerker behandel je anders, ieder mens heeft z’n eigen
handvatten. Het mooie van werken in de horeca is dat je gedwongen wordt om sociaal te zijn. Je moet op mensen afstappen en
je moet vriendelijk zijn. Communicatie is erg belangrijk binnen een team. Je leert opdrachten te geven en flexibel te worden. Voor
mensen met bepaalde angsten is dit een perfecte oefening. In het begin heel spannend, maar je leert door te doen. Iedere nieuwe
medewerker bij Deksels begint in de keuken en gaat langzaam naar “voren”; het gerecht wat je zelf gebakken of bereid hebt, mag je
zelf uitserveren. En als je dan ook nog een compliment krijgt van de gasten…’
Werken bij Deksels heeft volgens Martine veel leeraspecten in zich. ‘Naast de sociale vaardigheden is het ook goed voor de algemene
kennis. Je leert over gerechten, je maakt schoon, ruimt op, hierdoor leer je hoe je iets het beste kan aanpakken, dus logischer denken.
En natuurlijk de gezelligheid onderling! Heel belangrijk is hoe je met elkaar omgaat: met respect. Mensen moeten zich hier veilig en
gewaardeerd voelen. Verder ben ik iemand van aanpakken. We hebben wel eens een asielzoeker gehad die moest leren om de taal
te spreken. Omdat we sommige Nederlandse woorden er bij hem niet in kregen, zijn we maar een paar woorden Arabisch gaan
leren, om het duidelijk te krijgen. Voor ieder probleem proberen we een passende oplossing te bedenken. Denken in mogelijkheden
en oplossingen in plaats van uitgaan van de beperkingen. Het is geweldig om mensen hier te zien opbloeien!’
Debora en Martine spelen in op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘De mensen moeten bijvoorbeeld op tijd komen, maar ook
elkaar en de materialen netjes behandelen. We zijn geen persoonlijk begeleiders, maar werkbegeleiders. Wel zijn we erg betrokken
en leven we mee. Indien nodig zitten we mensen achter de broek. We helpen ze met het vinden van nieuwe werkplekken en
sollicitatiebrieven schrijven.’ Natuurlijk lezen ze de dossiers maar die vormen niet de leidraad. ‘Als we tien ADHD’ers bij elkaar in de
keuken zetten, gaat het niet goed’, legt Martine uit. ‘Dus we kijken wel zorgvuldig wie we wanneer inplannen.’ Ze zijn goed op elkaar
ingespeeld. ‘We werken allebei heel anders, maar we zitten wel op één lijn en hebben meestal dezelfde mening. Dat werkt fijn.’
Het leuke is dat Debora en Martine het restaurant circulair runnen: geen verspilling van menskracht, talenten, eten en spullen. ‘We
hebben een vaste menukaart, maar daaromheen is alles mogelijk’, zegt Martine. ‘Als een medewerker veel ervaring heeft met
glutenvrije of veganistische gerechten zullen we ook zeker van deze kennis gebruik maken. Alle talenten zetten we in, zo voelen
mensen zich betrokken en gewaardeerd, en groeit hun zelfvertrouwen. Op die manier maken we met z’n allen Deksels.’ Ook qua
eten wordt er weinig verspild. ‘Een taart die niet helemaal heel uit een taartblik komt smaakt nog net zo lekker. We verkopen het als
“bakkersverdriet”. Een appeltaart uit een glaasje smaakt net zo goed!’
Debora en Martine genieten, dat zie je zo. ‘We zorgen dat het hier zo flexibel mogelijk loopt. Het zijn de beste dagen, wanneer het
team zelfstandig functioneert. Dat betekent dat iedereen lekker in zijn vel zit, dat er goed wordt samengewerkt, dat men elkaar helpt
en dat onze gasten genieten van (h)eerlijke huisgemaakte gerechten.’ Ze zijn trots op hun werk, op de mensen, op Deksels. ‘Hier doet
iedereen ertoe!’
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Doodeng vond Chanel Haverland (25) het in 2013, toen ze als stagiaire bij Deksels terechtkwam. ‘Tot dan toe reageerde iedereen altijd
vreemd op mij, maar hier niet. Dat was een wereld van verschil. Tijdens mijn stage ben ik hier ook op zaterdag gaan werken en daarna
ben ik twee maanden als vrijwilliger gebleven. Ik wilde niet weg.’
In november 2013 begon Chanel bij Deksels als stagiaire. ‘Ik was 19 en deed de Entree-opleiding niveau 1, nadat ik voortijdig van de
middelbare school was gegaan’, vertelt ze. ‘Dat had te maken met een traumatische ervaring waar ik liever verder niet op inga. Het
was een vreselijke gebeurtenis, waardoor ik in therapie ben gegaan. Tijdens die therapie werd duidelijk dat ik PDD-NOS en ADD heb,
een soort autisme. Structuur en regelmaat zijn belangrijk voor me. Ik kan niet goed tegen drukte en ik heb periodes dat ik heel vlak
ben, emotioneel gezien.’
Bij Deksels maakte Chanel voor het eerst kennis met de horeca. ‘Voor die tijd wilde ik altijd docent Engels worden. Ik was van plan om
na die Entree-opleiding een secretariële opleiding te volgen, waarna ik makkelijker in een Engelse opleiding kon rollen. Maar uiteindelijk
ben ik Detailhandel gaan doen en vervolgens de opleiding Banketbakker, terwijl ondertussen ook onze zoon Milo werd geboren. Na
Deksels is het leven in een stroomverstelling gekomen. En het gaat perfect. Onlangs heb ik gesolliciteerd bij een banketbakker en ik
ben aangenomen!’
De periode bij Deksels heeft zeker bijgedragen aan de manier waarop Chanel nu in het leven staat. ‘Ik was zo onzeker en verlegen
destijds. De lerares ging de eerste keer mee naar Deksels, want ik durfde niet alleen. Maar werkbegeleider Debora is iemand bij wie
je je meteen thuis voelt. Het maakt niet uit wie je bent, wat je hebt meegemaakt of hoe je in het leven staat: ze helpt je wel. Dat voel
je meteen. Ze zorgt voor iedereen. Ik heb nog steeds contact met haar.’ Vooral de bediening vond Chanel leuk. ‘Raar eigenlijk, omdat
ik sociaal helemaal niet goed ben, maar toch vond ik het contact met de mensen geweldig.’
‘Bij Deksels ben ik in mijzelf gaan geloven. Het klinkt misschien cliché maar het is gewoon echt waar. Ik ben het waard. Je wordt er
heel gemotiveerd behandeld. Zo had ik belvrees, nog steeds wel een beetje, en Debora vroeg of ik een keer brood wilde bestellen. Ik
heb in het kantoortje zitten janken met de telefoon in mijn hand, en met een snik in mijn stem tien broden besteld. Het lukte me dus
toch! Iedereen kon me horen huilen, maar niemand keek er raar van op. Kijk, dat kan hier. Wat ik nooit zal vergeten, is het kerstdiner,
waarbij ik trouwens nog twee keer een glas drinken over iemand heen gooide, maar dat terzijde. Mijn ouders waren er ook, want ze
wilden wel eens zien hoe het kwam dat het zo goed met me ging. Mijn moeder heeft Debora er nog voor bedankt. Deksels heeft
aan de start gestaan van de positieve veranderingen, dat weet ik wel zeker.’
‘Deksels is wat mij betreft zo’n beetje de huiskamer van Kringloop Zwolle. Het allermooiste vind ik dat mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt er kunnen proeven aan werk, waar ze anders de kans niet toe krijgen. Het geeft je al zoveel zelfvertrouwen als je als
normaal wordt behandeld en niet als iemand met die en die beperking. Zo zag ik mezelf eerst wel. Nu heb ik een label, dacht ik toen
ik de diagnose kreeg. Maar hier valt dat gewoon weg. Hier ben ik gewoon Chanel.’
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‘Ik ben in mijzelf gaan geloven’
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Denken en
schrijven aan tafel 9
De van oorsprong Irakese schrijver Rodaan Al Galidi is regelmatig in Deksels te vinden. Hij vertelt:
‘Heel graag kom ik in Deksels om te zitten en te werken. Mijn roman ‘Holland’ is net gepubliceerd en ‘Hoe ik talent voor het leven
kreeg’ is in Deksels voor een deel ontstaan.
Allereerst wil ik Deksels bedanken dat ik met rust in haar restaurant mag zitten. Ik wil Deksels en haar medewerkers bedanken dat hun
werkruimte ook mijn werkruimte is. Dat ik daar mag zitten om te denken of te schrijven. De mensen bij Deksels zijn zo ontzettend
lief en aardig en sympathiek. Ze zien mij niet als klant, maar als een kennis die een vriend kan zijn.
En niet alleen dat, maar ik bedank Deksels ook dat ik er interviews mag geven aan de kranten. De journalisten zien er hoe groot en
hoe warm mijn werkruimte is. Ik heb interviews gegeven voor allerlei kranten en geen van de journalisten is niet jaloers op hoe groot
mijn werkruimte Deksels is. Ik zit altijd aan tafel nummer 9, symbolisch, omdat de hoofdpersoon uit mijn laatste twee romans 9 jaar in
het azc heeft gezeten. En het mooiste vind ik dat mijn tafel altijd een prijs erop heeft en dat ik elke keer een nieuwe tafel vind. Dan
is mijn vorige tafel gereisd naar een van de mensen die bij mij zat. Dat is toch fantastisch. Van geen schrijver of dichter ter wereld is
zijn tafel te koop, behalve in Deksels.
Wat ik mooi vind aan Deksels is dat ik soms toen ik bezig was met het boek Holland, afgeleid kon worden van het boek, met een
lekkere warme thee of een warm gesprek. Dat mis ik als ik daar niet werk. Die pauzes zijn goud waard. Schrijven is een eenzaam vak
en als je af en toe geen afleiding hebt van je eigen kop, word je gek.
Het mooiste wat ik me herinner is dat elke persoon die mij komt interviewen, soms helemaal uit België, niet wil blijven hangen voor
een lang interview. Zij willen erna graag ook even rondkijken in de kringloopwinkel. De een zoekt een elpee, de ander boeken, of
een origineel kledingstuk. Nu bepaal ik de tijd van een interview. Als de winkel om zes uur dicht gaat, maak ik een afspraak om 4 uur,
dan duurt het interview tot ongeveer 5 uur en gaan zij nog een uurtje winkelen. Dan hoef ik niet zo lang over mezelf te babbelen.’
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‘Het is één grote,
warme, Dekselse familie’
Het is lastig om een volledige baan de vinden als je lichaam niet meewerkt. Als je last van migraine en artrose hebt en je heup en knie
versleten zijn, ook al ben je 46 jaar en hartstikke gemotiveerd. Na een aantal jaren zoeken vond Madeleine Bouwhuis haar plek bij
Deksels. ‘Niets is hier te gek, je kunt hier je ei kwijt en je kunt hier jezelf zijn. Het is één grote, Dekselse familie.’
Madeleine was ooit pedagogisch medewerkster. Nadat ze overtollig werd verklaard, werkte ze een tijdje in de thuiszorg. Vervolgens
was ze enkele jaren werkloos. ‘Via de gemeente volgde ik een re-integratietraject en op die manier kwam ik in september 2018 bij
Deksels terecht. Ik werk op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag en op donderdagavond. Zo heb ik tijd om ’s morgens op gang
te komen. Kijk, als ik pijn heb, heb ik gewoon pijn, of ik nu thuis ben of hier. Dan maar liever hier, onder de mensen, waar ik me nuttig
kan maken en waar het altijd gezellig is. Ik vind het heerlijk, het is een plek waar je jezelf kunt zijn, waar mensen elkaar in hun waarde
laten. Als ik ’s avonds thuiskom en op de bank ga zitten, merk ik het wel aan mijn voeten. Maar dat maakt mij niet uit.’
Schoonmaken, in de keuken werken en achter de bar staan, Madeleine is overal inzetbaar. Maar achter de bar geniet ze het meest.
‘Het leukst vind ik het contact met de mensen. Ik ontvang ze gastvrij en maak graag een praatje. En verder doe ik gewoon rustig mijn
dingetje.’ Met de collega’s heeft ze een band. ‘Als je onderling goed met elkaar overweg kunt, straal je dat ook uit. We krijgen altijd veel
complimenten van onze gasten. Over het eten, maar ook over de sfeer.’ In de loop van de tijd dat ze er werkt, heeft ze veel geleerd.
‘Je leert alles over de horeca, hoe het eraan toe gaat in een restaurant en waar je op moet letten. Het is hard werken, maar ik vind het
goed te doen omdat ik het zo naar mijn zin heb. Dan hou je het ook wel vol, denk ik.’
Ook al werkt haar lichaam niet mee, Madeleine is niet het type om bij de pakken neer te zitten. ‘Ik help mijn schoonmoeder van 87
in het verzorgingshuis en ik ben er ook voor de ouderen in de buurt waar ik woon. Dagelijks laat ik mijn hond Diva uit, en dan kom je
veel mensen tegen. Dat houdt je op de been, evenals mijn werk bij Deksels. Ik vind het belangrijk om de dingen positief te bekijken.’
Bij Deksels heeft ze haar plek gevonden. ‘Ik hoop dat ik hier nog lang kan blijven werken en dat het blijft zoals het is: een fijne plek
waar je jezelf kunt zijn.’
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Een lach
en een traan

Als het aan Rien Fiks (72) lag, zou hij wel tot z’n honderdste bij
Deksels willen werken. Met zijn altijd vrolijke humeur en een
geintje hier en een mopje daar, zijn de klanten en zijn collega’s
aan hem gehecht. ‘Mijn vrouw Hennie en ik hadden vroeger
een levensmiddelenwinkel in Hattemerbroek en later runden
wij de campingwinkel op camping Agnietenberg, waar we
ook woonden. Dat was heel leuk, iedereen was altijd in de
vakantiestemming. Op een gegeven moment veranderde de
camping van eigenaar en werd de winkel opgedoekt. Ik zocht
vrijwilligerswerk om weer onder de mensen te komen en zo
kwam ik bij Stichting Kringloop Zwolle terecht.’
Rien heeft zijn ervaringen opgeschreven:
‘Ik ben nu ongeveer negen jaar vrijwilliger bij de Kringloop aan
de Veerallee. Alleen Debora en ik zijn er nog vanaf toen ik
er begon. In die tijd zijn er wel honderd anderen geweest. In
het begin mocht ik een appeltaart maken, maar die mislukte
helemaal. Toen mocht ik aardappelen schillen voor de frites,
maar de schil was nog dikker dan de frites zelf. Dus werd het
barwerk, en dat vond ik heel leuk. Ik vertelde altijd moppen aan
de klanten, vooral over Belgen. Waarom we over twintig jaar
oorlog met ze krijgen… omdat ze dan onze moppen begrijpen.
Over dat we zo blij zijn dat de Belgen hebben ontdekt dat je in
een stacaravan ook kunt zitten en liggen, want wij hebben een
stacaravan in Heino. Ooit ben ik genomineerd voor Vrijwilliger
van het Jaar. Ik ben het niet geworden, maar we hadden wel een
hele leuke dag in het Provinciehuis. Helaas ben ik nu ziek en heb
ik al een poos niet kunnen werken, dat vind ik heel erg.’
Rien mist zijn werk en de mensen bij Deksels. ‘Ik heb het zien
opbloeien. Het is net een grote familie. Werkbegeleiders Debora
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en Martine zijn zulke lieverds, ze leven heel erg mee. Ze sturen me appjes, ze bellen me op om te vragen hoe het gaat. Ik vind het
zo erg dat ik er niet heen kan, ik kan niet meer lopen vanwege mijn rug. Er zitten zenuwen in de knel en bovendien moet ik een
chemokuur volgen. Ik weet niet hoe lang ik nog heb.’ Maar Rien zou Rien niet zijn als hij de harde realiteit niet doorspekte met humor.
‘Het is vijftien meter lang en het ruikt naar frites… een bus vol Belgen.’ Hij lacht. ‘Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat
helpt niks. We kijken gewoon wat er nog kan.’ Riens vrouw Hennie knikt. ‘Je moet de humor erin houden, anders lukt het niet’, zegt ze.
‘De medewerkers van Deksels gaan op een mooie, unieke manier met elkaar en met de klanten om’, vertelt Rien. ‘Een oude dame
die regelmatig kwam, hoefde nooit wat te zeggen, ik wist altijd precies wat ze wilde bestellen: een cappuccino en appeltaart met
slagroom. En als ze dan de appeltaart half op had, kwam ik nog even langs met de slagroomspuit om er een extra dot slagroom bij
te doen.’ Rien organiseerde op een donderdagavond een succesvolle bingo. ‘Dat had Martine bedacht. Ze wist dat ik dat vaker had
gedaan, met Hennie als mijn assistente. Het was afgeladen vol, er waren vijftig mensen. Ze konden van alles winnen, er zaten zelfs
badmutsen bij de prijzen. Geintjes tussendoor natuurlijk. Geweldig. Dat kan allemaal bij Deksels. Ze weten altijd de medewerkers in
hun kracht te zetten. Ik mis het.’ Het is even stil. Dan verschijnt er weer een grijns op Riens gezicht. ‘Weet je hoe een Belg een muis
vangt? Hij jaagt hem onder de kast en zaagt dan de kastpoten eraf.’ Hennie lacht. Mooie mensen.
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Een kijkje
in de keuken
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Deksels is de afkoelplek
‘Ooit was ik op zoek naar een nachtkastje voor mijn vader’, vertelt Kees van Emmerik in oktober 2019. Hij komt zeer regelmatig met
zijn negentig jaar oude vader bij Deksels. ‘Hij was van een heupprothese voorzien en hij had een tafeltje nodig naast zijn stoel. Met
mijn moeder ging ik naar Kringloop Zwolle, destijds nog aan de Hertenstraat.’ Hij lacht. ‘Het klikte meteen: de kringloop en ik. Je vindt
er spullen met een verhaal. Je kent het verhaal niet, maar dat kun je er zelf bij verzinnen. Dat is de charme van de kringloop, vind ik.’
‘Als er ééntje is die de kringloop platloopt, is het Kees’, vult zijn vader aan. ‘Logisch, je vindt er allemaal mooie dingen die handig zijn
en die je elders nergens vindt. Ik heb hier zelf ook mooie spullen gevonden, samen met mijn vrouw.’ Mevrouw Van Emmerik overleed
een jaar geleden. ‘Ons huis staat helemaal vol. Helaas woon ik er niet meer, ik woon nu in woonzorgcentrum DeVenus.’ Kees knikt.
‘De aanleiding was een licht herseninfarct. Het mooie is dat De Venus vlakbij de school ligt waar mijn vader ooit werkte: De Brug,
aan de Ruiterlaan. Daar werkte hij met kinderen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken bij het vinden van een goed plekje

‘Deksels is de
afkoelplek’
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in de maatschappij.’ ‘Vandaar ook de naam’, verklaart meneer Van Emmerik senior. ‘We bouwden een brug tussen het kind en de
maatschappij, dat staat nog op een gevelsteen van het gebouw.’ ‘Dat is precies wat er bij restaurant Deksels ook gebeurt’, zegt Kees.
‘Hier krijgen de medewerkers ook een steuntje in de rug om weer verder te kunnen. Daarom voelen we ons hier op ons gemak.’
Vader en zoon bekijken de spullen die voor hen op tafel liggen, naast de kop koffie en de kom soep. Boeken, een beeldje, een
prentenboek van Rien Poortvliet. Achter hen staat een ingelijst portretje van mevrouw Van Emmerik. Want bij Deksels wordt iedereen
in ere gehouden. ‘We gaan altijd eerst kijken of er in de winkel spullen zijn die we interessant vinden. Vervolgens gaan we ze bij
Deksels nader bekijken. Soms leggen we iets terug, soms schaffen we het aan. Je moet selectief zijn, anders word je overvoerd.
Deksels is als het ware de afkoelplek’, zegt Kees. ‘Je hoeft niet altijd wat te kopen, kijken is ook al leuk’, zegt zijn vader. Kees verzamelt
van alles. ‘Maar mijn ouders konden er ook wat van. Momenteel ben ik met een vriend bezig de inboedel van mijn ouderlijk huis te
inventariseren. Alles is van waarde, vind ik, daar ook. Ik zag een foto waarop ik als klein baby’tje met mijn ouders sta, en dezelfde jurk
die mijn moeder op die foto aanhad, hing nog in de kast. Dat is illustrerend voor de manier waarop ze alles bewaarden. En de laatste
jaren hebben ze nog veel meer bij de kringloop aangeschaft. Het is moeilijk om keuzes te maken in wat ik wil bewaren, wat weg kan
en wat naar de kringloop moet. Overal kleven herinneringen aan. Daarom is het handig dat de vriend op een objectieve manier helpt.’
Meneer van Emmerik senior geniet van het gezelschap van zijn zoon. ‘Toen ik naar De Venus verhuisde, zei Kees: “Je gaat niet aan de
kant zitten hoor!” En dat doe ik niet. Ik ga bijvoorbeeld regelmatig rummycuppen met een medebewoonster. Maar het liefst ga ik met
Kees naar de kringloop en naar Deksels. We voelen ons hier thuis.’

Op 9 januari overleed Hendrik van Emmerik op de leeftijd van 90 jaar in zijn slaap.
Henk werd geboren in 1929 in Hilversum, ging werken in het onderwijs en trouwde met Willy Maaskant; het werd een huwelijk van
65 jaar. Ze kregen één zoon, Kees. In Zwolle ging Henk werken op SBO De Brug en ze kwamen wonen in de Prinses Julianastraat.
Willy overleed in 2018, na een jarenlang ziekbed, en Henk zorgde trouw voor haar voor zover dat in zijn vermogen lag. Samen waren
ze een markante verschijning in de buurt, waar ze bijna dagelijks hun wandeling maakten; Willy in de rolstoel, geduwd door Henk.
Na het overlijden van zijn vrouw en zijn eigen afnemende gezondheid, verhuisde Henk vorig jaar naar De Venus.
Henk van Emmerik was een echte onderwijsman, geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurde, hij hield van lezen en van wandelen.
Hij zocht en vond houvast in het geloof, waarover hij graag het gesprek aanging. Tegelijkertijd viel het leven hem meer en meer zwaar
en verlangde hij naar het einde.
Op 17 januari namen familie en nabestaanden afscheid van Henk van Emmerik, in crematorium Kranenburg.
Kees: ‘Na de dood van mijn moeder op 27 juli 2018 hebben mijn vader en ik veel samen opgetrokken. We deelden herinneringen, we
gingen te voet en per rolstoel vanuit De Venus de stad in en we verzamelden schatten bij de kringloop.
Die laatste tijd was dierbaar voor ons beiden.’
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‘Een veilige,
warme haven’

24 Deksels

Acht jaar geleden kwam Gerwin Nijhof bij Deksels binnengelopen. ‘Ik was 26 jaar, woonde begeleid
bij de RIBW, heel beschermd met de begeleiding naast de deur, maar ik verveelde me thuis dood.
Ik werd er helemaal naar en depri van. Mijn woonbegeleider was toevallig bij Deksels en ontdekte
dat ze vrijwilligers zochten. Diezelfde dag nog had ik een gesprek met Debora over dagbesteding
en een week later ben ik begonnen. Ik vond het heel spannend, maar horeca was wel helemaal in
mijn straatje.’
‘Ze hebben me hier heel veel zelfvertrouwen gegeven. In het begin bakte ik appeltaarten. Het gaf
een enorm voldaan gevoel om op de vrijdag appeltaarten voor het weekend te bakken: drie keer
deeg, drie keer appels en alles tegelijk de oven in. We gingen naar de markt om groente en fruit te kopen. Ik leerde van alles. Hoe meer
ik leerde, hoe meer ik zelf ook mocht aansturen. Ik ben hier veranderd; veel zelfverzekerder geworden. Dat komt omdat ze hier veel
geduld hebben. Als het niet lukt, geven ze advies. Het is fijn als het dan uiteindelijk wel lukt, dan weet je: ik kan het toch wel! Verder
heb ik hier ook geleerd om grenzen te stellen en niet altijd maar ja te zeggen. En daarnaast ben ik stressbestendiger geworden. Dat
moet wel als je in de horeca werkt. Je moet je niet op laten jagen. Als de bediening vraagt waar de bestelling blijft, dan zeg ik: “Willen
de mensen het snel hebben, of willen ze lekker warm eten?” Weet je, de klanten weten ook wel dat hier mensen met een rugzakje
werken en dat het even wat langer kan duren of dat er dingetjes fout kunnen gaan.’
‘In eerste instantie heb ik hier drie jaar gewerkt’, vertelt Gerwin. ‘Toen kon ik niets meer leren en waren er geen uitdagingen meer. Ik
heb bij een ander bedrijf dagbesteding gedaan en twee jaar geleden kreeg ik een baan bij Bistro de Kwaak, op een schip. Daar is het
vooral ’s zomers heel druk met het terras. Dus in de winter zit ik dan weer veel thuis. De enige die je ziet of spreekt zijn de caissières
in de supermarkt. Twee jaar geleden ben ik naar Debora toegegaan om te vragen of het goed was dat ik in de winter desnoods weer
één dag per week kwam werken. “Kom maar”, zei ze. “Kom maar.” Nu sta ik hier weer vijf dagen per week in de keuken en geef ik
mijn ervaringen mee aan andere mensen.’
Inmiddels woont Gerwin bijna zelfstandig. ‘Momenteel word ik begeleid door ZeS op Maat, ZeS staat voor Zelfstandig en toch Samen.
Ik heb mijn eigen huisje, ze komen nog eenmaal per twee weken bij me langs. Nog een paar maanden en dan proberen we of het
helemaal zelfstandig kan. Ik denk het wel, ik heb ondertussen geleerd om goed voor mezelf te zorgen. Dat is mede aan Deksels te
danken.’
‘Deksels is een hele veilige, warme haven’, zegt Gerwin. ‘Iedereen is welkom, iedereen kan zichzelf zijn, iedereen krijgt honderdduizend
kansen om zichzelf te ontwikkelen. Je wordt nooit afgerekend op fouten die je maakt. Er wordt altijd bekeken hoe je geholpen
kunt worden, zodat het de volgende keer wel lukt. Ze hebben het ook meteen in de gaten als je iets dwars zit. Je ziet mensen hier
opbloeien, dat is heel mooi.’ Gerwin koestert Deksels in zijn hart. ‘Ik zal hier altijd blijven buurten, het zal altijd een onderdeel van mijn
leven blijven. Het is bijna gewoon een thuis.’
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Onthaasten bij Deksels

Erica en Rick Matteman zijn kringloopbezoekers van het eerste uur. ‘Wij gaan al naar kringloopwinkels sinds ze bestaan’, vertelt Erica.
‘Vanaf dat Stichting Kringloop Zwolle in de Hertenstraat startte, komen we er dan ook regelmatig.’ Rick knikt. ‘Je ziet hier leuke dingen,
die nog heel goed te gebruiken zijn. We brengen en kopen. Ik vind de circulaire economie prachtig.’ Erica is het er helemaal mee eens.
‘Als je spullen of kleding hebt waar je niks mee doet, kun je ze beter hier brengen dan op zolder laten verstoffen.’ De sfeer bij Kringloop
Zwolle spreekt haar aan. ‘Op een gegeven moment kwam ik thuis te zitten na een massaontslag bij de zorgorganisatie waar ik werkte.
Ik was bijna zestig en het was niet eenvoudig om een andere baan te vinden. Kringloop Zwolle vroeg of ik vrijwilligerswerk wilde
doen. En dat leek me een stuk beter dan thuis op de bank te zitten. Ik werk nu drie jaar in de vestiging in Zwolle-Zuid en het bevalt
prima. Je bent nuttig bezig, het is dankbaar werk. En er hangt een hele fijne sfeer, dat motiveert.’
Bij Deksels komen Erica en Rick ook al vanaf het begin, minstens eenmaal per week. ‘Het is hier heel leuk’, zegt Rick. ‘Je leert de
mensen kennen en zij ons. Ze geven je een welkom gevoel. We kijken eerst in de winkel of er nog wat van onze gading is en dan
gaan we lekker bij Deksels zitten. Je kunt hier heerlijk onthaasten.’ ‘Het leuke is dat je de medewerkers ziet groeien’, zegt Erica. ‘In het
begin zijn ze vaak nog wat verlegen of afhoudend, maar dan worden ze steeds zelfverzekerder en beginnen uit zichzelf een praatje.’
Rick knikt. ‘Laatst was er een jongen die een koksopleiding deed en we hoorden dat hij nu een baan heeft gekregen in een hotel. Dat
is toch geweldig. Heerlijk om daar deelgenoot van te kunnen zijn.’ ‘Je merkt wat mensen allemaal kunnen als ze de kans maar krijgen’,
zegt Erica. ‘Het gaat erom dat je ze in hun waarde laat. Dat deed ik in de zorg ook. Je neemt niet de regie over, je laat ze doen wat
ze zelf allemaal kunnen en waar ze goed in zijn. Dat is veel beter voor hun eigenwaarde.’
Rick werkt al zo’n 46 jaar als vrijwilliger bij het Rode Kruis. ‘Er is meer op de wereld dan wijzelf. Als je daarvoor openstaat en kritisch
bent naar jezelf, wordt je wereld veel rijker.’ Hij werkte bij een drukkerij die failliet ging en stond van de één op de andere dag op
straat. ‘Je kunt bij de pakken neer gaan zitten, maar je kunt zo’n situatie ook als een uitdaging zien. Ik heb mezelf in de kraag gepakt
en binnen de kortste keren had ik een andere baan. Ik ben nu 66 jaar, maar de geraniums waar ik achter zou moeten gaan zitten,
moet ik nog kopen.’ ‘Als je valt, moet je weer opstaan’, vult Erica aan. ‘Want anders blijf je liggen en verandert er niets. Dat is ook het
uitgangspunt bij de mensen van Deksels.’
Restaurant Deksels blijft hun vaste stek, zeggen Erica en Rick. ‘We hebben het interieur steeds mooier zien worden. In het begin was
de balie opgebouwd uit oude kisten, nu is het van oude kasten gemaakt, heel leuk. De medewerkers passen het interieur aan de
seizoenen aan, dat is prachtig. Het meubilair dat hier staat is te koop, dus dat verandert ook steeds. Dat is het leuke van kringloop. Je
haalt de spullen bij elkaar en maakt er iets moois van. De medewerkers komen en gaan. En ook de gerechten veranderen regelmatig,
afhankelijk van de talenten van de medewerkers. Alles bij Deksels is als het ware circulair. Alleen de gezelligheid is hier altijd geweest,
die is blijvend, evenals het gevoel van welkom. Wat ons betreft verandert dat nooit!’

Deksels 27

Stralende glimlach,
en een stralende toekomst
Petra Hovestad (33) werkte iets langer dan een jaar bij Deksels. Het verschil tussen de Petra die in oktober 2018 startte en die in
november 2019 vertrok is groot. Van een zoekende vrouw die alleen met de hand voor de mond praatte veranderde ze in een
stralende, zelfbewuste vrouw. ‘Ik vond bij Deksels wat ik zocht en misschien nog wel meer: een heel fijne werkplek en een nieuwe
kijk op mijn toekomst.’
‘Het is nu oktober, ik werk hier bijna een jaar’, vertelt Petra in het najaar 2019. ‘Op 21 november ben ik hier voor het laatst, dan gaat
mijn zwangerschapsverlof in.’ Via haar werkcoach van de gemeente Zwolle kwam ze bij foodserviceorganisatie Albron terecht, die
in samenwerking met de gemeente leerwerktrajecten aanbiedt. ‘De laatste jaren had ik alleen maar schoonmaakwerkzaamheden
gedaan en dat wilde ik niet meer. De werkcoach zei dat ik maar eens moest kijken of het me beviel in de keuken van Deksels. Na
twee maanden vond ik het nog steeds superleuk, ik had het echt naar mijn zin. Maar het is echt een leerwerkplek, op een gegeven
moment moet je verder. Eigenlijk zou ik in september al vertrekken, maar mijn zwangerschap kwam ertussen. Op 20 december
verwacht ik mijn tweede dochter. In maart ga ik een cursus catering van ongeveer drie maanden volgen en daarna word ik bij een
bedrijf van Albron geplaatst. Ik ben benieuwd waar ik terecht kom!’
In het verleden ging het niet zo voorspoedig. ‘Tot vier atheneum vond ik school een fluitje van een cent, maar in de vierde moest ik echt
gaan leren. Dat ging niet. De havo beviel ook helemaal niet, dus toen ben ik gaan werken en daarna kwam ik in het uitkeringstraject.
Het is fijn dat ik nu een cursus richting leuk werk kan gaan volgen. Het wordt druk, met een dochter van acht en een baby’tje erbij,
maar ik ben blij met alle kansen die ik krijg. Als alles goed gaat, wil ik uiteindelijk de koksopleiding gaan doen.’ Met eten bezig zijn
is Petra’s passie. ‘De keuken van Deksels is een geweldige werkplek. Weet je, hier werken zoveel verschillende mensen, met zoveel
verschillende rugzakjes en iedereen wordt gewoon geaccepteerd en gewaardeerd. Er is geen groepjesvorming en er wordt niet achter
je rug om gepraat. Je wordt hier helemaal klaargestoomd voor de volgende stap: dat je gewoon weer betaald werk kan gaan doen.
Het leuke is dat het met al die bijzondere mensen toch ook heel goed werkt als horecabedrijf. Dat is toch prachtig! Dat zou ik wel
meer willen zien.’
Het is niet alleen koken wat Petra doet. ‘Ze laten me in de keuken veel dingen regelen en organiseren. Dat gaat me ook wel goed af.
Ik zorg dat de boel draait als Martine en Debora bijvoorbeeld moeten vergaderen.
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En verder vind ik het geweldig om nieuwe recepten te bedenken. We werken met de voorraad die we hebben, dus als we pastinaak
en broccoli over hebben, dan maken we onze speciale huis-broccoli-pastinaak-soep. We serveerden een keertje paprikasoep met
taugé en Indiase wortelsoep met chorizo. Zo doen we het ook met taarten bijvoorbeeld. Het is allemaal heel bizar, maar vet lekker.
En als dan klanten naar je vragen om je te complimenteren, is dat echt het mooiste wat er is.’
Petra was onzeker toen ze startte bij Deksels. ‘Ik ben hier gekomen met een heel slecht gebit. Door parodontitis was mijn kaakbot
al voor vijftig procent opgelost en mijn tanden vielen uit. Maar hier werd ik gewoon door iedereen geaccepteerd. Eind januari kreeg
ik een kunstgebit en daar ben ik heel blij mee. Ik durf nu weer gewoon te lachen en ik kan weer goed praten! Het heeft me veel
zelfvertrouwen gegeven. De mensen van Deksels hebben me het hele proces door gesteund, ik kreeg telefoontjes en appjes, iedereen
leefde mee. Weet je, het voelt een beetje als een familie.’ Ze wijst op haar buik. ‘Ik mag niet zwaar tillen van mijn collega’s, ik mag me
niet te druk maken, ik heb hier allemaal moeders. Dat maakt dit kindje een beetje òns kindje. Dat is toch geweldig?’
Natuurlijk zal Petra Deksels missen. ‘Maar op een gegeven moment moet je verder, anders blijf je steken. Ik heb veel mensen zien
komen, zien opknappen en zien gaan, nu is het voor mij tijd om de volgende stap te doen.’ Ze is blij met de kansen die ze bij Deksels
heeft gekregen. ‘Ik heb mezelf kunnen ontwikkelen. In het begin was ik wat te direct en pakte ik in mijn enthousiasme gewoon de
leiding, dat vonden sommige mensen lastig. Na een gesprek met Martine en Debora heb ik dat kunnen bijdraaien. Kijk, zo werkt dat
hier. Als je openstaat en een beetje vermogen tot zelfreflectie hebt, kun je hier heel veel leren.’ Ze toont een stralende glimlach. ‘Ik ben
helemaal opgekrabbeld uit een zware periode. Ik ben heel blij met waar ik nu ben en ik heb heel veel zin in de toekomst. Natuurlijk
blijf ik hier geregeld komen. Ik hoop dat Deksels nog heel lang blijft bestaan, precies zoals het nu is, zodat nog veel mensen hier heel
veel kunnen leren.’
Inmiddels...

Een, twee, drie meisjes op een rij.
Ashley en Djalana hebben er een zusje bij.
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Rick, Petra, Ashley en Djalana. Erfwal 54, 8043 XL in Zwolle
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Reviews
(...) Ik vond jullie benadering naar de leerlingen erg prettig en ik
heb het idee dat ze echt bij het team horen. De communicatie
leek me open en helder en dat is ook wat ik richting ons als
school ervaar.
Ik heb het idee dat de meiden professioneel worden opgeleid
om in de horeca te gaan werken. Ze laten tijdens de lessen
op school duidelijk blijken dat ze op stage vaardigheden en
technieken leren en ook af en toe uit hun comfortzone worden
gehaald om dingen te doen die ze uit zichzelf niet snel zouden
doen (...)
Suzanne de Vries
TalentStad Praktijkonderwijs

Personeel: gemengde groep, goede sfeer en met gedreven
leiding.
Samenwerking: positief! Staan open voor kansen en
mogelijkheden van kandidaten en ook in de samenwerking.
Professionaliteit: de professionele houding van de leiding is
duidelijk aanwezig. Jullie weten waar jullie het over hebben en
wat er mogelijk is.
De locatie restaurant Deksels komt professioneler over dan op
voorhand verwacht.
Karin Boersma
Accountmanager
WerkgeversServicepunt Regio Zwolle

Ik heb in de afgelopen twee jaar twee stagiaires bij jullie gehad

De samenwerking heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Kundige
mensen die onze leerlingen goed kunnen begeleiden. Wanneer
er iets is of speelt, wordt er direct contact opgenomen om één
en ander te bespreken.
Verder vind ik de opzet van deze manier van horeca erg
mooi omdat er mensen aan het werk zijn en komen die het al
moeilijk genoeg hebben en op deze manier weer een plekje
kunnen veroveren op de arbeidsmarkt.
Hopende op een mooie en blijvende samenwerking!!
Bram Vermeer
TalentStad Praktijkonderwijs

Wij zijn heel positief over jullie.
De samenwerking verloopt soepel en zeer prettig. Antwoord
op e-mails en telefoons wordt altijd op korte termijn gegeven.
Wij en onze klanten zijn erg tevreden over de begeleiding en
over de mogelijkheden die jullie bieden.
Onze klanten voelen zich thuis bij Deksels en hebben
vertrouwen in jullie. Jullie zijn erg bij hen betrokken. De
begeleiding is professioneel en zeer deskundig.
Harold, Laura en Bianca
Adviseurs Werk UWV WERKbedrijf Regio Zwolle

en ben erg positief over Deksels / jullie.
Het is een ontzettend fijne plek voor onze leerlingen en ik heb
de samenwerking dan ook als heel fijn ervaren, ik hoop jullie
ook. Juist de diversiteit aan personeel maakt het in mijn ogen
zo’n waardevolle plek!
Marco Oldehinkel
Thorbecke Scholengemeenschap, afd. Praktijkonderwijs
Deksels ken ik zowel als klant en als stagedocent voor onze
leerlingen.
In beide gevallen ben ik zeer positief over Deksels als restaurant,
het personeel, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt,
de aankleding.
Waar het gaat over begeleiding van onze leerlingen: hier heb ik
tot nu vooral met Debora te maken. Meedenkend, doortastend,
snel kunnen schakelen, de leerlingen in gesprek en in beweging
krijgen. Geduldig, laagdrempelig, vertrouwensband kunnen
opbouwen in korte tijd. Leerlingen over drempels helpen en
voorbereiden op een volgende stage en werkplek. Indien
nodig denkt en werkt Debora mee in mdo-overleggen, wat
zeer wenselijk kan zijn voor vervolgdoelen/stappen van onze
doelgroep.
We hopen dan ook voor de komende jaren op een goede
voortzetting van deze voor onze doelgroep zeer belangrijke
stageplaats.
Review:

★★★★★

Erik Grootenhuis
Thorbecke Scholengemeenschap, afd. Praktijkonderwijs
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‘Een goede manier om weer in
het arbeidsritme te komen’
‘Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik bij Deksels vertrok, maar ik voel me hier nog steeds thuis’, zegt Kurt Dijkhuis. Hij werkte
anderhalf jaar bij Deksels om weer een beetje in het arbeidsritme te komen. ‘Ik mis het nog steeds een beetje. Het was echt fantastisch
om hier te werken. Ik kan het iedereen aanraden.’
Tot zijn 28ste ontving Kurt, nu 32 jaar, een Wajong-uitkering. Vier jaar geleden vond het UWV dat hij aan het werk moest. ‘Ik heb
aangegeven dat ik het geen probleem vond, maar dat ik al heel lang niet meer gewerkt had en dat ik er graag hulp bij wilde. Vervolgens
kreeg ik een jobcoach van Caprisma, een bureau dat mensen zoals ik begeleidt naar werk.’ Kurt heeft PDD-NOS. ‘Dat is simpel gezegd
de vuilnisbak van autisme. Ik heb ook een tikje ADD daarbij. Ik heb moeite met drukte, en subtielere dingen pik ik niet zo snel op. Soms
realiseer ik me niet hoe bepaalde dingen die ik zeg bij een ander overkomen. Dat soort dingetjes. In mijn hoofd is het altijd heel druk.
Destijds had ik ook een mentale leeftijdsachterstand, maar dat is nu niet meer zo.’
Via de jobcoach kwam Kurt bij Deksels terecht. ‘In het begin vond ik het best zwaar. Ik had zo’n acht, negen jaar niet gewerkt en
ik was zowel fysiek als mentaal maar heel weinig gewend. Ik zat voorheen de hele dag achter de computer te gamen. Dat vind ik
heerlijk. Ik werk het liefste niet, maar als ik dan toch moet werken, dan ga ik er wel voor, dus ik deed mijn best bij Deksels. Ik begon
met tweemaal twee uur per week en in de loop van de tijd heb ik het opgebouwd naar vier dagen van vijf uur. Het was relaxter dan
ik verwacht had. Ik voelde me hier begrepen.’
Kurt deed alle voorkomende werkzaamheden, zoals ingrediënten snijden, broodjes klaarmaken, afwassen, koken en bakken, en
bediening en kassawerk. ‘Op een gegeven moment was er iemand nodig voor de tuin, dat vond ik leuk. Ik heb nog een extra gedeelte
aangelegd voor pompoenen en courgettes. Dat ging geweldig, op een gegeven moment hadden we zoveel courgettes dat we bijna
niet meer konden bedenken wat we er allemaal van moesten maken. Koken vond ik het leukst, ik heb eens witlof ham/kaas met
banaan geïntroduceerd, een recept van mijn moeder. Dat viel in goede aarde!’
‘Op sociaal gebied heb ik hier veel geleerd, al ben ik nog altijd het liefst op mezelf’, zegt Kurt. ‘Ik heb geleerd om met allerlei verschillende
mensen om te gaan. Ik heb geleerd om in de keuken te werken, om voor grote groepen te koken en om met stress om te gaan. Ook
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heb ik geleerd hoe leuk teamwork is. Ooit was het gigantisch druk op een donderdagavond. We serveerden soep en zelfgemaakte
schnitzels met champignonsaus, salade en zelfgemaakte patat. Ik stond de hele avond bij het fornuis, en mijn collega had al voor ik het
vroeg door wat ik nodig had. Dat werkte geweldig.’
‘In totaal heb ik hier iets meer dan anderhalf jaar gewerkt’, vertelt Kurt. ‘Sinds februari 2019 werk ik bij Subway. Deksels was een heel
goede manier om weer in het arbeidsritme te komen. Ik kon het op mijn eigen tempo opbouwen. Nu werk ik twintig uur per week.
Ik heb niet zozeer een toekomstdroom, ik probeer van dag tot dag een goed leven te leiden en dat lukt aardig. Wat Deksels betreft
hoop ik dat het zo blijft zoals het is, en dat nog vele mensen hier hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden. Ik hoop alleen dat er
nog eens een keer iemand komt, die de tuin bij wil houden. Daar kon je toch wel hele lekkere dingen verbouwen.’

36 Deksels
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‘De manier waarop Deksels
mensen een kans geeft,
heeft ons hart’
Ben Boer (74) en Gerard Couperus (91) wonen in Den Haag, maar ze zijn regelmatig bij Deksels te vinden. ‘We hebben een caravan
in Epe en op zoek naar spullen om het gezellig in te richten kwamen we jaren geleden bij Kringloop Zwolle terecht’, zegt Ben. Gerard
kan altijd materialen voor zijn hobby gebruiken. ‘Modeltreinen hebben mijn passie en daar gebruik ik spiegels bij, daarmee kun je mooie
effecten creëren. Bij de kringloop is altijd wel iets van mijn gading te vinden.’ De filosofie van Kringloop Zwolle en restaurant Deksels
en de bijbehorende sfeer spreekt hen aan. ‘De manier waarop naar mensen en materialen wordt gekeken en de wijze van werken
is buitengewoon interessant’, zegt Gerard. De heren kunnen erover meepraten. Vanuit hun eigen jeugdervaringen, vanuit hun vak als
docent Nederlands en Duits (Ben) en geschiedenis en Engels (Gerard) en vanuit de mooie manier waarop ze een 15-jarige vluchteling uit
Koerdistan als pleegzoon aannamen en hem een goede basis in Nederland gaven. ‘Ik vind het respectabel hoe men het bij de kringloop
en bij Deksels aanpakt, hoe men hier mensen die nooit een kans hebben gekregen verder helpt’, zegt Gerard. ‘Als onderwijsmensen
en als pleegvaders zijn we hier heel gevoelig voor. Dat heeft ons hart.’
Ben, die zelf als jongen in vijf pleeggezinnen zat, gaf Nederlandse les aan anderstaligen, toen hij 25 jaar geleden kennismaakte met
Ali uit Koerdistan. ‘Hij was hier helemaal alleen. De vrachtwagenchauffeur die hem had meegenomen, zette hem af in de Haagse
Schilderswijk en zei: “Luister goed naar de mensen om je heen. Als je iemand Koerdisch hoort praten, spreek je hem aan.” En zo
kwam hij in contact met een jongen die bij mij in de klas zat. We hebben Ali verder geholpen, we hebben gezorgd dat hij in een
opvangcentrum terecht kwam en drie maanden later had hij een verblijfsvergunning. Toen het misging op een school in Rijswijk die
hem op z’n achttiende weg stuurde omdat hij illegaal zou zijn, hebben wij de hoogste instantie op de hoogte gebracht: Job Cohen
bezocht de school persoonlijk. Binnen een half jaar had Ali een paspoort. Nu is hij 38 jaar en heeft hij een eigen bedrijf. Hij werkt als
maatschappelijk werker in de multiculturele zorg. Kijk, Ali had als jonge jongen ook een kans nodig. Iemand die hem op weg hielp. Net
zoals de mensen die hier bij Deksels werken.’
Gerard groeide op in Indië. ‘In 1938 gingen mijn ouders op verlof naar Nederland en vervolgens konden we niet meer terug omdat
Nederland op de rand van de mobilisatie stond. Wat een verandering was dat voor mij. Ik was tien jaar en we moesten vreselijk
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wennen. Daar kwam de oorlog ook nog overheen. Het had niet veel gescheeld of we hadden het niet overleefd.’ Gerard vindt
het erg dat de mensen blijkbaar niets hebben geleerd van de wereldoorlogen. ‘Ik ben ooit cum laude gepromoveerd op het thema
vredesopvoeding. Vrede kan worden opgevoed. Je kunt mensen leren inbinden. Als jongens niet leerden schieten en marcheren maar
juist in openheid, zelfdenkend en met respect en waardering voor de medemens werden opgevoed, ongeacht afkomst, cultuur of
religie, zou de wereld er heel anders uitzien. Bij Deksels ontdek je wat respect en waardering met de mensen doet.’
‘Als we op de camping zijn, komen we hier zeker eenmaal per week. Je leert de mensen kennen, het is net een familie. We voelen ons
altijd heel welkom’, zegt Ben. Gerard heeft een speciale, intuïtieve kijk op mensen. ‘Ik voel mensen aan. Ooit zag ik een medewerker
hier lopen die helemaal verwarring uitstraalde. Ik zei: kijk mij eens in de blauwe ogen en vertel. En dat gebeurde. De dingen die ik terug
kon geven zijn van dien aard geweest dat er een vriendschap is ontstaan. Kijk, dat kan bij Deksels.’ Ben knikt. ‘Mensen die altijd alleen
maar negatieve dingen over zich heen hebben gekregen in hun leven, worden hier ineens positief benaderd. Dat vinden we geweldig.
Je ziet ze daardoor groeien.’ Hij lacht. ‘Keerzijde van de medaille is dat ze dan opeens weer weg zijn. Dat is voor ons jammer, maar
voor henzelf positief natuurlijk.’
De heren zijn in de winter niet zo vaak op de camping. ‘Maar als we weer in Epe zijn, komen we weer graag een kopje koffie doen
bij de mensen van Deksels.’
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Kerstdiner
Het inmiddels traditionele kerstdiner is
een succes. Elk jaar weer zit Deksels
vol met genietende mensen.
Dat eet smakelijk!

‘Bij Deksels kun je je op een
positieve manier ontplooien’
Na jaren te hebben gewerkt in de mobiele telefonie kwam Ritsie Plantinga (53) een aantal jaren geleden, toen het slechter ging met de
economie, zonder werk te zitten. ‘Via de gemeente kon ik een re-integratietraject volgen. En zo kwam ik vier jaar geleden bij Deksels
terecht, waar ik vervolgens twee jaar ben gebleven. Inmiddels werk ik alweer twee jaar als afwasser bij foodservice-organisatie Albron.’
Het werk bij Deksels bood veel voordelen. ‘In praktische zin was het handig dat ik mijn werktijden mocht aanpassen, zodat ik mijn
dochter Naomi (9) om half drie van school kon halen. Een ander voordeel was dat ik weer in het werkritme kon komen.’ Ritsie deed
net als de andere medewerkers alle voorkomende werkzaamheden. ‘Bij Deksels heb ik geleerd om met allerlei verschillende mensen
om te gaan. Verder heb ik veel na kunnen denken. Zo weet ik dat ik niet altijd in de horeca wil blijven. Telefonie is ook niets meer voor
mij. Ik ben een man van de cijfers. Ik wil accountancy gaan doen en daar ga ik binnenkort ook een deeltijdopleiding voor volgen. Het
is werk dat me ligt, en dat je bovendien lang kunt vol houden, ook op latere leeftijd.
‘De sfeer bij Deksels is heel goed’, zegt Ritsie. ‘Mensen kunnen zich er op een positieve manier ontplooien. Ik ben blij dat ik hier
geweest ben. Misschien was twee jaar wat te lang, mensen komen en gaan, dan moet je schakelen. Bovendien word je een soort
persoonlijkheid binnen een team. Daardoor neem je meer verantwoordelijkheden op je, ook al heb je de bevoegdheid niet. Maar het
is een fijne plek waar je je weer nuttig voelt. Deksels is ook een unieke, onafhankelijke organisatie, die alles zonder subsidie weet te
organiseren, daar heb ik wel respect voor.’
Ritsie koestert goede herinneringen aan Deksels. ‘Je hebt een onderlinge band, je geeft om elkaar. Juist omdat het om kwetsbare
mensen gaat, kom je voor elkaar op. Ze moeten niet aan je collega’s komen. Debora en Martine zijn heel sociaal. Ze proberen
iedereen weer in het ritme te krijgen en dat lukt meestal ook. Het is een prima overbrugging naar de echte werkwereld.’
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‘Het gaat niet alleen
om het werk,
het gaat echt over jezelf’
‘Tijdens mijn studie Bloemist was ik op zoek naar een bijbaantje’, vertelt Letty Koller. ‘Mijn moeder en ik aten hier een keer en toen zag
ik dat ze vrijwilligers zochten. Dat leek me wel wat.’ Ze voelde zich al vrij snel op haar plek bij Deksels. ‘Vanwege een angststoornis
zat ik destijds in een onzekere periode. Ik was voor allerlei gewone dingen in het dagelijkse leven bang. Bij Deksels ben ik zelfstandiger
geworden. Ik mocht zijn wie ik ben.’
‘Op zich verwachtte ik in eerste instantie niet zo veel’, vertelt Letty. ‘Maar het team was leuk en het was gezellig, dus ik bleef graag. Ik
stond achter de bar, ik deed de kassa, ik kookte en maakte schoon, eigenlijk deed ik van alles. Maar de bediening vond ik het leukst.’
Ondertussen kreeg ze meer zelfvertrouwen. ‘Als je ergens mee zat, kon je erover praten. Ze zagen het ook als het niet goed ging en
vroegen dan net zolang door tot je vertelde wat er aan de hand was. Daardoor leerde je de dingen niet op te kroppen. Ze vonden
het fijn wanneer je aangaf dat er iets was, zodat ze er rekening mee konden houden. Zo werken ze hier, ze kijken verder dan alleen
maar oppervlakkig.’
Inmiddels heeft Letty haar diploma Bloemist. ‘Tijdens mijn laatste stageplek ontdekte ik echter dat in een winkel staan niets voor mij is.
Ik word heel zenuwachtig als ik een boeket moet maken voor een wachtende klant. Maar het lijkt me wel heel leuk om workshops te
gaan geven, dat wil ik ooit nog gaan doen. Ondertussen werk ik sinds begin 2019 bij Bowlen & Zo in de bediening, ik leg de activiteiten
uit en af en toe sta ik in de keuken. Dat was me nooit gelukt als ik niet bij Deksels was begonnen. Ik ben er zelfverzekerder geworden,
sta sterker in mijn schoenen en heb meer zelfinzicht gekregen. Het is niet alleen maar werken, het gaat dieper dan dat. Bij Deksels
gaat het echt over jezelf als persoon.’
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10 jaar Restaurant Deksels
Marijke Mosterman Journalistieke Producties
in opdracht van Stichting Kringloop Zwolle
Februari 2020

