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InDeSmulhoeve is
Ruim 150 horecazaken worden – deels – gerund door mensen
met een verstandelijke beperking. Verwacht er geen koude
pannenkoeken of slappe koffie met een voetbad. ,,Wij zijn
dat kwaliteitsrestaurant, alleen gezelliger.’’

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s: Joost Hoving

H
ij wil één ding vooropstel-
len: ze zijn niet zielig. Je
komt langs omdat je ‘ver-
rekte lekker’ wilt eten, niet
omdat je medelijden hebt
of een goede daad wilt ver-
richten. Bedrijfsleider

Marco Roozenburg zit ontspannen aan
een schoongeboend tafeltje in De Smul-
hoeve. Het lunchcafé in de Haagse
nieuwbouwwijk Leidschenveen is afge-
laden met hongerige gasten. Roozen-
burg heeft alle vertrouwen in zijn staf.
Het merendeel mag dan een verstande-
lijke beperking hebben, de zaak loopt
gesmeerd. Gastvrouw Samantha: ,,Goe-
demiddag, welkom bij De Smulhoeve.
Had u een reservering?’’
Zo’n dertig verstandelijk beperkte

personeelsleden werken in De Smul-
hoeve. Ze hebben een achterstand in
hun geestelijke ontwikkeling door het
syndroom van Down, autistische beper-
kingen of aangeboren hersenletsel. De
meesten zijn tussen de 18 en 22 jaar.
Allen zijn cliënt van zorgorganisatie
Ipse de Bruggen, dat behalve de Haagse
lunchroom ook eetcafés in Zoetermeer
en Brielle heeft opgezet.
,,Deze mensen worden vaak beoor-

deeld op wat ze niet kunnen,’’ vertelt
bedrijfsleider Roozenburg. ,,Wij maken
juist gebruik van de dingen waar ze wel
heel goed in zijn. Zet iemand met een

autistische beperking achter de bar en
hij zorgt ervoor dat elk suikerzakje en
lepeltje minutieus op zijn plaats ligt.
Samantha is bijvoorbeeld ook zo goed
als blind, maar we profiteren dagelijks
van haar kracht om te communiceren
en mensen aan te voelen. Ze ontvangt
gasten, geeft rondleidingen en heeft
een training gehad om de telefoon op
te nemen.’’

zoek, dus het dynamische duo doet
vandaag niet aan valse bescheidenheid.
Karin: ,,Robert, maak jij even een

broodje boerenham?’’
Robert: ,,Boerenham. Ha, makkelijk!’’
Karin: ,,We zullen zie hoe makkelijk

dat is.’’
Fabian: ,,Ik ben beter dan Herman.

Herman den Blijker.’’
Karin: ,,Nee, Robert: boerenhám.

Daar komt geen kaas in voor.’’
Fabian (schaterlachend): ,,Lekker

bezig, Rob.’’
Karin: ,,Fabian, heb jij je tosti’s al af

jongen? Waarom heb je dan nog niet op
het belletje gedrukt?’’
Robert (grijnzend): ,,Wij worden be-

roemd Fabian.’’
De jongens delen een high five uit en

vallen elkaar voor de bakjes met alfalfa,
kappertjes en rode ui in de armen.
Karin (zuchtend): ,,Kom op heren,

het is hier vandaag al een gekkenhuis
met alle drukte.’’

De praktijktraining die professioneel be-
geleider Karin Hauser de medewerkers
geeft, vindt zo veel mogelijk plaats bui-
ten het zicht van de gasten. Toch krij-
gen de jongelui nog wel te maken met
vooroordelen van klanten. Bedrijfslei-
der Roozenburg: ,,Het komt niet meer
zo vaak voor als een paar jaar terug,
maar we hebben af en toe klanten die

bezorgd opbellen met de vraag of de
medewerkers met de handicaps wel
goed eten kunnen bereiden. Of gasten
die een soort veredelde sportkantine
verwachten. Die zeggen: ‘Jeetje, brood-
jes zijn op de voetbal veel goedkoper’.
Maar dat zeg je in een doorsnee kwali-
teitsrestaurant toch ook niet? Deze jon-
gens runnen kerstdiners met acht gan-
gen en cateren buiten de deur voor
vierhonderd man. Wij bieden markt-
conforme kwaliteit; geen koffie met een
voetbad, broodjes van gisteren en
koude pannenkoeken. Wij zijn dat
doorsnee kwaliteitsrestaurant, alleen is
het hier gezelliger.’’

Toen twaalf jaar geleden De Zoetelaar
werd geopend – de voorganger van De
Smulhoeve in Zoetermeer – was er in
heel het land nog geen handvol horeca-
gelegenheden dat werd gerund door
verstandelijk gehandicapten. Inmiddels
kent Nederland meer dan honderdvijf-
tig van dergelijke zaken. En dat aantal
groeit.
,,Vroeger werd er nogal lacherig ge-

daan over deze mensen,’’ weet Patricia
Pol van Ipse de Bruggen. ,,Volgens velen
moesten ze maar domweg bonsaiboom-
pjes gaan zitten kweken, want dat kon
iedereen. Maar zo’n vijftien jaar gele-
den is geleidelijk een mentaliteitsver-
andering overgewaaid uit Engeland en
Scandinavië. Beleidsmakers en geld-
schieters gingen zich langzamerhand
realiseren hoeveel potentieel er bleef
liggen. Deze mensen willen ontzettend
graag werken. Ze staan te springen om
deel uit te maken van de maatschappij.
Ze verdienen dat ook. Het betuttelende
is er echt van af.’’
Net als De Smulhoeve is het meren-

deel van de zaken opgericht door of di-
rect gelieerd aan een (gehan-
dicapten)zorginstelling. Medewerkers
krijgen vaak een kleine werkvergoeding

Geestelijk gehandicapten staanhunmannetje inde

‘Kom op heren, het is hier
vandaag al een gekkenhuis
met alle drukte.’

Samantha: ,,Als het zo druk is, vergeet
ik de tafelnummers wel eens, maar ik
ben heel erg van de mensen. Op school
hielp ik altijd iedereen die het lokaal
niet kon vinden. Ik liep bijna altijd
door de gangen met blinde leerlingen
aan mijn arm.’’
Glunderend leidt de kleine gastvrouw

het bezoek door alle vertrekken van het
restaurant. Langs de kantine, waar
Pauline geroutineerd de werksloven
strijkt. Langs de bar, waar Annemiek
toezicht houdt op alle tafeltjes. Langs
Fabian en Robert, die onder begelei-
ding van kokkin Karin de blinkende
keuken bestieren. De krant is op be-

Personeel!:Annemiek let goed op dat het schoteltje onder de koffiekop droog blijft. Samenwerking:Karin Hauser is een professionele begeleiders. Brian is een pupil.
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deoberaltijd vrolijk
naast hun Wajong-uitkering (Wet Ar-
beidsongeschiktheidvoorziening Jong-
gehandicapten) en persoonsgebonden
budget uit de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten). De rest van
de winst vloeit direct terug naar de
zorg die ze ontvangen van de instelling.
Toch is er ook een klein aantal reguliere
ondernemers dat in zijn restaurant,
eetcafé of hotel werkt met geestelijk ge-
handicapt personeel. Kees Verhoeff
runde met zijn vrouw al dertien jaar
een restaurant in Hilversum, toen hij
vier jaar geleden het roer omgooide. In-
middels werken bij Puur Smaeck vijf-
tien personeelsleden tussen de 18 en 46
jaar met het Downsyndroom en andere
beperkingen.
Verhoeff: ,,De jongens en meiden uit

deze groep waren altijd de grijze mui-
zen van de maatschappij. Ze sleten hun
dagen met ritten van taxibusje naar
taxibusje en werden daarbij ontzettend

horeca.Ook ‘gewone’ ondernemers ziende voordelen.

Lekker: Paulien serveert snoepjes. Keukenprinsen: Robert en Fabian (rechts) houden van een dolletje. Fabian: ,,Ik ben beter dan Herman den Blijker.’’

‘Deze mensen staan te
springen om deel uit te
maken van de maatschappij.’

onder- en tegelijkertijd overschat. Wij
wilden laten zien wat ze in hun mars
hebben, ze op een sokkel zetten, zonder
die aai-over-de-bol-cultuur van ‘och wat
zijn ze zielig’.’’
Ook Puur Smaeck kampte in het

begin met vooroordelen. ,,Gasten had-
den drempelvrees,’’ herinnert Verhoeff
zich. ,,Klanten bleven weg. Ze dachten
dat er ineens een kwijlende ober aan
hun tafel zou staan, maar dat horen we
gelukkig niet meer.’’
Wat dan wel het verschil is met ‘nor-

male’ horecazaken? Verhoeff is het eens
met zijn Haagse collega: ,,De sfeer is
hier beter. Deze jongens hebben !
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LauraDekker (15)wilmet
haar zeilbootGuppy als
jongste ooit dewereld
rond. In haar logboek
doet het zeilmeisje elke
week verslag van haar
belevenissen. •week 13
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Ik hoop over een paar uur
op São Nicolau aan te
komen: een klein Kaapver-
disch eiland. Weer ben ik
een paar honderd mijlen
verder van huis. Toch voelt
dat niet altijd zo. Omdat ik
geregeld bezoek krijg en aan
boord allerlei communica-
tiemiddelen heb. Zoals de
satelliettelefoon waarmee
ik – weliswaar met vertra-
ging op de lijn – over de
hele wereld kan bellen. Ook
heb ik een marifoon aan
boord. Het gebeurt op zee

niet vaak dat je een ander
schip tegenkomt. Dus is het
leuk om even een praatje te
maken als dat gebeurt. Ver-
der heb ik een mobiele tele-
foon, waarvoor ik op de
plekken waar ik kom een lo-
kale simkaart koop. Met
zo’n kaartje draai ik niet op
voor de gesprekskosten
vanaf de Nederlandse grens,
als ik word gebeld. Ten
slotte heb je in havens
meestal een redelijke inter-
netverbinding. Ik mail en
Skype (bellen met beeld via
internet) en heb zo mijn
hond Spot al een paar keer
gezien. Hij blaft als hij mij
hoort en gaat me zoeken

omdat hij niet echt begrijpt
waar ik ben.
Ik besef dat ik het qua com-
municatie makkelijker heb
dan mijn ouders tijdens hun
wereldreis. Zij schreven el-
lenlange brieven en doken

de telefooncel in als ze,
soms pas na weken, weer
aan wal kwamen. Naast leuk
en makkelijk is het soms ir-
ritant om dag en nacht be-
reikbaar te zijn. Via Skype
kan ik zo bij iedereen de
huiskamer inkijken en is het
net of ik daar ben. Dat geeft
me wel eens het gevoel dat
ik niet écht weg ben. Ik heb
ook nog niet de wens gehad
om even door het beeld-
scherm naar Nederland te
stappen. Zeker niet nu het
daar zo koud en nat is,
brrr…

Viva Afrika!
Laura
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‘Skype geeft me soms het gevoel dat ik niet écht weg ben’
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Sal

zo’n ontwapenend karakter. Mis-
schien moet je een keer vijf minuutjes
langer uittrekken voor een lunch, maar
klanten vinden het geweldig om zich te
laten meeslepen door onze sfeer. De in-
teractie is geweldig. We hebben bedien-
des die niet kunnen schrijven, maar die
maken er gewoon een toneelstukje van.
‘Goh mevrouw, wilt u vandaag eens zelf
opschrijven wat u wilt drinken?’ Nou,
dan merk je pas dat we helemaal niet
zoveel verschillen. Je wilt niet weten
hoeveel foutgeschreven cappuccino’s ik
al voorbij heb zien komen.’’

In Den Haag draait Brian ondertussen
geconcentreerd de amuses in elkaar.
Een olijf, een plakje rosbief, een saté-
prikker. Een olijf, een plakje rosbief,
een satéprikker… Aan de muur hangen
A4’tjes waarop de notulen van de laat-
ste personeelsvergadering zijn gekrab-
beld. Het broodje brie met nootjes heet
in de wandelgangen voortaan ‘Broodje
Brian’, de pannenkoek met groen-gele
hagel de ‘Oh Oh Cherso’ en de amuses
moeten in het vervolg op vierkante
bordjes. Waarom? ,,Gewoon,’’ vindt
Brian, ,,da’s gewoon veel mooier.’’
,,We zijn net een echt bedrijf,’’ glim-

lacht bedrijfsleider Roozenburg. ,,Ie-
dereen heeft inspraak. Alleen achter de
schermen is goed zichtbaar hoe som-
mige zaken verschillen van een regu-
lier restaurant. Onze keuken is bijna
net zo groot als de rest van de zaak.
Nou, kom daar normaal mee aan bij de
bank en je staat binnen vijf minuten
weer buiten. Maar wij hebben het
nodig voor de begeleiding van onze
medewerkers. Zo hebben we geïnves-
teerd in een pannenkoekencarrousel
zodat ze het overzicht behouden als er
tegelijkertijd meerdere gebakken moe-
ten worden.’’
Aan de muur hangt het werkschema

met keurige pictogrammagneetjes.
Sopemmer. Gebakje. Handen wassen.

De klanten aan de tafeltjes hebben
niets dan lof voor het lunchcafé. ,,Je
krijgt hier nooit een chagrijnige blik,’’
vertelt een oudere vrouw terwijl haar
glas rode wijn op tafel wordt gezet.
,,Die vrolijke service is een van de be-

langrijkste redenen dat we hier steeds
terugkomen.’’
Haar echtgenoot: ,,Ik geniet van deze

mensen. Moet je nou zien. Alle tafels
zitten vol en ze houden moeiteloos de
boel draaiend.’’
Een tafeltje verderop zit een man met

zijn 4-jarige zoontje aan de pannenkoe-
ken. ,,Sinds we naar deze wijk zijn ver-
huisd, komen we hier regelmatig eten.
Ik vind het geweldig. Ik ben opgegroeid
met een tante van mijn oma die gehan-
dicapt was doordat ze zuurstoftekort
had bij haar geboorte. Zij werd wegge-
stopt in een tehuis, ver weg van de ge-
wone wereld. Deze jongens staan mid-
den in de maatschappij. Het werkt. Je
ziet hoe ze genieten van alles wat ze
hier bereiken.’’
,,De resultaten spreken voor zich,’’

oordeelt Roozenburg. ,,Als er leraren
langskomen die onze medewerkers drie
jaar geleden les gaven, zijn ze vaak
stomverbaasd over hun vooruitgang.
Die zijn acht jaar beziggeweest om ze
foutloos tot twintig te laten tellen en nu
staan ze ineens ossenhazen schoon te
maken, kreeften te hakken en geld

BIJZONDERWELKOM
Ook eens een bijzonder vorkje
prikken? Op de websitewww.
bijzonderwelkom.nl heeft de
Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland meer dan zeshonderd
adressen geïnventariseerd van
bedrijven met verstandelijk gehan-
dicapten in dienst. Naast hotels,
cafés en restaurants gaat het om
onder meer kunstateliers, tuincen-
tra, fietsenmakers, bakkerijen,
copyshops en wasserettes. Via
een interactieve kaart zijn per
categorie in een
paar muisklikken
adressen te vin-
den. De informa-
tie staat ook in de
gids Bijzonder
Welkom in héél
Nederland die
voor !14,95
op de site is
te bestellen.

terug te geven vanachter de kassa.’’
,,Ze groeien echt vanzelf,’’ ziet ook Kees
Verhoeff in Hilversum. ,,Natuurlijk
moet je ze goed blijven coachen, maar
dat geldt ook voor de rest van de staf.
Wij leren ze bijvoorbeeld dat je elkaar
niet om de haverklap moet knuffelen.
Als je iemand aardig vindt, dan geef je
elkaar hier een hand. Het reguliere per-
soneel wordt net zo goed geleerd hoe ze
zich moeten gedragen in de zaak.’’
Verhoeff zegt inmiddels een uur lan-

ger te kunnen uitslapen omdat zijn me-
dewerkers met behulp van een picto-
grammenlijst zelfstandig aan hun
taken beginnen. ,,Ik had vorig jaar een
geëmotioneerde moeder aan de lijn van
een jongen die hier werkt. Haar zoon
ging na het eten ineens uit zichzelf af-
ruimen en schoonmaken en vroeg haar
of ze lekker gegeten had. Zij had niet
gedacht dat hij dat ooit zou bereiken.
Huilen deed ze.’’
,,Het mooie is dat we die oude betut-

telende gedachte hebben weten om te
draaien,’’ besluit Roozenburg. ,,De
maatschappij bedient hen niet meer, zij
bedienen nu de maatschappij.’’ !

‘De interactie is geweldig.
Bedienden die niet kunnen
schrijven, maken er gewoon
een toneelstukje van.’

Wat mag het zijn?: Fabian is in de keuken in de weer met de ham. Hij gaat tosti’s maken.
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