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De groene zaak
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Om 9.00 uur opent 
Freud - vernoemd 
naar grondlegger van 
de psychoanalyse 

Sigmund Freud - de deuren. 
Nog niet voor gasten, maar wel 
voor de deelnemers die er een 
dagbesteding hebben. ‘Iedereen 
werkt op zijn eigen niveau in de 
dag- of avondploeg’, legt 
Danielle Driest uit. En dat is 
maatwerk. Sommige mensen 
komen alleen bij Freud werken 
om een dagritme op te bouwen, 
anderen hebben de ambitie 
door te groeien naar een 
betaalde baan, waaronder in de 
horeca. Op de eerste werkdagen 
wordt gekeken naar wat iemand 
aankan, wat die wil, en hoe 
hoog de belastbaarheid lijkt. 
Om 17.00 uur is Freud geopend 
voor gasten. ‘Dan is de druk 
natuurlijk hoger. Overdag heb 
je ook cateringservice. Dus op 

trots. Zijn opleiding op niveau 1 
rondde hij af in de catering, nu is 
hij bezig met de koksopleiding 
niveau 2. ‘Ik hou van de praktijk, 
minder van de theorie’, erkent 
hij. Werken op een computer is 
voor hem een uitdaging. 
Medewerkers van Freud hielpen 
hem zijn laptop in te richten, 
waardoor hij in de beginperiode 
van de coronacrisis toch online 
zijn lessen kon volgen. Maar ook 
op tijd komen, is lastig voor 
hem. We merken op dat hij wel 
op tijd is voor het interview. ‘We 
hebben tegen hem gezegd dat 
het een uur eerder was’, zegt 
Driest met een glimlach. Alex 
kan er ook om lachen. ‘Ik ben 
gewoon snel afgeleid, thuis of 
onderweg hiernaartoe. Maar om 
aan mijn stage-uren te komen, 
moet ik natuurlijk wel op tijd 
komen.’ 

Cursussen
Driest deed zelf veel horecaerva-
ring op en rondde de studie 
Psychologie af. Haar collega, met 
de functie van werkbegeleider, 
rondde de studie Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening 
(SPH) af. ‘Onze vaste koks 
hebben geen zorgachtergrond. 
Voor hen soms een extra 
uitdaging, omdat je werkt met 
mensen die bijvoorbeeld 
moeilijk om kunnen gaan met 

die manier wel contact met 
gasten, maar de druk om het 
foutloos te willen doen, is dan 
lager.’ 

Alle taken in het restaurant 
worden zoveel mogelijk ingevuld 
door de deelnemers. In de 
cateringkeuken worden de 
broodjes bereid die vervolgens 
door Freuds eigen fietskoeriers 
worden bezorgd. De servetten 
worden ‘in huis’ gewassen en 
gestreken. De avondploeg heeft 
de luxe dat het restaurant door 
de ochtendploeg weer klaar 
wordt gemaakt voor het 
volgende diner. Deelnemers 
staan niet op de loonlijst, maar 
krijgen naast hun uitkering een 
onkostenvergoeding van €1 per 
uur. 

Opleiden
Freud heeft een samenwerking 
met De Werkleerschool waar 

men reguliere ROC opleidingen 
kan volgen in kleinere klassen 
met extra begeleiding. ‘De 
locatie voor dagbesteding, mag 
er tevens de stageplek zijn.’ 
Leerlingen kunnen bij Freud de 
horecaopleidingen op mbo- 
niveau 1 en 2 doen. ‘Voor niveau 
3 hebben we niet echt de kaart. 
Dan moest je bijvoorbeeld ook 
oesters openen en kalfstong 
bereiden. Hebben we wel een 
keer gedaan voor een deelnemer 
die graag de opleiding op dit 
niveau wilde afronden. Toen 
hebben we een tijd lang oesters 
gegeten als bedrijfseten’, vertelt 
Driest lachend. ‘Maar diegene 
heeft het wel gehaald.’ De 
opleiding is vooral qua concen-
tratie voor veel deelnemers een 
uitdaging. ‘Als je mentaal nog zo 
worstelt, is het heel erg lastig om 
bepaalde stof tot je te nemen.’ 
Tien deelnemers stromen per 
jaar gemiddeld uit naar een 
betaalde baan. ‘Maar sommigen 
hebben enkel als doel om uit hun 
isolement te komen, of om een 
dagritme te krijgen.’

Deelnemer Alex werkt al jaren 
bij Freud. Hij begon als schoon-
maker in de dagploeg, werkte 
daarna in de cateringkeuken en 
staat sinds een paar jaar in de 
keuken van het restaurant. ‘Ik 
wil kok worden en ooit mijn 
eigen zaak hebben’, vertelt hij 

‘Soms met fluwelen 
handschoentjes’ 

Freud helpt 
op weg
Restaurant Freud in Amsterdam biedt dagbesteding aan 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. ‘Wekelijks 
helpen wij 65 mensen weer in hun ritme te komen en 
hun eigen weg terug naar werk te vinden’, vertelt 
manager Daniëlle Driest. De vaste koks hebben geen 
zorgachtergrond. ‘Voor hen soms een extra uitdaging.’

Het interieur 
van Freud 
symboliseert 
de hersenen.

Danielle Driest deed veel horecaervaring op én rondde de opleiding 
Psychologie af.
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Deelnemer Alex hoopt ooit een 
eigen zaak te kunnen openen.

‘IN DE AVOND IS DE DRUK EEN STUK 
HOGER VOOR DEELNEMERS’ 

autoriteit, of kampen met een 
stoornis in het autistisch 
spectrum. Soms moet het iets 
meer met fluwelen handschoen-
tjes’, zegt Driest. ‘We volgen met 
het hele team cursussen. Voor de 
medewerkers met een zorgach-
tergrond een fijne opfrisser en 
voor de medewerkers met een 
horeca-achtergrond nuttig als 
basiskennis.’ Recent werd 
bijvoorbeeld een training gedaan 
over omgaan met mensen met 
een laag verstandelijke 
beperking. ‘Zo houden we met 
z’n allen de kennis een beetje op 
pijl.’ 

Interieur
Het interieur van Freud werd 
gedaan door ontwerper Ronald 
Hooft. De kleuren in het 
interieur symboliseren de 
kleuren in de hersenen. Dat 
laatste verdient een korte uitleg: 
de hersenen bestaan uit witte en 
grijze stof. De grijze stof bestaat 
uit de cellichamen van zenuwcel-
len. De uitlopers hiervan zijn 
omwonden door speciale 
isolerende cellen, bestaande uit 
eiwitten en vetten die een witte 
stof bevatten.

Freud is onderdeel van de 
sociale onderneming Roads. 

Onder Roads valt ook Roads-
Maakt, waar door mensen met 
een psychiatrische problematiek, 
verslavings- of justitiële achter-
grond unieke, duurzame en 
gerecyclede producten worden 
gemaakt. Veel van de aankleding 
van restaurant Freud komt 
daarvandaan. Tafels en stoelen 
uit andere horecazaken kregen na 
een frisse lik verf een tweede 
leven in Freud. Grappige 
eyecatchers in de zaak zijn de 
wijnkast gemaakt van oude 
pallets en de lamp met keukenge-
rei boven de lange tafel. 

Menukaart
De menukaart is gebaseerd op 
de mediterrane keuken met 
invloeden uit het Midden-Oos-
ten. ‘Het sociale aspect is hier 
heel belangrijk, maar duurzaam-
heid hoort daar wel bij. Ook 
omdat de gasten daarom vragen. 
Zo ook naar vegetarische 
gerechten en biologische wijnen.’ 
Bieren komen van Prael, de 
brouwerij die samenwerkt met 
mensen met ernstige mentale 
problematiek.’ Straks gaat Freud 
ook weer in zee met Streetsmart. 
Een initiatief van Amsterdamse 
horecaondernemers die in de 
maanden november en 
december in hun restaurants aan 
gasten €1 per rekening extra 
vragen om dreigende dakloos-
heid te voorkomen en armoede 
aan te pakken. Samen met 
brouwerij Troost lanceerde 
Streetsmart ook de Street Smart 
Virgin Ipa. ‘Die gaan wij hier 
binnenkort ook schenken.’  

Checklist

INTERIEUR

Tafels en stoelen kregen een 
tweede leven in Freud.

De aankleding komt veelal van 
RoadsMaakt, een collectie van 
unieke, duurzame en 
gerecyclede producten. Deze 
worden gemaakt door mensen 
met een psychiatrische 
problematiek, verslavings- of 
justitiële achtergrond. Zij 
worden door Roads begeleid bij 
dagbesteding en werk.

SOCIAAL

Restaurant Freud in 
Amsterdam biedt dagbeste-
ding aan mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. 
Wekelijks worden 65 mensen 
geholpen om weer in hun ritme 
te komen en hun eigen weg 
terug naar werk te vinden
 
Freud werkt samen met 
Streetsmart. Een initiatief van 
Amsterdamse horecaonder-
nemers die in de maanden 
november en december in hun 
restaurants aan gasten €1 per 
rekening extra vragen om 
dreigende dakloosheid te 
voorkomen en armoede aan te 
pakken.

MENUKAART

Freud heeft veel vegetarische 
gerechten op de kaart staan.

Schenkt biologische wijnen.


