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Amsterdammers met problematische
achtergrond binnenkort aan het
werk bij Greyston Bakery
Het New Yorkse succes opent in 2020 zijn deuren
Dion Mebius
De Volkskrant

Blijf op de hoogte
Iedere dag rond lunchtijd het belangrijkste nieuws van de ochtend, de
mooiste fotografie en het gesprek van de dag? Schrijf u in voor onze
gratis nieuwsbrief.
Vanaf 2020 kunnen zo'n zestig Amsterdammers met een
problematische achtergrond bij Greyston aan het werk, zo is de
planning. De komst van de bakkersfabriek, die in de Verenigde Staten
producten maakt voor onder anderen ijsmaker Ben & Jerry's,
luchtvaartmaatschappij Delta Airlines en supermarktketen Whole

Foods, is mede mogelijk dankzij de Start Foundation, een Nederlandse
maatschappelijk investeerder die 500.000 dollar (430.000 euro)
bijdraagt aan het project.

Meteen aan de slag
Iedereen die een baan bij Greyston wil, kan er een krijgen. Er is geen
enkele sollicitatieprocedure. Greyston zet de werkzoekenden
simpelweg op een wachtlijst. Vertrekt er iemand, dan wordt de
eerstvolgende wachtende gebeld. Deze hoeft geen vervelende vragen
te beantwoorden of referenties te overleggen, maar mag meteen de
Greystonewerkkleding aantrekken. Dankzij dit radicale
personeelsbeleid maken exgedetineerden, (voormalig)
drugsverslaafden of daklozen net zoveel kans op een baan als ieder
ander. Zo doet Greyston het sinds 1982 in New York  en straks dus in
Amsterdam.
De bakkersfabriek gaat uit van de eigen kracht van de sollicitanten,
legt directeur Jos Verhoeven van de Start Foundation uit. 'In het begin
krijgen de nieuwe werknemers een nulurencontract. Dan blijkt
meteen of iemand echt wil werken. Die mensen krijgen na de
proefperiode een fulltime aanstelling.' Voor een deel van de
werknemers is Greyston het plafond, maar de fabriek is net zo goed
een springplank. Wie bewijst een prima werker te zijn, kan ook
ergens anders aan de bak. Die doorstroom is nodig, want anders
wordt de wachttijd voor een baan  nu zes tot acht maanden  veel te
lang.
Ik meen dat Greyston een lichte voorkeur voor Amsterdam
West heeft
Jos Verhoeven

Van der Laan
Ook Manchester en Londen waren in de race voor de eerste Europese
vestiging van Greyston. Dat het bedrijf toch voor Amsterdam kiest,
komt volgens Verhoeven deels doordat de Europese fabriek van
afnemer Ben en Jerry's in Hellendoorn staat. De inmiddels overleden
burgemeester Eberhard van der Laan deed met een charmeoffensief

een duit in het zakje. 'Van der Laan was meteen enthousiast over de
komst van de fabriek en ontving de mensen van Greyston in een
restaurant in de stad.'
Voor het slagen van de Europese vestiging is de medewerking van
Amsterdam op een andere manier nodig. Het is niet de bedoeling dat
de gemeente werklozen met een sollicitatieplicht bij Greyston
'dumpt', zegt Verhoeven. 'Mensen moeten zich uit zichzelf melden.'
Waar de fabriek komt te staan is nog niet bekend. 'Maar ik meen dat
Greyston een lichte voorkeur voor AmsterdamWest heeft.'
De Start Foundation trekt de portemonnee voor de bakkersfabriek in
de hoop dat andere bedrijven het open personeelsbeleid overnemen.
Samen met Greyston richt de maatschappelijk investeerder daarom
een 'Centrum voor Open Hiring' op, waar geïnteresseerde bedrijven
terechtkunnen met vragen. 'Er hebben zich al bedrijven gemeld voor
een proef', aldus Verhoeven.
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