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“Horeca is een machtig beroep, maar die verdomde uren...”
Luc Soenen is een door de wol geverfde ex-sterrenchef die de haute cuisine op een dag verruilde om sociaal restaurant Mikstorant op te starten.
Mikstorant is een werkgelegenheidsproject van de VDAB en het OCMW voor
de langdurig werklozen. De financiële structuur van het sociaal restaurant
stoelt op overheidssubsidies. Na zeven jaren
leiding in Mikstorant geniet de zachtmoedige Luc
van pensioengerechtigde rust. Hij blikt samen
met Horecafocus terug. Hij deelt zijn ervaringen
en aanvaringen met de non-profit sector.
Luc Soenen baatte, naast sterrenzaken, ook 18
jaar zijn eigen restaurant uit. Een gebrek aan
opvolging in de keuken, noopte hem tot verkoop.
“Een horecazaak waar je zelf niet in de keuken
staat, is moeilijk te runnen. De kok is heel belangrijk, maar vooral heel erg duur”, verklaart hij.
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Na de verkoop van zijn restaurant gaf Luc les op Syntra. Op een dag stelde
de VDAB-directie hem voor om Mikstorant uit de grond te stampen. “Het
was onze bedoeling om de allerzwaksten een jaar lang
tewerkstelling te geven in het restaurant teneinde ze
voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Gedurende dat jaar betaalden OCMW en VDAB de loonbrieven.”
Doordat het restaurant in Brussel lag, was de taalbarrière een dagelijkse
uitdaging. “Maar voor elk probleem is er een oplossing”, vergoelijkt Luc.

Dus plande hij één keer per week Nederlandse les voor beginners. Voor die
ingehuurde lesgever kreeg Mikstorant subsidies.

Luc herinnert zich vooral allochtonen en alleenstaande moeders van een
zekere leeftijd die in aanmerking kwamen voor een tewerkstelling bij Mikstorant. “Vooral die laatste groep had het moeilijk. Want avonduren en weekendwerk zijn niet te combineren met het ritme van schoolgaande kinderen.
Tijdens de schoolvakanties steeg het absenteïsme in Mikstorant soms tot
”, hij schudt meewarig zijn hoofd. Luc is zelf ook een vader en
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begrijpt de problematiek maar al te goed. “Eigenlijk zou de overheid betere
ondersteuning moeten geven aan bedrijven die moeders in dienst nemen.”
Dat niet iedereen geschikt is voor
een job in de horeca is ondertussen
algemeen geweten. Maar het onmisbare ingrediënt voor een goede werknemer is toch vooral motivatie. En
daar knelt het schoentje. “In
Mikstorant is 80% verplicht om
er te werken”, vertelt Luc. “Maar
mijn keuken was een geoliede machine.

De equipe van
Mikstorant

Discipline en rust regeerden, waardoor
ik zelfs ongemotiveerde mensen in het gareel hield.
Ik wilde de sfeer intact houden voor werknemers die wel iets wilde leren.”
De samenwerking met de overheidsinstanties verliep niet altijd vlekkeloos.
“Soms als ik te streng was, ging een werknemer uithuilen bij de VDAB. En
dan gaf VDAB toch een herkansing aan een persoon die ik zelf al ettelijke
keren verwittigde”, Luc knarst zijn tanden. “Dat was een kans teveel voor iemand die misschien de plek innam van een gemotiveerd persoon. Iedereen mag
van mij fouten maken. Eén keer mislukken, twee keer en zelfs drie keer.
Maar ik blijf ze niet naar hun voeten geven. De VDAB had altijd teveel begrip
voor de smoezen.”

, werd
Eén van de meest positieve effecten van het werkgelegenheidsproject
duidelijk bij analfabeten. “Zet die mensen zonder voorbereiding in de horeca
en ze mogen alleen afwassen. Bovendien maken horecabazen te vaak misbruik van hun ongeletterdheid”, zegt Luc. “Na een jaar tewerkstelling bij
de
Mikstorant verhoogden wij de kans op een kwalitatieve job en was
persoon beter beschermd tegen kwaad opzet.”
In Mikstorant zijn er veel mooie verhalen begonnen. “Een tijdje geleden
kregen we een meisje met autisme op
stage. Ze herhaalde alle handelingen
correct. Maar als er iets onverwachts
gebeurde, dan kon ze daar moeilijk
mee om. De tijd en het geduld die we
in haar investeerden, hebben vandaag
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resultaat”, zegt Luc fier. “Want nu
verzorgt ze de kleine snacks in een
cafetaria op een paardenmanège. Ze
werkt daar ongelofelijk graag. Daarvoor
doen we het, hé!”
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Als Luc twintig jaar jonger zou zijn, dan zou hij geen seconde twijfe
mijn
en een eigen een sociaal restaurant starten. “Ik vond het zalig om
te
kennis als sterrenchef aan te wenden om een menu van 8 euro samen
stellen en de mensen die wij effectief vooruithielpen, vergeet je nooit
de
meer. Bovendien komt het cliënteel van een sociaal restaurant voor
maatbeleving. Het was een gewonnen strijd tegen de vereenzaming van de
eert
schappij”, benadrukt Luc met zijn twee duimen in de lucht. Hij relativ
nog even op het einde: “Ik zou het wel niet meer “sociaal restaurant”
ik zou
noemen. Een frisse en dynamische naam is meer op zijn plaats. En
de nadruk leggen op het economische van de sociale economie. Luc So
enen
sociaal re
Commercieel rendabel zijn, is geen vies woord meer, hé.”
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www.horecafocus.be

