
In zijn appartement in Gouda vertelt Bernhard Drost over zijn jeugd 

in Friesland. Over het grote gezin van twee broers en vijf zussen. Veel 

buitenspelen, hutten bouwen, voetballen. Maar breed hadden ze het 

niet. Zijn ouders gingen uit elkaar toen hij nog klein was. Zijn moeder 

stond er met acht kinderen alleen voor. “Ga er maar aan staan. Ik heb 

daar nu veel bewondering voor. Ze heeft echt een huzarenstukje gele-

verd.” Drost had op zijn tiende al een eigen krantenwijk. De contributie 

voor karate moest hij zelf betalen. “Wanneer je wat wilt bereiken, zal 

je het zelf moeten doen. De handen uit de mouwen. Dat was ook wat 

mijn moeder dagelijks in praktijk bracht.”

Betekenisvol Zijn achtergrond verklaart ook zijn betrokkenheid 

bij zijn werk als directeur van Ferm Werk, de uitvoeringsorganisatie 

voor participatie, werk & inkomen van de gemeenten Woerden, Mont-

foort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk. De mensen van Ferm Werk 

kunnen dagelijks het verschil maken, vertelt Drost hun regelmatig. “Als 

er een spoedbetaling bijzondere bijstand nodig is, dan doet dat er echt 

toe. Ons werk kan impact hebben. Elke dag weer kunnen we iemands 

leven veranderen. Elke dag weer. Dat maakt ons werk zo betekenisvol.” 

Het werk gaat hem aan het hart. Hij kan er geëmotioneerd van ra-

ken en wakker van liggen. Hoe kunnen ze de cliënten echt helpen? 

Een kind in Nederland hoeft zich geen zorgen te maken over kapotte 

voetbalschoenen. Drost kan ook woedend worden wanneer mensen 

afgeven op ‘bijstandstrekkers’ en zonder enige empathie oordelen 

over een ander. “We moeten in dit land meer nadenken, in plaats van 

napraten. Mensen praten elkaar voortdurend na, roepen van alles 

zonder enige kennis. Die verharding baart me zorgen.”

Vuurtje “Het is niet ‘eigen schuld, dikke bult’. Er zijn maar heel 

weinig mensen die helemaal niets willen, die zeggen: ik kies voor een 

ellendig leven. Natuurlijk, de mensen die hier komen, bruisen niet 

van het zelfvertrouwen, we zijn toch vaak het last resort. Maar het 

is onze taak dat vuurtje weer te laten branden, mensen te bezielen. 

Niet met de fluwelen handschoen, daar hou ik helemaal niet van.” 

Verleiden en duwen. Dat vraagt om creativiteit, om mededogen. “We 

moeten samen de grenzen op zoeken. Zonder bezieling kun je dit 

werk niet doen.” Hij realiseert zich goed dat hij in zijn huidige werk 

iets met zijn idealen kan doen. “Dat is mooi én dat verplicht. Ik gun 

iedereen dat besef, dat is meer dan slechts ‘ons werk’ doen.”

Zelf heeft hij dat vuur altijd gehad. Deed altijd zijn best. Drost ging 

van de mavo naar meao en heao. Om later nog een masterdiploma 

te halen. O, ja en tussendoor werd hij ook nog Nederlands kampioen 

karate en runde – naast zijn baan – een sportschool. Karate heeft 

hem zoveel gebracht. “Het gaat ook over een betere versie van jezelf 

worden, over persoonlijke ontwikkeling.”

Waar al die drive vandaan kom?  “Ik realiseerde me op jonge leeftijd 

al dat ik het later anders wilde. En als ik iets doe, dan stort ik me er 

ook volledig op. Soms te veel. Ik weet nog dat ik stopte met de sport-

school en dat een aantal leerlingen vroeg: ‘We kunnen toch wel een 

avondje per week doorgaan?’ Maar dat kan ik dus niet. Dat heb ik ook 

met andere hobby’s als muziek, kunst en wijn. Wat dat betreft ben ik 

nogal een ongeleid projectiel. Het is nooit half.”  

‘De andere kant van het loket’ verschijnt afwisselend met de 
interviewserie ‘Privédomein’.

tekst Jessica Maas   beeld  Judith Jockel 

Hij herinnert het zich nog goed. Zijn tweedehands voetbalschoenen 

waren kapot en zaterdag was de volgende wedstrijd. Wat te doen? 

Bernard Drost was een jaar of acht en lag er wakker van. “Geld voor 

nieuwe was er niet. Ik schaamde me, maar wilde me ook niet ziek 

melden voor die wedstrijd.” Het zijn dit soort ervaringen die hem 

hebben gevormd. “Het zit in mijn DNA.”

Sprank interviewt leidinggevenden 
in het sociaal domein over hun 
ervaringen ‘aan de andere kant 
van het loket’. Bernhard Drost, 

directeur van Ferm Werk, groeide 
op als een na jongste in een gezin 
van acht kinderen. Opgevoed door 
zijn moeder die moest rondkomen 

van een bijstandsuitkering.

‘Zonder 
bezieling 
kun je dit 
werk niet 

doen’
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‘Mijn moeder heeft 
echt een huzarenstukje 

geleverd’
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