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Intro
Op zaterdag 15 mei dook een groep young professionals achter hun laptops om zich te verdiepen in
de jonge Utrechtse start-up BuurtMaaltijden. Ze dachten mee over de volgende stap die de stichting
wil gaan zetten. Door middel van verschillende brainstorms kwamen zij tot diverse inzichten naar
aanleiding van de vraag ‘Hoe vinden we minstens 300 deelnemers voor onze pilot van
maaltijdbezorging?’. In dit verslag vindt u informatie over Denkkracht Utrecht, het Denklab in
samenwerking met BuurtMaaltijden en de resultaten van de pitches. Veel leesplezier!

Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht, opgericht in 2013, is een denktank die bestaat uit 26 young professionals die zich
vrijwillig

voor

de

stichting

inzetten.

De

professionals

hebben

allemaal

verschillende

studieachtergronden en werken in verschillende sectoren. De verbindende factor tussen de
deelnemers is de stad Utrecht, iedereen heeft hier gestudeerd, gewoond of gewerkt of studeert,
woont of werkt hier momenteel. Zij hebben hart voor de publieke zaak en de ambitie om
maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht
Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doekracht van young professionals om een bijdrage te
leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken.

Door Denkkracht Utrecht worden onder andere Denklabs georganiseerd: dagen waarbij aan een
maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s
probeert Denkkracht Utrecht via creatieve werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te
stimuleren, en door het stellen van andere vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij
het multidisciplinaire karakter van het netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal.

Introductie BuurtMaaltijden
In maart 2020 kwam door de coronacrisis heel Nederland tot stilstand. Mensen moesten thuiswerken,
horeca sloot en publieke ruimtes waren niet meer voor iedereen toegankelijk. Voor iedereen
vervelend, maar voor sommige mensen van enorme impact. Ook buurthuizen sloten, terwijl die voor
sommige mensen essentieel zijn voor hun sociale contacten.

De jonge Utrechter Erwin van Asselt kwam al snel in beweging. Op 17 maart, 5 dagen na het
afkondigen van de lockdown, haalde hij overtollig voedsel op bij de gesloten horeca en kookte er met
een klein team vrijwilligers gratis maaltijden van voor bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht. Al
snel sloten beroepskoks zich aan bij de vrijwilligers en werden er drie keer per week gezonde

maaltijden gekookt en bezorgd. De maaltijden bleken al snel niet het belangrijkste te zijn voor de
deelnemers, juist het sociale contact bij het bezorgen van de maaltijden bleek essentieel. Mensen die
eerst de maaltijden afnamen, meldden zich bovendien al snel aan om te helpen met koken, om zo ook
iets terug te kunnen doen.

BuurtMaaltijden begon als burgerinitiatief en is ondertussen een stichting geworden. Het afgelopen
jaar werkten 350 vrijwilligers mee aan het bereiden van 12.000 maaltijden. In 2020 werd bovendien
de vrijwilligerstrofee gewonnen.

Na deze vliegende start is de stichting nu bezig met de toekomst. Nu is de stichting nog compleet
afhankelijk van subsidies, maar om een stabiele stichting te worden is het belangrijk om ook te gaan
kijken naar hoe de stichting eigen inkomsten kan gaan genereren. Hiervoor is een plan opgesteld.
Vanaf september wil BuurtMaaltijden uitbreiden met een maaltijdenservice. In de stad Utrecht willen
ze maaltijden gaan bezorgen die ze zelf gekookt hebben. Dit wordt een commerciële tak. Bijzonder
aan deze maaltijdenservice is dat ze met herbruikbare verpakkingen willen gaan werken. Zo
onderscheiden ze zich van maaltijdenservices als thuisbezorgd en deliveroo. Met de inkomsten die
deze maaltijdenservice opleveren, kunnen ze gratis maaltijden blijven koken voor mensen die dat
goed kunnen gebruiken.

Vraagstelling
In september zal een pilot van deze maaltijdenservice starten. Het doel is om 300 deelnemers te
werven in Utrecht, die gedurende 6 maanden deze maaltijden af willen nemen. Bij de
maaltijdenservice komt een app waarin deelnemers kunnen aangeven wat ze willen eten en hoe vaak
ze een maaltijd willen ontvangen.

BuurtMaaltijden ziet als doelgroep ‘yuppen’ voor zich. Jonge werkenden, wellicht met kinderen, die
weinig tijd hebben om te koken en wel geld te besteden. Wel staan ze open om ook andere
doelgroepen te bereiken.

De deelnemers van dit denklab gaan zich bezighouden met de volgende vraag:

-

Hoe vinden we minstens 300 deelnemers voor onze pilot van maaltijdbezorging?

Deelnemers worden daarbij aangemoedigd om ook na te denken over de volgende vragen:

-

Welke doelgroepen zijn geschikt?

-

Hoe verenig je het maatschappelijke en het commerciële doel?

Programma
Vanwege de geldende coronamaatregelen vond dit Denklab online plaats, wel konden Denkkrachters
in kleine groepjes samenkomen. De dag begon met een introductie door Erwin van Asselt, waarin hij
vertelde over BuurtMaaltijden en de pilot. Vervolgens was er tijd voor vragen en daar werd meteen
goed gebruik van gemaakt. Het hele programma zag er als volgt uit:

De 25 deelnemers werden opgedeeld in 5 groepen, die samenwerkten in de zoektocht naar een
oplossing. Door middel van 4 brainstorms dook elk groepje in BuurtMaaltijden en dacht na over de
toekomst van het bedrijf en de beste manieren om pilotdeelnemers te bereiken. Halverwege de dag
sloot een aantal medewerkers van BuurtMaaltijden aan om met de verschillende groepjes te praten.

Brainstorm 1: Dromen over de toekomst

Het is 2026 en Buurtmaaltijden is uitgegroeid van kleine start-up tot echt succesverhaal. Ze zijn zo
succesvol dat het wereldberoemde Business Magazine een hele editie wijdt aan het bedrijf. Voor
deze editie mogen jullie de cover opmaken. Zoals jullie zien staat hier al een lege cover voor jullie
klaar, die nog volledig moet worden ingevuld. Wat moet daarop komen?

- Een headline: wat is het grote succes?
- Een pakkende afbeelding: wat laat goed zien hoe Buurtmaaltijden er komend jaar voorstaat?
- Previews van kleine artikeltjes.
- Citaten

Uit de cover wordt duidelijk: Waar staat Buurtmaaltijden over 5 jaar om bekend. Wat was de sleutel
tot hun succes? Welke lessen hebben ze geleerd?

Brainstorm 2: Kruip in de huid van een échte Utrechter

Het doel van deze brainstorm is om potentiële deelnemers voor de pilot te identificeren. Daarom
gaan we aan de slag om te kijken wie nou eigenlijk de inwoners zijn van Utrecht, hoe hun dagelijkse
dag eruit ziet en in welke mate zij maatschappelijk betrokken zijn.

We kruipen in de huid van verschillende personages in de stad om erachter te komen óf zij geschikt
zijn voor de pilot.

Stap 1: Verdeel onderstaande personages onder de groepsleden. Indien jezelf een personage wil
toevoegen is dit mogelijk:

Stap 2: Ga, vanuit je rol, in gesprek met elkaar en beantwoord de volgende vragen:
- Hoe ziet een doorsnee dag er voor jou uit?
- Wat vind je belangrijk aan voedsel?
- Wordt er thuis vaak besteld/afgehaald? Eet men vaak buiten de deur?
- In hoeverre ben je maatschappelijk betrokken?
- Welke maatschappelijke thema’s/ontwikkelen zijn relevant voor jou?

Noteer de belangrijkste bevindingen hiernaast (grafisch of tekstueel). De post-its hierboven kunnen
versleept worden naar de rechterkant.

Brainstorm 3; Commercieel vs Maatschappelijk

In deze brainstorm gaan we vanuit twee verschillende perspectieven denken: vanuit commercieel
perspectief en vanuit maatschappelijk perspectief.
Ieder groepslid gaat proberen zoveel mogelijk ideeën te verzamelen bij de vraag in de eerste
ronde.Vervolgens pitchen jullie een voor een de ideeën aan elkaar. Na elke pitch geeft de rest van
de groep feedback door een ster te geven aan de beste ideeën en een vink te zetten bij ideeën die
zij zelf ook hadden.
Als iedereen geweest is herhaal je dit proces voor ronde twee. Bespreek daarna met elkaar wat is
opgevallen en welke ideeën het waard zijn om te behouden.

Verzamel voor jezelf zoveel mogelijk ideeën naar aanleiding van de onderstaande opdrachten. Maak
daarvoor gebruik van de vakken die staan onder '2 verzamelen'.

Ronde 1:
Je werkt bij een adviesbureau voor sociale ondernemingen. Klanten zijn voornamelijk kleine,
startende organisaties die veel maatschappelijke impact willen maken. Ieder groepslid kiest een
kleine klant. Kijk voor inspiratie op: https://www.social-enterprise.nl/onze-leden

Deze klant is bij je gekomen met de volgende vraag:
Hoe zorgen wij ervoor dat wij onze maatschappelijke waarde blijven behouden als wij snel zouden
gaan groeien?

Ronde 2:
Je werk bij een commerciële marketing organisatie met een specialisatie in bedrijven in de
foodsector. Meerdere foodgiganten (takeaway, foodora, deliveroo en ubereats) hebben interesse
in het opkopen van een kleine, lokale maaltijdservice ‘buurtmaaltijden ’met het idee dit vervolgens
zo snel mogelijk te laten groeien. Voor de aankoop hebben zij jou de volgende vraag voorgelegd:

Hoe kunnen wij deze organisatie in een zo klein mogelijke tijd zo groot mogelijk laten worden en de
omzet zo snel mogelijk door het dak laten gaan?

Kies je persoonlijke vak hieronder en vul het zoveel mogelijk met jouw ideeën. Loop daarna met
elkaar door de ideeën. Herhaal in het onderste vak dit proces voor ronde 2

Brainstorm 4: Alles komt samen, tijd om te werven!

In deze brainstorm kiezen jullie uit de vorige drie sessies de belangrijkste inzichten en ideeën en
werken jullie toe naar één concreet idee voor de pitch. Kijk eventueel terug naar de andere murals.

Stap 1 – 10 minuten
Vat jullie ideeën uit de vorige brainstorms samen in vier categorieën: wie, wat, waar en 'overige
cruciale brainwaves'.
Iedereen begint in een van de vier hoeken en plakt gele post-its met ideeën, daarna beweeg je met
de klok mee, tot de ideeën op zijn.
Als je met meer dan vier bent kunnen twee mensen in hetzelfde vak beginnen.

Stap 2 – 10 minuten
Selecteer de beste elementen uit de vier vakken hiernaast die sowieso in je pitch moeten door de
post-its groen te maken.

Stap 3 – 10 minuten
Waarom zijn jullie ideeën goed? Plak allemaal één of twee post-its met een overtuigend argument
in het 'Waarom'-vak rechts onderaan.

Pitches
Het Denklab heeft geresulteerd in vijf pitches, waarin elk groepje hun beste ideeën aan
BuurtMaaltijden voorlegde in drie minuten. Vervolgens werden de ideeën besproken. Hieronder
wordt per pitch een samenvatting gegeven. De groepjes gebruikten het programma Mural om een
visuele ondersteuning van hun pitch te schetsen. Hieronder staan al wat illustraties daaruit bij de
omschrijving van de pitches, aan het eind van het verslag zijn de vijf volledige Mural-posters
bijgevoegd.

Groepje 1 - Meerdere pilots
Groepje 1 vond het inrichten van één pilot een groot risico. Het doel van een pilot is om zo veel
mogelijk te leren en als deze pilot niet werkt, begin je weer van voren af aan. Bovendien is er op het
gebied van maaltijdenservices hoge concurrentie. Ze stellen voor om niet één, maar meerdere pilots
in te richten, waaronder de originele:

Het werven van deelnemers voor deze pilots kan volgens dit groepje het beste gebeuren via social
media, flyeren bij bedrijven en in wijken en via de lokale media.

Groepje 2 - Buurtmaaltijden promoplan
Groepje 2 kwam tijdens het brainstormen op een geheel nieuwe doelgroep, namelijk bedrijven. Ze
denken dat de pilot tweeledig in te vullen is, door zowel te focussen op de originele doelgroep - de
yuppen - en bedrijven. Voor elk van deze doelgroepen zijn er andere selling points, waar op gefocust
kan worden tijdens de promotie van deze pilots:

Bedrijven kunnen maaltijden afnemen als alternatief voor hun bedrijfskantine. De selling points zijn
hier:

1. Gezonde voeding voor werknemers
2. Voldoen aan duurzaamheidsbeleid
3. Bijdrage maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven kunnen zo op een makkelijke manier gezond eten aanbieden aan hun werknemers, en dit
bovendien goed verantwoorden, omdat het op een duurzame en sociale manier bereid wordt.

Voor de andere doelgroep, de yuppen, zijn de selling points weer net anders:

1. Goede, gezonde en duurzame maaltijd
2. Bijdragen aan sociale cohesie
3. In contact komen met andere mensen

Wat BuurtMaaltijden onderscheid van iets als thuisbezorgd is de sociale kant van de stichting. Door
maaltijden hier af te nemen, draag je ook werkelijk bij aan gezonde maaltijden voor mensen die het
niet zo breed hebben. Groepje 2 raadt dan ook aan om hier de focus op te leggen tijdens de promotie.
Deel de verhalen van vrijwilligers, laat mensen in contact komen met de chefs en organiseer
bijvoorbeeld een keer per jaar een BuurtMaaltijdenBBQ waarbij mensen ook met elkaar in contact
kunnen komen.

Groepje 3 - BuurtBezorgd | Maaltijden met een goed verhaal
Groepje 3 ging bij zichzelf te rade vanuit de vraag: wanneer zouden wij meedoen aan deze pilot? Dat
was nog niet makkelijk, want de markt is al behoorlijk verzadigd. Wat maakt BuurtMaaltijden nou
uniek? Als voorbeeld keek groepje 3 naar Wakuli, waar een paar groepsleden een abonnement op
hebben. Wakuli levert koffie aan huis, op basis van een abonnement. Deze koffie is op een eerlijke en
duurzame manier gemaakt. Je betaalt hiervoor iets meer dan voor andere koffie, maar omdat je weet
dat je ermee impact maakt, hebben veel mensen dat ervoor over. Dat is wat BuurtMaaltijden ook
onderscheid.

Mensen zijn bereid meer te betalen, als ze hiermee impact maken. Groepje 3 stelt dan ook voor om
mensen zich van deze impact heel bewust te maken. Naast het afnemen van maaltijden moet dat nog
op meerdere manieren kunnen;
-

Laat mensen tijd investeren als vrijwilliger

-

Laat mensen hun buren een maaltijd cadeau doen.

-

Laat mensen een ‘onbekende’ in bijvoorbeeld
Overvecht een maaltijd cadeau doen.

Deel vervolgens ook via social media of een nieuwsbrief de
verhalen van de mensen die bij BuurtMaaltijden vrijwilligers
zijn, of er gratis maaltijden van ontvangen, zodat mensen
steeds op de hoogte blijven van de impact die zij mede
mogelijk maken.

Ook de campagne zou hierop gefocust moeten zijn. Als
voorbeeld kan naar Wakuli gekeken worden. De focus moet
dus liggen op het aanbieden van een abonnement in plaats
van de focus te leggen op de doelgroep. Met de het aanbieden
van een dergelijk abonnement, inclusief de bij behorende
mogelijkheden trek je de geschikte deelnemers van zelf aan.

Groepje 4 - De Buurtmaaltijden Strippenkaart | Lekker eten voor jou en je buur(t)
Ook groepje 4 heeft nagedacht over de vraag; wat maakt buurtmaaltijden uniek? Volgens hen zijn dat
het duurzaamheidsconcept en het sociale aspect. BuurtMaaltijden zijn makkelijk, gezond, voedzaam
en lokaal. Ze denken dan ook dat er niet naar één specifieke doelgroep gekeken moet worden. De
beste oplossing is volgens hen een eigen buurtmaaltijden strippenkaart. Zo kunnen mensen zich
binden aan buurtmaaltijden, zonder meteen het gevoel hebben er echt aan
vast te zitten. De prijzen van de strippenkaart kunnen per doelgroep
verschillen. Zo blijven ze aantrekkelijk voor zowel yuppen en pensionado’s
als studenten, die toch een stuk minder te besteden hebben, maar wel graag
een makkelijke maaltijd op tafel hebben. Leuke bonus is dat je de laatste
strip weg kan geven aan iemand in je omgeving. Zo verspreidt
BuurtMaaltijden zich ook via mond-tot-mond-reclame. Ook zouden mensen
erbij getrokken kunnen worden dmv actiecodes zoals ook HelloFresh ze
gebruikt. Je zou fysieke mini-strippenkaarten kunnen verspreiden bij
bedrijven,

kinderopvangen

en

scholen

en

bij

studie-

en

studentenverenigingen.

De strippenkaart kan zowel fysiek als in de vorm van een app bestaan, ook
dit zal per doelgroep bekeken moeten worden.

Groepje 4 stelt voor om de pilot en de strippenkaart te lanceren tijdens de
Nationale burendag in september.

Groepje 5 - Samenwerken met jonge bedrijven
Groepje 5 heeft het vraagstuk breder bekeken. Ze bieden in hun pitch een alternatieve denkwijze. Ze
denken dat in plaats van te focussen op de consumentenmarkt, het wellicht meer oplevert voor
BuurtMaaltijden om zich te richten op kleine bedrijven en start-ups. Dit kan de continuïteit en
structuur bieden, waar BuurtMaaltijden naar op zoek is.

Bedrijven kunnen in samenwerking met BuurtMaaltijden hun medewerkers een of twee keer in de
week een gezonde, afvalvrije lunch aanbieden. De lunches worden bereid in de keukens van
BuurtMaaltijden, waar mensen met een afstand tot de samenleving kunnen meedoen. Op deze
manier kunnen Utrechtse bedrijven een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de stad. Om dat

concreter te maken, kun je ervoor zorgen dat voor elke 3 maaltijden die een bedrijf afneemt, er één
bereid kan worden voor een Utrechter die dat nodig heeft. Maak deze maatschappelijke impact goed
inzichtelijk door middel van een online dashboard.

Het bereiken van deze bedrijven kan in eerste instantie het beste gebeuren in de directe omgeving,
door simpelweg aan te kloppen bij nieuwe, jonge bedrijven in Overvecht. Op deze manier kan het zich
als een olievlek door de stad verspreiden.

Wellicht kunnen we bij Denkkracht onze lunches over een tijdje ook afnemen bij BuurtMaaltijden!

Tijdens het nabespreken van de pitches kwam naar voren dat met name het focussen op bedrijven en
de vergelijking met Wakuli goed aansloten bij de ideeën die BuurtMaaltijden zelf ook al hadden
ontwikkeld. Het is niet makkelijk om aansluiting te vinden bij grote bedrijven, die vaak al contracten
hebben met grote cateringbedrijven. Maar daarin kan het dus juist slim zijn om te beginnen bij kleine
lokale ondernemers. Ook een abonnementsvorm in combinatie met eventueel een strippenkaart is
een interessant idee, om meer stabiliteit te creëren. Om mensen te werven moet BuurtMaaltijden
zich enerzijds richten op social media als op mond-op-mond reclame, waarbij het niet zozeer uit moet
gaan van de doelgroep maar focus leggen op (1) unique selling points en (2) verschillende vormen
waarop de pilot aangeboden kan worden.

Tot slot
We willen BuurtMaaltijden, de aanwezige medewerkers en in het bijzonder Erwin van Asselt hartelijk
bedanken voor het inspirerende Denklab. De samenwerking hebben we als prettig ervaren en de dag
heeft ons veel geleerd. Daarnaast hebben we veel gelachen en plezier gemaakt! We kijken ernaar uit
om te zien wat BuurtMaaltijden in de toekomst gaan doen met deze denkkracht.

Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem dan
contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl). Benieuwd naar de
mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht Utrecht via
contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.

Murals: de visuele ondersteuning van de pitches

Mural groep 1

Mural groep 2

Mural groep 3

Mural groep 4

Mural groep 5

