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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Situatieschets
Dit onderzoek is onderdeel van de minor ‘De Leefbare Stad’ aan de Hogeschool van Utrecht.
Het onderzoeksteam bestaat uit Julia, Nina, Bastiaan, Marc en Marjolein. De bedoeling is
vanuit onderzoek, gesprekken met stakeholders en de samenwerking met Local2Local, tot
een interventie te komen. Met behulp van bureau- en veldonderzoek worden meer
achtergronden verzameld om deze interventie te ondersteunen. Voorafgaande aan dit
onderzoek zijn verschillende gesprekken geweest met de samenwerkingspartner Local2Local
via Maarten Klop (zie Figuur 1.1 Overleg met Maarten Klop). Deze samenwerkingspartner wil
meer mensen bereiken met lokaal voedsel met als uiteindelijk doel dat de consument
daadwerkelijk en op maat direct producten gaat bestellen bij de boer. De
samenwerkingspartner dacht hierbij aan een fietstour. In gesprekken hierover is uiteindelijk
een interventieplan gekomen (zie Bijlage I Interventieplan) waaruit een bedrijfsuitje een
meer gerichte oplossing was. Hierin konden verschillende onderdelen mooi worden
gecombineerd. Dit is echter nog de vorm waarin het gegoten zal worden. De
onderzoeksvraag die hieruit volgt is: ‘Welk bedrijfsuitje voor bedrijven rond de stad Utrecht,
zal bijdragen aan meer bewustwording op het gebied van lokale producten en daarnaast
zorgen voor investeringen door consumenten bij de lokale boeren van Local2Local?’ Het
onderzoekstraject dat hierbij past geeft antwoord op deze onderzoeksvraag en de daarbij
passende subvragen.

Figuur 1.1 Overleg met Maarten Klop (eigen foto)
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1.2. Hoofdvraag en onderzoeksdoel
Hoofdvraag
‘Welk bedrijfsuitje voor bedrijven rond de stad Utrecht, zal bijdragen aan meer
bewustwording op het gebied van lokale producten en daarnaast zorgen voor investeringen
door consumenten bij de lokale boeren van Local2Local?’
Onderzoeksdoel
De doelgroep voor dit onderzoek wordt gevormd door bedrijven met werknemers in
verschillende leeftijden, die duurzaamheid of lokale producten belangrijk vinden. Het
onderzoeksdoel is inzicht krijgen in de relevante en actuele behoeften en het gedrag van
deze doelgroep, op het gebied van interesses, eten en drinken, beleving en duurzaamheid,
op basis waarvan de studenten HU voor Local2Local een relevant en actueel bedrijfsuitje kan
ontwikkelen.
Deelvragen en subdeelvragen
Wat kenmerkt het maatschappelijk vraagstuk?
Wat is het probleem op het gebied van lokaal voedsel?
Wat is de beeldvorming in de maatschappij over boeren?
Wat is de opdracht vanuit de opdrachtgever?
Wat kenmerkt de samenwerkingspartner?
Wat voor bedrijf is Local2Local?
Wat is de missie en visie van Local2Local?
Wat zijn de stakeholders van Local2Local?
Wat zijn de sterktes en zwaktes Local2Local??
Welke Sustainable Development Goals passen bij Local2Local?
Wat kenmerkt de Sustainable Development Goals?
Wat zijn de Sustainable Development Goals?
Welke Sustainable Development Goals passen bij Local2Local en het project?
Waar staat deze opdracht met betrekking tot de SDG Pyramid?
Wie is de doelgroep?
Wat kenmerkt de doelgroep?
Wat zijn de wensen en behoeftes van de doelgroep?
Wat vindt de doelgroep belangrijk op het gebied van duurzaamheid?
Met welke Sustainable Development Goals komt de doelgroep in aanraking?
Wat zijn de best practices?
Welke best practices zijn er op het gebied van duurzame bedrijfsuitjes?
Welke best practices zijn er op het gebied van lokaal voedsel?
Inzichten best practices en concurrentie
Wat kenmerkt de omgeving?
Wat is de voedselgeschiedenis van de omgeving?
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Wat zijn de mogelijkheden en bereikbaarheid qua routes?
Wat zijn de mogelijkheden voor bruikbare producten van stakeholders in de tour?
Welke Sustainable Development Goals zijn herkenbaar in route en omgeving?
Wie zijn de stakeholders?
Welke stakeholders horen bij Local2Local?
Wat zijn de wensen en behoeftes van deze stakeholders?
Wat is de bereidwilligheid onder deze stakeholders bij deelname bedrijfsuitje?

1.3 Aanpak
In dit verslag wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een duurzaam bedrijfsuitje
te realiseren, met als doel het ondersteunen van lokale ondernemers en boeren. De vraag
naar meer contact tussen de consument en de boer (of lokale ondernemer) komt tot stand
vanuit onze samenwerkingspartner Local2Local. Om antwoord te kunnen geven op de
hoofdvraag zijn er deelvragen en subdeelvragen opgesteld. In dit onderzoek wordt
uitgezocht wat de doelgroep kenmerkt en wat de wensen en behoeften van de doelgroep
zijn. Dit wordt aangetoond aan de hand van veld en bieb-onderzoek. Aan het eind van elke
kop worden de inzichten genoemd, die zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van
het bedrijfsuitje. Aan de hand van de gevonden informatie in de bieb-fase worden de criteria
opgesteld voor het bedrijfsuitje. Gelijktijdig met de bieb-fase zullen er gesprekken worden
gevoerd met de samenwerkingspartner Local2Local. In de eerste weken naar aanleiding van
deze gesprekken met Local2Local zal een interventie worden geschreven (zie Bijlage I
Interventieplan). In de veld-fase zal door middel van een enquêtes en interviews getoetst
worden waar de doelgroep behoefte aan heeft en daarnaast of het bedrijfsuitje ‘Tour du
boer’ ook daadwerkelijk aanslaat. Aan de hand van de feedback vanuit de docenten,
leerlingen en samenwerkingspartners in de sprintreviews of in andere gesprekken, worden
de ontwerpcriteria aangescherpt. Hierna zal de conclusie worden geschreven en ook zullen
alle bronnen en de nodige bijlagen worden toegevoegd aan het document.
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Hoofdstuk 2 Bieb-onderzoek
2.1 Opzet en aanpak
Met een Bieb-onderzoek (kwalitatief bureauonderzoek) is de eerste stap genomen om inzicht te
krijgen in het maatschappelijk vraagstuk, de samenwerkingspartner en stakeholders, de doelgroep,
best practices en de concurrentie met betrekking tot een bedrijfsuitje dat de lokale boeren
ondersteunt. Ook is er gekeken naar de omgeving en de geschiedenis van de omgeving waarin het
lokale uitje plaats zal vinden. Er zijn deelvragen en subdeelvragen opgesteld. Deze subdeelvragen
komen in elke paragraaf aan bod. Om de vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van onlinebronnen. Bij de doelgroep is bijvoorbeeld gerichter gezocht door te bepalen in welke generatie de
doelgroep valt. Verder is gezocht op achtergronden en visie van de samenwerkingspartner en
stakeholders. Ook zijn de SDG's betrokken in het deskonderzoek, met o.a. de zoekwoorden;
onderzoek boeren, lokale producten, sustainable development goals, voedselgeschiedenis,
handelsroutes, fietsroutes Utrecht, trends bedrijfsuitjes, duurzame bedrijfsuitjes, enz. Bij alle
gevonden bronnen is gekeken of de desbetreffende bron relevant en betrouwbaar is.

2.2 Het maatschappelijk vraagstuk
2.2.1 Wat is het probleem op het gebied van lokaal voedsel?
Een Granny Smit appel legt zo’n 20.000 kilometer af en een Elstar appel 100 kilometer
voordat het in de supermarkt ligt. Dat scheelt heel veel op vervuilend transport. Voeding is
inmiddels goed voor een derde van alle transporten over de wereld. Toch komt slecht vijf
procent van alle voedsel-uitstoot door transport. De productie van het voedsel is de grootste
vervuiler met 83 procent. Dus hoe het eten gemaakt wordt. Soms is het moeilijk te volgen
voor de consument. Zo is het bijvoorbeeld beter om in Zweden een tomaat te kopen dan uit
Spanje, omdat deze een veel kleinere voetafdruk heeft dan lokaal geteelde tomaten. Dit
komt omdat de tomaten in Zweden in kassen worden geproduceerd en het verwarmen en
verlichten van die kassen zorgt voor veel uitstoot (Vetjebol, 2019).
In veel gevallen koopt de westerse samenleving routinematig voedsel dat meer dan 1000
kilometer verderop is verbouwd. Hoewel de voedselprijzen in de winkel relatief laag zijn, zijn
de milieukosten van het transporteren van uw voedsel vaak erg hoog. Vrachtwagens, treinen
en boten, die allemaal fossiele brandstoffen verbruiken, zijn de belangrijkste methoden om
grote hoeveelheden voedsel over de wereld te vervoeren. Bovendien veroorzaakt het
transport van deze goederen een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Veel mensen
worden zich bewust van de impact die voedselkilometers hebben op het milieu en kiezen
voor alternatieve voedselaankopen om de afstand die hun voedsel moet afleggen om hun
bord te bereiken te verkleinen.
Zeker als je bij boerenmarkten winkelt, weet je dat jouw geld ook echt daadwerkelijk bij de
boer terechtkomt en dat niet een groot overkoepelend bedrijf ervan meeprofiteert. Door te
kiezen voor lokaal geteelde producten, kunnen de afgelegde voedselkilometers drastisch

7

worden verminderd. Het kopen van seizoensproducten vergroot de kans dat het dichter bij
huis wordt verbouwd (Marketing The Conscious Club, 2019).
Hoe staat de boer erin?
“Boeren krijgen altijd de schuld in de media en ontvangen nauwelijks waardering van de
consument.”. Dat vindt 90 procent van de boeren die deelnemen aan het grootschalige
opinieonderzoek in 2018 en het herhaalde onderzoek uit 2019 van Trouw. In totaal deden
2162 boeren mee, evenwichtig verspreid over de sectoren. Het onderzoek is volgens
hoogleraar Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit representatief.
“Biologische vormen van landbouw, of met een lagere impact op natuur en milieu, zoals
kringlooplandbouw en strokenteelt bestaan al”, schrijft Jan van Poppel voor De
Correspondent. Van Poppel: ”Maar als je die methoden die meer ruimte en tijd vragen
serieus invoert, ontkom je niet aan het gevolg: producten als eieren, melk, groente, fruit en
vlees worden een stuk duurder.” (Van Poppel, 2020).

Figuur 2.2 Stikstofuitstoot per sector in Nederland (Afbeelding Remkes, 2020)

De bereidheid om te stoppen bij een goede opkoopregeling is maar 26,4 procent, 77,8
procent is het oneens dat de veestapel moet worden ingekrompen. Stikstof is in hun ogen
een ‘niet-bestaand probleem’ (73,5 procent). Figuur 2.2 Stikstokuitstoot per sector in
Nederland, geeft een beeld van de stikstofuitstoot per sector in 2018. Frappant genoeg
staan jongere boeren (tot 40 jaar) extremer en radicaler in dit debat (zo stelt maar liefst 82
procent dat het stikstofprobleem niet bestaat) dan oudere boeren (vanaf 60 jaar). Er lijkt
sprake te zijn van verdere polarisatie van opvattingen: actievoeren in plaats van dialoog en
samenwerking; verscherping tegenstellingen boer-burger en stad-platteland. De typering
van de stedeling door sommige boeren is net zo stereotiep als burgers die boeren
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afschilderen als milieuvervuilers en dierenbeulen (en intensieve veehouderij vergelijken met
de Holocaust). Gelukkig zie je ook een andere beweging, gericht op samenwerking en
verbinding zoeken, het niet ontkennen van problemen en de rol van de landbouw daarin en
groeiend besef dat het echt anders moet. Maar dat krijgt veel minder media-aandacht dan
blokkades (De Staat van de Boer, 2019).
Biologisch of een ander systeem
Boeren die het over een andere boeg hebben gegooid (biologisch, al dan niet
multifunctioneel) staan duidelijk anders in dit debat en zien de noodzaak (en mogelijkheden)
van een ander landbouwsysteem. Maar juist die boeren hebben helemaal geen aandeel in
de oorzaak van de stikstofcrisis, omdat ze anders werken. Alleen zijn ze te klein om echt
gehoord te worden in de media. Van Gaalen: “Bij het maken van beleid is er nog nooit naar
biologisch boeren gekeken, of naar grondgebonden bedrijven. Als je wilt dat we schoon
produceren, moet je de bedrijven die dat al doen natuurlijk vrijstellen. Dan moet je niet
streven naar bedrijven met honderden koeien. Dan moet je werken zonder kunstmest, met
minder, of zonder krachtvoer. In de nieuwe regels gaat het ongetwijfeld weer over grote dure
technische oplossingen. Grote kans dat biologische boeren daar dan ook aan moeten
voldoen. Terwijl onze uitstoot al heel laag is.” (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland,
2020).
Toekomstvisie
Behoefte aan toekomstvisie voor de boeren blijft, maar dan duidelijker gekoppeld aan een
verdienmodel. Suggestie voor een brede commissie in het leven te roepen is prima, maar
dan moet dit een commissie zijn die zich richt op het voedselsysteem als geheel (eerlijke
beloning, rol/macht van industrie en supermarkten) en overige diensten (naast
voedselvoorziening) die landbouw levert (landschap, natuur, biodiversiteit, zorg,
waterberging en het vastleggen CO2) (De Staat van de Boer, 2019).
Rudolf van Broekhuizen, onderzoeker rurale sociologie bij Wageningen University, ziet juist
een omgekeerde ontwikkeling ontstaan op het platteland. Hij herkent het beeld niet van de
boer die afgedreven is van de rest van het land en de voeling met de veeleisende, moderne
maatschappij is kwijtgeraakt. “Volgens mij is de relatie tussen boer en consument de laatste
jaren juist enorm verbeterd. Er zijn tal van ongelooflijk leuke initiatieven van boeren die de
maatschappij juist binnenlaten, bijvoorbeeld door hun erf open te stellen.” (Van Velzen,
2019). Dat zoveel boze boeren per trekker naar Den Haag komen, verklaart Van Broekhuizen
niet per se uit een kloof die er zou zijn tussen boer, burger en politiek. Hij denkt dat het
protest eerder te maken heeft met het onduidelijke toekomstperspectief voor agrariërs, nu
de problemen waarvoor ze staan zo complex zijn. Van Broekhuizen: “Met een beetje goede
wil zou je deze protestacties kunnen interpreteren als een hulpvraag van de boeren.” (Van
Velzen, 2019).
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2.2.2 Wat is de beeldvorming in de maatschappij over boeren?
De negatieve en eenzijdige berichtgeving over de agrarische sector lijkt eindeloos. Het gaat
veelal om onjuiste en politiek gekleurde informatie die zonder nuance wordt gebracht. Ook
de politiek helpt niet mee. De gebruikte terminologie wordt door iedereen namelijk naar
eigen inzicht geïnterpreteerd.
“Dat de boeren (net zoals veel andere bedrijven in Nederland) tevens voor de export
produceren, staat ter discussie. Hierbij wordt er vaak voorbijgegaan aan hoeveel voedsel er
wordt geïmporteerd; de appels uit Nieuw-Zeeland en de Spaanse eieren zijn slechts
voorbeelden. Wellicht keert overigens ooit de wal het schip. Zolang de bevolking en de
industrie blijven groeien, de klimaatverandering werkelijk zo hard doorzet als voorspeld
wordt én veel agrarische bedrijven geen opvolger hebben, kan de maatschappij in de
toekomst nog weleens voor héél andere uitdagingen komen te staan. Velen (er)kennen de
waarde van ons Nederlandse voedsel en agrarisch landschapsbeheer niet meer, maar ik
voorspel: het wordt waarschijnlijk nog wel een keer 'Maatschappij zoekt boer'.” aldus
Jeanette Straver (DCA MultiMedia, 2019).
Als we denken aan de maatschappelijke functies die boeren voor de samenleving hebben,
dan denken we al snel aan voedselvoorziening. De productie van voedsel kan dan ook
worden beschouwd als de basiswaarde waar elke boer zorg voor draagt, hoewel dat zeker bij
veel (jongere) stedelingen minder vanzelfsprekend is: ‘Je eten koop je tenslotte in de
supermarkt en niet bij de boer’. Ook zijn onze eetgewoonten steeds meer op het buitenland
georiënteerd en in die zin gevarieerder. In de meeste huishoudens bestaat het avondeten al
lang niet meer uit aardappelen, groente en een lapje vlees. De voedselmarkt is verregaand
geïnternationaliseerd en een aanzienlijk deel van de voedselvoorraad wordt vanuit alle
uithoeken van de wereld geïmporteerd (Simon & Stenbekkers, 2006).
Volgens Vrienden van het Platteland weten kinderen en jongeren weten vaak weinig van wat
een boer doet en vooral ook waarom hij dat doet. Ook veel volwassenen lijken geen idee te
hebben van de natuurlijke cycli in de planten- en dierenwereld. Dit komt grotendeels
doordat leerlingen weinig praktijkervaring meekrijgen in het huidige onderwijssysteem en
hun kennis over natuur, landschap en flora en fauna vrijwel alleen opdoen uit boeken, aldus
hoogleraar Boersma van de Universiteit Utrecht in het tijdschrift Platteland.
2.2.3 Wat is de opdracht vanuit de opdrachtgever?
“Schud de hand die je voedt.” aldus de visie en missie van Local2Local. De visie en missie van
Local2Local wordt nader uitgelegd in kop 2.3 Opdrachtgever Local2Local. Het
voedselsysteem is zichzelf echter voorbijgeschoten. Ecologisch, economisch, sociaal en
cultureel. Het belangrijkste probleem is dat er geen directe relatie meer is tussen burgers en
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boeren. Als tegenbeweging zijn er steeds meer initiatieven die de rol van duurzame
voedselvoorziening benadrukken en willen vergroten: lokaal, biologisch en een eerlijke prijs.
Echter, deze initiatieven kunnen de noodzakelijke verandering niet alleen aan, dit kan alleen
worden bereikt en behouden door intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden,
op basis van een diepe en gedeelde overtuiging van hun noodzaak en ieders persoonlijke
betrokkenheid (Local2Local, 2021).
Onze opdracht was om iets te verzinnen dat de samenwerking en betrokkenheid tussen boer
en consument zou versterken. Maar dat bovenal zou zorgen voor een directe investering bij
de boer door de consument. Eerlijke opbrengsten voor de boer en betrokkenheid van de
consument bij de boer? Dat werd een bedrijfsuitje. Waarbij de consument direct betaalt
voor een ‘boerenbeleving’ en kennismaakt met de producten van de boer. Met de hoop dat
de consument na deze beleving en kennismaking nogmaals terug zal gaan naar de lokale
boer en daar producten af zal nemen.
2.2.4 Inzichten maatschappelijk vraagstuk
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten die meegenomen worden uit kop 2.2
Maatschappelijk vraagstuk, in het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•
•
•
•
•
•

Eerlijke opbrengsten voor de boer
De consument betaalt vooraf (direct) voor een ‘boerenbeleving’
Lokale boeren (Kromme Rijn gebied/Utrecht)
Werken met boeren die hiervoor open staan, boeren die de maatschappij juist
binnenlaten, bijvoorbeeld door hun erf open te stellen.
Onduidelijke toekomstperspectief voor agrariërs, bedrijfsuitje levert direct geld op.
Kleinere biologische of duurzame boer te klein om echt gehoord te worden in de
media, deze groep wordt in bedrijfsuitje ‘gehoord’.

2.3 Opdrachtgever Local2Local
2.3.1 Wat voor bedrijf is Local2Local?
Local2Local is in 2014 gestart in de regio Utrecht rond de stedelijke concentratie en de korte
ketenaanpak heeft zich bewezen. Deze aanpak passen zij toe in de regio’s West Betuwe,
Groene Hart, Gooi en Eemland, Flevoland, Amsterdam en Texel. Local2Local werkt ook hier
samen met korte keteninitatieven, boeren en producenten, gemeenten en provincies,
universiteiten en hogescholen, cateraars en zorginstellingen voor lokale en regionale afzet
van streekproducten.
Local2Local werkt met de nieuwe generatie ondernemende mensen, doeners. Het team is
een mix van jong en oud, waarbij kennisoverdracht een grote rol speelt. Local2Local biedt
studenten en jonge talenten een plek om te leren, werkervaring op te doen en kennis uit te
wisselen met de boeren.
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De passie van Local2Local, drijfkracht en kennis helpen nu en op de lange termijn vooruit te
denken. Samen wil Local2Local bouwen aan een duurzame voedselketen en een gezonde
lokale en regionale economie (Local2Local, 2020).
2.3.2 Wat is de missie en visie van Local2Local?
De huidige dominante voedselketenstrategie van grote volumes tegen de laagst mogelijke
kosten is niet langer houdbaar. Een haalbare oplossing is de organisatie van korte
voedselketens, waarbij een directe verbinding wordt gemaakt tussen burgers en boeren.
Local2Local is overtuigd dat met een andere benadering van voedselvervaardiging, nieuwe
IT-technologie, gemeenschapsvorming, sociaal ondernemerschap en burgerparticipatie een
duurzame voedseltransitie mogelijk is.
De korte voedselketen van Local2Local speelt een rol bij het vergroten van de betrokkenheid
van burgers en klanten bij de uitdagingen in het voedselsysteem. Local2Local’s ultieme
instrument is een 100% transparante en vraag gestuurde voedselketen die meer kansen
creëert voor natuur inclusieve landbouw, sluitingscycli en concurrentiekracht.
Dit scenario houdt een grote verandering in de kwalitatieve en economische waardering van
voedsel(productie) en de relatie ervan met de leefomgeving, gezondheid (zorg), de markt en
onderwijs. Dit vereist sociale innovatie waarbij de topsectoren, sociale partners, kennis- en
financiële instellingen, ketens en overheden zich op een nieuwe manier tot elkaar
verhouden (Local2Local, 2021).
2.3.3 Wat zijn de sterktes en zwaktes van Local2Local?
Het belangrijkste probleem is dat er geen directe relatie meer is tussen burgers en boeren.
Het grote aantal schakels in de geconsolideerde keten en de grote geografische afstanden
hebben een negatieve invloed op onze voedselcultuur en beperken producenten in hun
economische kansen.
Als tegenbeweging zijn er steeds meer initiatieven die de rol van duurzame
voedselvoorziening benadrukken en willen vergroten: lokaal, biologisch en tegen een eerlijke
prijs.
Echter, deze initiatieven kunnen de noodzakelijke verandering niet alleen aan, dit kan alleen
worden bereikt en behouden door intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden,
op basis van een diepe en gedeelde overtuiging van hun noodzaak en ieders persoonlijke
betrokkenheid.
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Er is een SWOT-analyse gemaakt van Local2Local met daarin de sterktes, zwaktes,
bedreigingen en kansen (zie Tabel 1.1 SWOT-analyse Local2Local).
Tabel 1.1 SWOT-analyse Local2Local

Kansen:
Bedreigingen:
• Een toekomstperspectief voor boeren.
• Geen toekomstperspectief voor boeren:
Binnen 10 jaar halveert het aantal
• Startpunt van een toekomstbestendig
boeren van 50.000 naar 25.000 (1960:
voedselsysteem.
310.000);
• Betaalbaar voedsel en voedselzekerheid
• Stijgende voedselkosten.
op de lange termijn.
• Negatieve publiciteit omtrent boeren
• Meer aandacht in de politiek en meer
kans op subsidies. Komt mede door de
heeft ook invloed op Local2Local.
SDG’s.
• Door corona gaan meer mensen online
• De consument gaat direct bij de boer
bestellen bij grote supermarkten.
bestellen.
Sterktes:
Zwaktes:
• Breed netwerk onder boeren en
• Local2Local is afhankelijk van
producenten
boeren/producenten en afnemers.
• Goed in verbintenis creëren tussen
• Veel jonge werknemers in dienst, dus
consument en boer.
minder seniore kennis.
• Verhaal vertellen met een boodschap.
• Open voor nieuwe initiatieven.

2.3.4 Wat zijn de stakeholders van Local2Local?
Local2Local is in 2014 in samenwerking met een twintigtal boeren uit de Kromme Rijnstreek
gestart als een voedselvoorzieningsbedrijf in de korte keten in de regio Utrecht. Daarnaast
heeft Local2Local nog een aantal andere belangrijke stakeholders (Local2Local, 2020). In
Figuur 2.3 Overzicht stakeholders Local2Local, worden de belangrijkste stakeholders
overzichtelijk weergegeven.
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Figuur 2.3 Overzicht stakeholders Local2Local

Er zijn drie mogelijkheden om partner te worden van Local2Local: als zakelijke klant, als boer
of in de vorm van een collectief. De drie partnerschappen worden hieronder verder
toegelicht.
Zakelijke klanten
Local2Local zorgt dat geld in de regio blijft. Local2Local gelooft in #supportyourlocalsnl,
waarbij boeren hun eigen prijs bepalen. Local2Local stemt de eindprijs af met de klanten en
vergelijkt prijzen met andere leveranciers. Uiteraard zijn er ook individuele afspraken bij
grotere volumes of een bijzondere samenwerking. Als klant is er hierdoor de zekerheid dat
er een eerlijke prijs voor het product betaald wordt. Door samenwerking tussen de boeren
en verwijderde tussenschakels blijft de prijs ook acceptabel. Daarnaast betekent minder
tussenschakels ook dat een product verser is (Local2Local, 2021).
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Boeren
Bij Local2Local bepaalt de boer zijn eigen prijs. Dat vinden zij belangrijk, omdat de boer weet
wat er nodig is voor productie en om smakelijk, duurzaam en gezond voedsel te maken.
Local2Local staat voor onze boeren. Zij helpen bij de samenstelling van een passend
assortiment, het schrijven een goed verhaal, inclusief fotografie, daarnaast bieden zij veel
andere expertise door ruime ervaring in de korte voedselketen (Local2Local, 2021).
Collectieven
Local2Local staat voor ‘gewoon doen’, niet voor ingewikkelde contracten. Er is een ITplatform dat makkelijk inzetbaar is en een ondersteunende organisatie voor de logistiek en
administratie. Daarnaast heeft Local2Local veel marketingervaring in de korte keten waar
het collectief uit kan putten. Het collectief profiteert van al lopende samenwerkingen met
groothandels, cateraars en onderwijs- en zorginstellingen (Local2Local, 2021).
2.3.5 Welke Sustainable Development Goals passen bij Local2Local?
De Sustainable Development Goals (SDG’s) die bij Local2Local horen zijn overlappend met
het project. Local2Local heeft via de Hogeschool Utrecht een aantal studenten gekregen die
hen wilde gaan helpen bij een project. Daarmee ligt het voor de hand dat het ongeveer
dezelfde SDG’s zijn. De SDG’s 2, 12 en 17 passen het beste bij bij Local2Local en het project.
Dit is met de opdrachtgever besproken en bevestigd. In kop 2.4 Sustainable Development
Goals, worden deze doelen en nader uitgelegd. En er wordt beschreven waarom SDG’s 2, 12
en 17 bij Local2Local passen.
2.3.6 Inzichten opdrachtgever Local2Local
Hieronder volgen de inzichten puntsgewijs die meegenomen worden uit kop 2.3
Opdrachtgever Local2Local, in het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
-

-

-

Er is bijna geen directe relatie meer tussen burgers en boeren.
Local2Local is overtuigd dat korte voedselketens een haalbare oplossing zijn om
deze relatie te herstellen, op basis van andere waarden, door intensieve
samenwerking en sociaal ondernemerschap.
Local2Local is in 2014 in samenwerking met een twintigtal boeren uit de Kromme
Rijn streek gestart en samenwerking met partners is nog steeds de basis van
Local2Local om zaken te verbeteren op het gebied van lokaal voedsel.
Bij Local2Local bepaalt de boer zijn eigen prijs, grote volumes tegen de laagst
mogelijke kosten is niet langer houdbaar.
Local2Local zorgt dat geld in de regio blijft.
SDG's 2,12 en 17 sluiten goed aan bij de doelen en visie van Local2Local.
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2.4 Sustainable Development Goals
2.4.1 Algemene uitleg Sustainable
Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG’s),
in het Nederlands de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen genoemd, zijn
opgezet in 2015 door de Verenigde Naties
(zie Figuur 2.4 Sustainable Development
Goals). Ze zijn de opvolger van de
millenniumdoelen. Deze SDG’s zijn van 2016
tot 2030 van kracht. In totaal bestaan de
Figuur 2.4 Sustainable Development Goals (NVVN, 2019).
SDG’s uit 17 grote doelstellingen en 169
onderliggende subdoelstellingen (Ministerie
van Buitenlandse Zaken, 2017). De SDG-doelen zijn een overkoepelend thema bij de minor
de Leefbare Stad en bij het project voor Local2Local. Tijdens het lezen van dit
onderzoeksrapport zal het ook duidelijk opvallen dat de doelen telkens weer terugkomen in
de hoofdstukken.
2.4.2 Welke Sustainable Development Goals passen bij Local2Local en het project
Er zijn drie SDG’s die het beste aansluiten bij de visie en missie van Local2Local en dit
project. Hieronder worden deze drie doelen beschreven en wordt er uitgelegd waarom deze
SDG-doelen bij Local2Local passen.
SDG-doel 2: Geen honger
Bij dit doel gaat het vooral om het verminderen en uiteindelijk voorkomen van honger onder
de bevolking, voedselzekerheid creëren, de kwaliteit van voedsel verbeteren en duurzame
landbouw promoten (SDG Nederland, 2020). Vooral dit laatste punt sluit goed aan bij ons
project en de missie van Local2Local. Zoals hierboven beschreven, promoot Local2Local
lokaal voedsel en proberen ze lokale boeren te ondersteunen. Hierbij hoort ook dat lokale
boeren een eerlijke prijs ontvangen voor het product dat zij produceren.
SDG-doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
Bij dit doel gaat het over verantwoord produceren en efficiënt gebruik maken van
hulpbronnen. Maar het gaat ook over hoe we als consument verantwoord om kunnen gaan
met (dienst)producten en voedsel. Nu wordt er bijvoorbeeld nog heel veel voedsel
weggegooid in zowel de productie als bij de consument thuis (SDG Nederland, 2020b).
Local2Local probeert lokaal voedsel groter op de markt te zetten, waardoor er minder
voedsel verloren gaat. Lokaal voedsel heeft namelijk minder voedselkilometers. Producten
zijn sneller bij de consument en voedsel is nog vers, waardoor het minder snel wordt
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weggegooid. Daarnaast stimuleert Local2Local ‘duurzaam boeren’. Ze willen een
voedselsysteem dat houdbaar is en verantwoord omgaat met de natuur en natuurlijke
hulpbronnen.
SDG-doel 17: Partnerschap om de doelen te bereiken
Voor een succesvolle duurzame ontwikkeling zijn er goede partnerschappen vereist.
Bijvoorbeeld tussen de regering, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
Alleen als al deze groepen samen een gedeelde missie en visie hebben kun je daadwerkelijk
dingen gaan veranderen (SDG Nederland, 2020c). Samenwerken met veel verschillende
partijen en daarmee veel impact maken, is iets waar Local2Local voor staat. Zonder
partnerschap zou Local2Local hun bedrijfsmodel niet overeind kunnen houden.
2.4.3 Waar staat dit bedrijfsuitje in de SDG Pyramid?
Gekeken naar de SDG's passend bij het bedrijfsuitje, is het bedrijfsuitje in alle lagen van de
piramide aanwezig. SDG-doel 2 valt onder people, SDG-doel 12 valt onder ecological en SDG17 valt onder spiritual (zie Figuur 2.5 SDG Pyramid). Ecologisch gezien is het beter voor het
milieu om lokaal voedsel te verbouwen. Op spiritueel vlak wordt er gestreefd naar
samenwerking met verschillende partijen, zodat er naar een houdbaar voedselsysteem kan
worden toegewerkt. SDG-doel 2 is meer gericht op de mens en hoe we de bevolking
kwalitatief en voldoende voedsel kunnen bieden, maar het gaat ook over dat de boer en hoe
die staande kan blijven in het veranderende voedselsysteem (SDG Pyramid To Happiness,
z.d.).

Figuur 2.5 SDG Pyramid (SDG Pyramid To Happiness, z.d.).
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2.5 Doelgroep
2.5.1 Wat kenmerkt de doelgroep?
De doelgroep bestaat uit werkende mensen. In heel Nederland hadden in het derde kwartaal
van 2021 9,1 miljoen (seizoen gecorrigeerd) mensen betaald werk (zie Figuur 2.6 Werkzame
beroepsbevolking in Nederland). Dat is 69,5 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Figuur 2.6 Werkzame beroepsbevolking in Nederland (Centraal Bureau voor Statistiek, 2021)

Voor dit onderzoek is gekeken naar mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Bij deze groep
werknemers wordt vaak een bedrijfsuitje georganiseerd. Dit zijn voornamelijk de generaties
millennials en generatie X.
Millennials
Deze doelgroep is geboren tussen 1980 en 1995. Dat betekent dat ze in 2021 tussen de 26
en 41 jaar zijn. Ze zijn handig met technologie en worden gezien als idealistisch. Ze verkiezen
flexibiliteit boven zekerheid en zouden bovengemiddeld narcistisch en egoïstisch zijn
(Salesforce, z.d.). Maar waardevolle ervaringen zijn voor millennials belangrijker dan geld. De
millennial doet graag betekenisvol werk, het liefst in een organisatie met normen en
waarden die bij hem of haar passen (Van Wieringen, z.d.). Ze zijn minder trouw aan hun
werkplek en springen makkelijker van bedrijf naar bedrijf (Sociologie Magazine, 2020).
Generatie X
Generatie X is geboren tussen 1965-1976. Deze generatie vindt een goede werk-privé balans
belangrijk en is op zoek naar onafhankelijkheid. Zij kunnen zichzelf snel aanpassen en zijn
creatief in het vinden van oplossingen. Generatie X heeft een voorkeur voor face tot face
communicatie maar heeft zich alle nieuwe digitale communicatiemiddelen eigen gemaakt
(Jansen, 2021).
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Social media
Waar deze doelgroepen zich bevinden op social media is onderzocht in het Nationale Social
Media Onderzoek 2020, het grootste trendonderzoek naar het gebruik van social media in
Nederland (Newcom Research & Consultancy, 2021). Vooral Facebook, Instagram en
YouTube worden veel gebruikt onder de doelgroep (zie Figuur 2.7 Social Media gebruik per
leeftijdsgroep).

Figuur 2.7 Social Media gebruik per leeftijdsgroep

2.5.2 Wat zijn de wensen en behoefte van de doelgroep?
Vrijdagmiddagborrels en de uitjes zijn wensen van beide doelgroepen. Activiteiten waar
iedereen aan mee kan doen zijn bijvoorbeeld fietsen of wandelen. Dit kan zorgen voor
plezier en gezelligheid en ontspanning. Ook biedt het de mogelijkheid verbinding te maken
met andere collega’s, ook met medewerkers van een andere generatie. Gezien de mogelijke
kloof tussen verschillende generaties, geeft dit de gelegenheid om ook over elkaars waarden
en perspectieven te discussiëren en te leren. Deze verbreding van denkwijzen kan ook weer
bruikbaar zijn bij het oplossen van vraagstukken op het werk (De Vries, z.d.).

19

2.5.3 Wat vindt de doelgroep belangrijk op het gebied van duurzaamheid?
De jongste groep 20-25 is Generatie Z. Dit een kritische generatie, waarbij duurzaamheid een
belangrijke factor is. Imago van merken en producten wordt vooral online bepaald. Ze
nemen het leven in een rap tempo en hebben een zeer korte aandacht boog. Een zeer
kritische groep consumenten met wisselende wensen en behoeften. En dat geldt zeker ook
voor wat zij eten (NBC, z.d.).
Zeven op de tien millennials wil graag informatie over hoe ze duurzamer kunnen leven en de
helft vindt duurzame keuzes belangrijk. Maar milieuvriendelijk gedrag heeft de doelgroep
helaas niet, een grote groep volgt de trend pas als het normaal geworden is. Waar ze wel
graag rekening mee houden is energie besparen, zonnepanelen en langer doen met
elektronische apparaten, zoals de smartphone. In opdracht van Milieu Centraal heeft
Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het thema duurzaamheid
onder de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat circa de helft van de 25- tot
35-jarigen het wel belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven.
Daarbij beschouwt 2% zich als voorloper en geeft een vijfde (19%) aan dat zij trend(s) op het
gebied van duurzaamheid redelijk snel volgen. Bij de termen duurzaam en milieuvriendelijk
denken 25- tot 35-jarigen spontaan vooral aan eigenschappen die een product duurzaam of
milieuvriendelijk maken. De associaties lopen uiteen over verschillende gebieden, van
producten en voedsel tot energie en afval. Bij het kopen van voedsel is het duurzame
karakter ondergeschikt. Kwaliteit (94%), smaak (92%), prijs (92%) en versheid (86%) zijn
veruit het belangrijkst. Of iets diervriendelijk of biologisch geproduceerd is, vindt
respectievelijk 39% en 24% van de 25- tot 35-jarigen van belang. Tot slot: circa vier op de
tien (42%) willen hun best doen om duurzaam geproduceerd voedsel te kopen, vier op de
tien (40%) zeggen goed te weten hoe zij dit kunnen kopen (Bot & Keuchenius, 2018).
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 4 april en 7 mei 2019 een
onafhankelijk online onderzoek uit onder 25.743 mensen uit 32 regio's verspreid over de
hele wereld. Generatie X staat midden in het leven, hecht grote waarde aan vrijheid en
besteedt meer geld aan voeding. Belangrijkste koopmotieven: Genieten, Gezondheid, Goed
Leven. Mensen van generatie X zijn sterker gemotiveerd om duurzaam te beleggen dan
millennials. Bijna twee derde van hen (64%) denkt dat hun beleggingen rechtstreeks kunnen
bijdragen, tegen 60% van de millennials. Generatie X maakt zich zorgen over de
klimaatverandering (Schroders, 2019).
2.5.4 Met welke Sustainable Development Goals komt de doelgroep in aanraking?
Of de doelgroep in het dagelijks leven Sustainable Development Goals tegenkomt is per
persoon verschillend. Het ligt ook aan het bedrijf waar men werkt. Veel bedrijven plaatsen
hun SDG's inmiddels op hun website en vaak worden werknemers hiervan op de hoogte
gehouden.
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Gedurende de tocht komt de doelgroep in aanraking met een aantal Sustainable
Development Goals, hoewel deze niet zo direct worden benoemd. De locatie van de tocht
bevindt zich nabij één van de grootste steden van Nederland, Utrecht. SDG 11 is Sustainable
cities and communities. Tijdens de route krijgt de doelgroep veel mee over het leven op het
land en de geschiedenis van voedsel in Nederland. Het uitje vindt plaats langs groene weides
en op boerderijen. Hoofddoel van het uitje is om de doelgroep bewuster te maken van
lokaal voedsel en de noodzaak om de voedselketen beter in te richten door lokaal te kopen
bij de plaatselijke boer. In een sterk geglobaliseerde wereld is het aanbod in de supermarkt
sterk afhankelijk van internationale handelsrelaties. Dat maakt Nederland kwetsbaar. Bij dit
onderwerp past SDG 12 Responsible consumption and Production en doel SDG 8 Decent
work and economic growth. De laatste twee komen goed overeen met het doel dat er
bereikt moet worden om de voedselketen positief te veranderen (Rabobank, z.d.).
2.5.5 Inzichten doelgroep deskresearch
Hieronder volgen de inzichten puntsgewijs die meegenomen worden uit kop 2.5 Doelgroep,
in het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
-

-

-

Voor werknemers 20 tot 65 jaar wordt vaak een bedrijfsuitje georganiseerd. Dit zijn
voornamelijk de generaties millennials en generatie X.
Vrijdagmiddagborrels en de uitjes zijn wensen van beide doelgroepen.
Bedrijfsuitje is mogelijkheid verbinding te maken met andere collega’s, ook met
medewerkers van een andere generatie.
Voor millenials zijn waardevolle ervaringen belangrijker dan geld.
Generatie X heeft een voorkeur voor face to face communicatie en heeft zich ook alle
nieuwe digitale communicatiemiddelen eigen gemaakt.
Jongste groep uit dit onderzoek 20-25 is Generatie Z, een kritische generatie, waarbij
duurzaamheid een belangrijke factor is.
Motivaction International B.V. heeft een onderzoek uitgevoerd naar het thema
duurzaamheid onder de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat circa
de helft van de 25- tot 35-jarigen het wel belangrijk vindt om duurzame keuzes te
maken in het dagelijks leven.
Circa vier op de tien 25 tot 35-jarigen willen hun best doen om duurzaam
geproduceerd voedsel te kopen, 40% zegt goed te weten hoe zij dit kunnen kopen.
Bij het kopen van voedsel is het duurzame karakter nog wel ondergeschikt. Kwaliteit
(94%), smaak (92%), prijs (92%) en versheid (86%) zijn veruit het belangrijkst. Dit
inzicht kan gebruikt worden bij het proeven bij de boer.
Generatie X maakt zich zorgen over de klimaatverandering.
Gedurende de tocht komt de doelgroep in aanraking met een aantal sustainable
development goals.
Hoofddoel van het uitje is om de doelgroep bewuster te maken van lokaal voedsel.
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2.6 Best practices
2.6.1 Welke best practices zijn er op het gebied van duurzame bedrijfsuitjes?
Op het gebied van duurzame bedrijfsuitjes zijn er drie bedrijven die naar voren kwamen als
best practice. Deze drie bedrijven worden hieronder verder toegelicht.
Bedrijf 1. Zinnige Zaken
‘Zinnige zaken’ is een van de best practices. Zinnige zaken richt zich op bedrijfsuitjes met
impact. Zo staat er op de website dat de uitjes “duurzaam, sociaal, maatschappelijk en
vooral waanzinnig leuk!” zijn. Deze bedrijfsuitjes richten zich vooral op maatschappelijk
werk. Zo gaan deelnemers bijvoorbeeld werken op een zorgboerderij aan het onderhoud als
dit achterstallig is. Of wordt een groep ouderen of mensen met een handicap meegenomen
voor een dagje naar het museum of de dierentuin (Zinnige Zaken, 2021).
Hieronder worden een aantal bedrijfsuitjes van Zinnige Zaken uitgelegd:
•
•
•
•

Zinnige dag – Handen uit de
mouwen
Zinnige dag – Aan de slag op een
zorgboederij
Uitzinnige dag – Jullie een dagje
uit, zij een dagje uit
Buitenzinnige dag – houd je stad
schoon

•
•
•
•

Kunstzinnige dag – Laat je
creativiteit los
Geheimzinnige dag – Laat je
verassen
Eigenzinnige dag – Kom maar op
met je idee!
Dubbelzinnige dag – Combineer
het nuttige met het zinnige

Bedrijf 2. Duurzaam Bedrijfsuitje
Op de website van ‘duurzaam bedrijfsuitje’ vermelden zij dat zij het enige volledig duurzaam
gecertificeerd, maatschappelijk evenementenbureau van Nederland zijn. Bij deze
bedrijfsuitjes wordt gekozen om een goed doel te ondersteunen (Maatschappelijk Duurzaam
Bedrijfsuitje • Sociaal Betrokken Evenementen, 2021).
Een aantal van deze uitjes worden hieronder weergegeven:
•
•
•

Klussen bij de Zorgboer
MVO Challenge
Opruimactie Zwerfafval

•
•
•

Hulp bij een Goed Doel (indoor)
MVO Quiz
Helpen bij de Zorginstelling

Bedrijf 3. Uitjesbureau
Uitjesbureau regelt bedrijfsuitjes voor een goed doel, een betere wereld. Zij hebben uitjes
waarbij zij helpen voor de voedselbank of spelletjes om je te helpen ontdekken welk goed
doel het best bij jou als persoon past. Uitjesbureau is gevestigd in 18 steden en dus eigenlijk
overal wel te vinden (Uitjesbureau, 2022).
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2.6.2 Welke best practices zijn er op het gebied van lokaal voedsel?
Er zijn meerder best practices op het gebied van lokaal voedsel. De drie belangrijkste best
practices over lokaal voedsel worden hieronder nader beschreven.
Fietsen voor m'n Eten
Fietsen voor m’n Eten is een consumentenplatform dat informatie geeft over fietsroutes en
plekken om lokaal voedsel te kopen. Ze hebben een landkaart en onderliggende
regiokaarten, waarop de consument kan zien wat er in de buurt is. Hierop staat onder
andere het volgende vermeld; stalletjes langs de weg, boerderijen, kwekerijen, marktkramen
en kleine winkeliers waar je eten kunt kopen (Fietsen voor mijn Eten, 2021).
Groentetas
“Fresh veggies of local farmers for you!” aldus Groentetas. Bij Groentetas kunnen
consumenten een tas met lokale groentes bestellen en ophalen. De groentetas bevat
ongeveer zeven stukken groenten en fruit en kost zes euro. Hiermee willen ze een bijdrage
leveren aan een duurzame en gezonde leefomgeving (Groentetas, z.d.).
De Moestuin in Utrecht
De Moestuin in Utrecht: "Pluk je eigen groenten bij De Moestuin in Utrecht!”. Bij De
Moestuin in Utrecht kunnen consumenten hun eigen groente en fruit direct van de bodem
oogsten. De redenen om zelf te komen oogsten zijn; verse producten, leven met de
seizoenen mee, biologische groenten die rijk zijn aan voedingsstoffen, in de buitenlucht zijn,
dichter bij ingrediënten staan en no-waste in de vorm van geen verpakkingsmateriaal. Je kan
ongeveer 4 a 5 groentes of fruitstukken per week meekrijgen (Tuin met zorg, z.d.).
2.6.3 Inzichten best practices
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten die meegenomen worden uit kop 2.6 Best
practices, in het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•
•
•
•

Het aanbod duurzame bedrijfsuitjes geeft weer dat er interesse is in deze categorie
bedrijfsuitjes.
Het idee voor een bedrijfsuitje gericht op lokale boeren en voedsel is een totaal
nieuw initiatief en zou mogelijk een mooie nieuwe duurzame toevoeging kunnen zijn.
Fietsen voor mijn eten sluit volledig aan bij ons bedrijfsuitje, zou hier samenwerking
mogelijk zijn.
Groentetas en de moestuin laten zien dat de interesse in lokaal voedsel groot is.

2.7 Omgeving
2.7.1 Wat is de voedselgeschiedenis van de omgeving?
Vanuit Local2Local is aangegeven dat er oude handelsroutes moeten zijn geweest in het
Kromme Rijn gebied. Via Local2Local werd een stakeholder aangewezen UFF (Utrecht Food
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Freedom) om te kijken of daar informatie over oude wegen en groentes te verkrijgen was.
Bas Kreuger en Menno Heling van UFF hebben in 2017 tijdens het V6 project
“Burgerparticipatie in het Linielandschap” voor de provincie Utrecht vaak de voedseltransitie
besproken. Sindsdien willen ze een vervolg geven aan die initiatieven, plannen en
mogelijkheden. V6 is het samenwerkingsverband tussen Bas en Menno en staat simpelweg
voor Verhalen, Vertellen, Verbinden, Verdienen, Vrijwilligers, (werk) Verzetten om in de
Waterlinies bottom-up projecten te stimuleren.
Alleen bleek dat zij deze verhalen nog niet hebben, dat zij zelf ook nog zoekende zijn naar
voedselverhalen uit het verleden. Daarom is er zelf deskresearch gedaan. Dit is overigens
geen éénduidig verhaal, met verschillende informatiebronnen. Er is gekeken naar bronnen
over voedsel, verkoop van voedsel of handelswegen rondom Utrecht uit de geschiedenis.
Utrechts stadsarchief
Er zijn drie interessante afbeeldingen gevonden
in het Utrechts stadsarchief over voedsel in
Utrecht.
De eerste afbeelding is van Cornelia de Vos-van
Lint alias "Dirkje" met haar kar met gebraden
appels ("appeliegebraai") op de markt op de
Mariaplaats te Utrecht (zie Figuur 2.8 vrouw
met gebraden appels). (Wagner & Weber,
1910).

Figuur 2.8 Vrouw met gebraden appels
(Wagner & Weber, 1910)

Op de tweede afbeelding is een vrouw te zien die een koe melkt op de wekelijkse
koeienmarkt op het Vredenburg te Utrecht (zie Figuur 2.9 Vrouw met koe in Utrecht). Op de
derde afbeelding is een marktvrouw op de groentemarkt te zien, vermoedelijk op ’t Neude
(zie Figuur 2.10 Marktvrouw op de groentemarkt).

Figuur 2.9 Vrouw met koe in Utrecht
(Het Utrechts Archief, 1925).

Figuur 2.10 Marktvrouw op de groentemarkt
(Het Utrechts Archief, 1925).
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11de en 12de eeuw
In de documentaire Van Utrecht naar Seijst wordt de reis van Utrecht naar Seijst (oude naam
Zeist), zoals reizigers die in de Middeleeuwen volgden opnieuw gemaakt.
Al in de vroege Middeleeuwen ontwikkelde Seijst zich tot een belangrijk knooppunt van
wegen aan de oostzijde van Utrecht. Zo liep de belangrijke internationale route tussen de
bisdommen Utrecht en Keulen via Seijst. Er werd in de 11de en 12de eeuw al veel gereisd:
soldaten, boeren, handelaren en pelgrims trokken van stad naar stad en over het platteland.
Omdat er steeds meer verplaatst werd, kwamen er ook steeds meer wegen in de Utrechtse
regio. Maar welke routes waren in die tijd mogelijk en wie reisden er over? Het blijkt dat de
reis van Utrecht naar Zeist vroeger niet bij de Wittevrouwenpoort begon, maar bij de
Tolsteegpoort, bij het Ledig Erf en dat je bij Bunnik af moest takken naar Zeist.
Kennis Nederlandse voedselgeschiedenis
Het is de bedoeling dat de deelnemers van het Tour du Boer bedrijfsuitje op een leuke
manier kennis opdoen over de Nederlandse voedselgeschiedenis. Daarom is er gezocht op
de zoekwoorden; vergeten groenten, handelsroutes, eetgewoontes en Nederlandse
voedseltradities.
Vergeten Groenten
De pastinaak en de knolselderij, bij de meeste mensen gaat er bij deze twee namen wel een
belletje rinkelen. Deze twee groentes die al bijna het woordje ‘vergeten ‘in hun naam
kunnen doorstrepen, zijn gewoon verkrijgbaar in de meeste winkels. Maar lang niet alle
vergeten groenten, waaronder veel wortelsoorten en knollen, liggen in het groenteschap bij
de Albert Heijn. Hoe verdwenen ze dan uit de Nederlandse eetgewoontes? Er waren
verschillende redenen, soms was een groente moeilijk te telen of duurde de bereiding erg
lang of was er simpelweg een vervanger die net wat meer in de smaak viel bij het volk. Maar,
nu komen deze oer-Hollandse groenten stapje voor stapje weer terug (Zandi, z.d.;
Voedingscentrum, z.d.).
Handelsroutes
Van de 15e tot de 19e eeuw waren de Hessenwegen dé manier van handel vervoeren in
Europa. Met paard en wagen trokken voerlui kilometers lang over woeste gronden. De
zwaarbeladen karren mochten niet op de gewone wegen rijden, want ze brachten te veel
schade aan door hun gewicht en hun wielbreedte was groter dan toegestaan. Hierdoor
ontstonden de onverharde Hessenwegen, of beter gezegd Hessenroutes. De karren trokken
namelijk diepe sporen in het land. De oplossing voor de kapotgereden grond was simpel, er
werd gewoon een nieuw spoor gemaakt zo’n 20 meter verderop. Hierdoor ontstonden
routes van wel 100 meter breed. Waar de naam Hessenweg vandaan komt is niet zeker. Het
zou afleiden van het woord hers dat paard betekent of het was afgeleid van de kooplieden,
die voornamelijk uit de Duitse plaats Hessen kwamen. De sporen van sommige Hessenwegen
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zijn nog steeds terug te vinden in meerdere heidegebieden (Maand van de geschiedenis,
z.d.; Ter Braak, 2018).
Eetgewoontes
Onze Nederlandse eetgewoonten zijn constant in verandering. Zo staat het welbekende
AVG’tje, aardappels, vlees en groente, bij veel huishoudens al lang niet meer elke avond op
het menu of zelfs helemaal niet meer. Ontdekkingsreizigers brachten veel nog onbekende
exotische groentes en kruiden mee naar Nederland. Maar de grootste verandering in onze
voedselgeschiedenis kwam door de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting kwamen er zo’n
20.000 mensen om van de honger. Dat nooit meer, werd er gezegd. Nooit meer honger! En
zo ontstond een nieuw landbouwbeleid, er moest veel eten komen voor weinig geld. Dit was
het begin van de intensieve landbouw zoals we die nu kennen. Maar helaas is onze huidige
manier van voedsel produceren ook niet houdbaar. Ecosystemen storten in door de
intensieve landbouw en onze eigen boeren krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten
(Verriet, z.d.).
Nederlandse voedseltradities
Nederland heeft niet echt een eigen keuken wordt er wel eens gezegd. We hebben dan
misschien niet zo’n rijke keuken als de Franse of Italiaanse, maar Nederland heeft ook zo zijn
traditionele gerechten zoals hutspot en boerenkoolstamppot. De gerechten zijn eenvoudig,
maar voedzaam. De stevige kost was vroeger een belangrijke energiebron voor fysiek zware
beroepen. Met name voor de boeren, die toen nog gewoon met de hand het land moesten
rooien. De boerenkoolstamppot is bekend in heel het land, maar Nederland heeft ook veel
lokale voedseltradities. De Bossche Bol kent iedereen wel, maar heb je ook wel eens
gehoord van Fladderak, een typische Groningse sterke drank? Of van IJzerkoekjes,
oorspronkelijk uit Vlaardingen (Thuisbezorgd.nl, 2020; Giphart, 2021).
2.7.2 Wat zijn de mogelijkheden en bereikbaarheid qua routes?
Het startpunt van de route is fort 't Hemeltje. Op fort 't Hemeltje zit het kantoor van
Local2Local. Hierdoor kan er gratis gebruikt gemaakt worden van deze locatie. De gasten
worden hier ontvangen en eindigen hun fietstocht ook weer op het fort. Het studententeam
heeft meerdere opties bekeken en getest en is tot de conclusie gekomen dat de tocht door
regio Houten en Bunnik gehouden wordt. Hier loopt een knooppuntenroute die de fietsers
gemakkelijk kunnen gebruiken, ook liggen langs deze route een heel aantal producenten en
tevens is het een visueel aantrekkelijke route. Er zijn twee routes gemaakt (route A en B)
zodat er geen ophoping komt bij een locatie (zie Bijlage III Routebeschrijving A en B).
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Begin- en eindlocatie: Fort 't Hemeltje
Fort ‘t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het kantoor van Local2Local is op het fort gevestigd. Daarnaast kunnen bezoekers het fort
bekijken en een wandeling eromheen maken (Fort bij ’t Hemeltje – Kromme Rijn, z.d.).
Tussenstop Kersenboomgaard de Knapschinkel
In Amelisweerd ligt de Kersenboomgaard de Knapschinkel. Deze kersenboomgaard heeft
meerdere ingangen en bezoekers kunnen onder een druivenboog van wel 100 meter lang
doorlopen. De kersenboomgaard heeft een landwinkel die in het kersenseizoen bezocht kan
worden en waar heerlijke kersen kunnen worden gegeten. Naast de vers geplukte kersen
wordt er ook zelf witte wijn gemaakt van de druiven, die te koop is in de landwinkel
(Kersenboomgaard “de Knapschinkel”, z.d.).
Tussenstop De Veldkeuken
De Veldkeuken ligt in Bunnik en bestaat uit een restaurant, een winkel en een bakkerij. En er
is een ruimte die verhuurd wordt. Zowel de bakkerij als het restaurant van de Veldkeuken is
100% EKO gecertificeerd. In de winkelkast verkopen ze specialiteiten uit de streek. Dit zijn
producten die ze zelf maken in de landgoedkeuken of die worden ingekocht bij duurzame
voedselproducenten uit de buurt. Voorbeelden van producten zijn jam, sap, stroop, honing,
walnoten, meel en kruidenthee (Landgoedwinkel, 2021).
Tussenstop Boerderij Nieuw Slagmaat
Bij Boerderij Nieuw Slagmaat wordt er op een milieubewuste manier groente en fruit
geteeld. Op de boerderij lopen verschillende dieren rond waaronder koeien, kippen, katten
en een hond. De dieren worden onder andere gevoerd met tarwe en maïs van het land. In de
landwinkel verkopen ze allerlei lokale producten, waaronder divers fruit van eigen kweek.
“Alles wat we doen, wordt gedaan met zorg, plezier en veel aandacht voor onze omgeving.
Dat is wat wij ‘boer zijn’ noemen en daarin lopen we voorop in Nederland.” Aldus Boerderij
Nieuw Slagmaat (Slagmaat, 2021).
2.7.3 Wat zijn de mogelijkheden voor bruikbare producten van stakeholders in de tour?
Op dit moment zijn er nog geen concrete producten van de producenten afgesproken. De
producten die tijdens de tour beschikbaar zijn hebben een waarde van €2,50 per stuk.
Christie de Vrij zal dit samen met de producenten verder uitzoeken. Wel is er naar alle stops
een mail gestuurd met een formulier waarop de deelnemer kan aangeven welk product hij
of zij zal serveren aan de deelnemers tijdens de stop.
2.7.4 Welke Sustainable Development Goals zijn herkenbaar in route en omgeving?
SDG goal 11, Duurzame steden en gemeenschappen is goed te herkennen in de route en
omgeving. Dit is terug te zien doordat de route langs het cultuurlandschap van Bunnik en
Houten gaat. Hierbij worden de duurzame initiatieven bezocht. Door de tour worden de
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deelnemers bewust gemaakt van die duurzame initiatieven. Hierdoor zullen zij geïnspireerd
worden om zelf ook lokaal eten te kopen en consumeren.
Daarnaast is ook SDG 2: Geen honger ook te herkennen in de route. Kwalitatieve voeding en
duurzame landbouw komen beide terug in de route.
2.7.5 Inzichten omgeving
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten die meegenomen worden uit kop 2.7 Omgeving,
in het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•

•
•
•

Omdat er nog veel onduidelijk is over de specifieke voedselgeschiedenis van het
Kromme Rijngebied, willen we de voedselkennis in het spel betrekken op de
handelswegen en voedingsproducten van vroeger.
Knooppuntenroute gemakkelijk voor fietsers
SDG 11 en SDG 2 komen het meest aan bod in dit uitje.
De tussenstops hebben allemaal een connectie met lokaal en duurzaam.

2.8 Conclusie bieb-onderzoek
In deze conclusie worden alle inzichten uit Hoofdstuk 2 bieb-onderzoek samengevat.
Uit het onderzoek is gebleken dat het belangrijk is het contact tussen boer en consument te
verbeteren. Er is bijna geen directe relatie meer tussen burgers en boeren. Ook zijn
stikstofproblematiek en boeren met grote stallen meer zichtbaar in de media dan kleine
biologische of duurzame boeren en hun omgang met de natuur. Als dit wordt geplaatst in
het idee voor een bedrijfsuitje, dan moet dit bij lokale boeren plaatsvinden.
Wanneer de consument vooraf betaalt voor een ‘boerenbeleving’, is dit geld direct voor de
boeren. Er is direct opbrengst, anders dan de onzekere opbrengst bij een initiatief zoals een
lokale markt. Als lokale klanten het bedrijfsuitje afnemen, bestaat er bovendien nog de kans
dat zij later zelf terugkomen bij de lokale boer.
Boeren hebben het druk met het werk op de boerderij, het is lastig tijd te maken voor de
passant. Maar door hun erf open te stellen, door initiatieven te omarmen die de
maatschappij juist binnenlaten, wordt de betrokkenheid met de boer en de afname bij de
plaatselijke boer groter. Local2Local is overtuigd dat korte voedselketens een haalbare
oplossing zijn om deze relatie te herstellen, op basis van andere waarden, door intensieve
samenwerking en sociaal ondernemerschap. De grote volumes tegen de laagst mogelijke
kosten aan de boer is niet langer houdbaar. SDG's 2, 12 en 17 sluiten hier goed bij aan. Het is
belangrijk in het uitje mee te nemen dat de boeren gezien moeten worden door de
plaatselijke klanten, maar niet veel tijd hebben naast het boerenwerk.
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De doelgroep is erg breed, maar voor alle werknemers (20 tot 65 jaar) zijn de
vrijdagmiddagborrel en uitjes met het team belangrijk. Contacten onderhouden en leggen is
een pijler voor een teamuitje. Hoewel de generaties van elkaar verschillen zijn ze inmiddels
allemaal bekend met social media en digitale werkvormen. Voor de doelgroep (alle
leeftijden) is duurzaamheid belangrijk. Ze zien in dat verduurzamen noodzakelijk is. Maar
kwaliteit, smaak, goede prijs en versheid winnen het van de keuze voor duurzaam. Als het
product alles bevat, is de groep dus zeker tevreden.
Gedurende de tocht komt de doelgroep in aanraking met een aantal Sustainable
Development Goals. De doelgroep zal dit merken aan de nadruk die ligt op lokaal, duurzaam,
samenwerken, plaatselijke soorten groenten en fruit en eerlijke prijzen. Het hoofddoel van
het uitje is om de doelgroep bewuster te maken van lokaal voedsel.
Er zijn al duurzame bedrijfsuitjes en duurzame lokale initiatieven maar niet zoals Tour du
Boer, dit is een mooie nieuwe duurzame toevoeging. Het is belangrijk te kijken of er met
Fietsen voor mijn eten een samenwerking mogelijk zou zijn. Ook is het goed om in het uitje
bestaande knooppunten mee te nemen. Dit is gemakkelijk voor fietsers. De specifieke
voedselgeschiedenis van het Kromme Rijngebied is onduidelijk, daarom worden
voedselkennis, handelswegen en voedingsproducten van vroeger bij het spel betrokken.

29

Hoofdstuk 3 Veldonderzoek
3.1 Doelgroeponderzoek
3.1.1 Enquête-onderzoek
De doelgroep voor bedrijfsuitjes zijn de werknemers die werken bij het bedrijf waarvan het
uitje wordt gehouden. Deze doelgroep is reeds vanuit desk onderzoek beschreven (zie kop
2.5 Doelgroep). Via een praktijkonderzoek zijn de specifieke wensen van de doelgroep
onderzocht. Er is gekozen om een enquête op te stellen om zo een inzicht te krijgen in wat
werknemers belangrijk vinden en graag doen tijdens een bedrijfsuitje. De enquête bestaat
uit 7 vragen. In totaal zijn er ongeveer 50 reacties gekomen op de enquête.
3.1.2 Wat zijn de wensen en behoefte van de doelgroep?
De resultaten van de enquête worden per vraag hieronder uitgelegd en visueel gemaakt
door middel van staafdiagrammen.
Vraag 1: In welke sector werkt u?
De respondenten representeren een divers aantal sectoren. Deze vraag was voornamelijk
bedoeld om te controleren of de doelgroep meerdere sectoren representeerde (zie Tabel 3.1
Resultaten enquêtevraag 1: In welke sector werkt u?)
Tabel 3.1 Resultaten enquêtevraag 1: In welke sector werkt u?

Vraag 2: Wat is uw leeftijd?
De respondenten representeren diverse leeftijden. Deze vraag was voornamelijk bedoeld om
te controleren of er verschillende leeftijden in de respondentengroep zaten (zie Tabel 3.2
Resultaten enquêtevraag 2: Wat is uw leeftijd?)
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Tabel 3.2 Resultaten enquêtevraag 2: Wat is uw leeftijd?

Vraag 3: Hoelang moet een bedrijfsuitje duren naar jouw mening?
Uit deze vraag bleek dat het overgrote deel, ongeveer 80 procent een dagdeel prettiger
vindt dan een hele dag. Er was voor de respondenten een mogelijkheid om een aanvullend
antwoord te geven bij deze vraag. Hieruit kwam naar voren dat met een dagdeel
voornamelijk de middag bedoeld wordt en niet de ochtend (zie Tabel 3.3 Resultaten
enquêtevraag 3: Hoelang moet een bedrijfsuitje duren naar jouw mening).
Tabel 3.3 Resultaten enquêtevraag 3: Hoelang moet een bedrijfsuitje duren naar jouw mening?

Vraag 4: Hoe denkt u over de locatie(s) van het bedrijfsuitje?
Evenveel respondenten vinden 1 locatie of meerdere locatie prettig. Er was voor de
respondenten een mogelijkheid om een aanvullend antwoord te geven bij deze vraag.
Hieruit kwam naar voren dat respondenten meerdere locaties leuk vinden indien er wel voor
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vervoer wordt gezorgd (zie Tabel 3.4 Resultaten enquêtevraag 4: Hoe denkt u over de
locatie(s) van het bedrijfsuitje?).
Tabel 3.4 Resultaten enquêtevraag 4: Hoe denkt u over de locatie(s) van het bedrijfsuitje?

Vraag 5: Vindt u het belangrijk dat het uitje duurzaam is?
De antwoorden op deze vraag zijn vrij divers. Het overgrote deel geeft aan het gemiddeld
belangrijk te vinden. Er was voor de respondenten een mogelijkheid om een aanvullend
antwoord te geven bij deze vraag. Hieruit kwam naar voren dat het leuk is als een uitje
duurzaam is, maar dat het juist niet fijn is als duurzaamheid het ‘leuke’ van een bedrijfsuitje
in de weg zit. Duurzaamheid is dus een plus, maar dit moet niet de overhand krijgen en meer
subtiel op de achtergrond aanwezig zijn (zie Tabel 3.4 Resultaten enquêtevraag 5: Vindt u
het belangrijk dat het uitje duurzaam is?).
Tabel 3.5 Resultaten enquêtevraag 5: Vindt u het belangrijk dat het uitje duurzaam is?
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Vraag 6: Lijkt u het leuk om bij de boer op bedrijfsuitje te gaan?
25% geeft aan een bedrijfsuitje bij de boer leuk te vinden. Bij deze vraag was er ook de
mogelijkheid om een aanvullend antwoord te geven. Hieruit bleek dat het voor veel
respondenten afhangt van de activiteiten. De boer helpen vinden de meeste respondenten
geen heel leuke activiteit, maar iets proeven of een rondleiding lijkt ze wel leuk (zie Tabel 3.6
Resultaten enquêtevraag 6: Lijkt u het leuk om bij de boer op bedrijfsuitje te gaan?).
Tabel 3.6 Resultaten enquêtevraag 6: Lijkt u het leuk om bij de boer op bedrijfsuitje te gaan?

Vraag 7: Welke activiteiten ziet u graag in een bedrijfsuitje terugkomen?
Vrijwel alle respondenten gaven aan dat uit eten of een borrel niet mag ontbreken tijdens
een bedrijfsuitje. Daarnaast werd er aangeven dat teambuilding belangrijk is en dat spel- of
sportactiviteiten ook gewaardeerd worden. Een educatieve, maatschappelijk, creatieve of
historische activiteit werd minder gewaardeerd. In combinatie met iets anders zouden deze
vier activiteiten wel als leuk ervaren kunnen worden (zie Tabel 3.7 Resultaten enquêtevraag
7: Welke activiteiten ziet u graag in een bedrijfsuitje terugkomen?).
Tabel 3.7 Resultaten enquêtevraag 7: Welke activiteiten ziet u graag in een bedrijfsuitje terugkomen?
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3.1.3 Wat vindt de doelgroep belangrijk op het gebied van duurzaamheid?
In kop 2.5.3 Wat vind de doelgroep belangrijk op het gebied van duurzaamheid?, wordt
vermeld dat 25- tot 35-jarigen het wel belangrijk vinden om duurzame keuzes te maken in
het dagelijks leven. Bij de enquêtevraag; 'Vindt u het belangrijk dat het uitje duurzaam is?’,
geeft de meerderheid aan dat ze dat 'gemiddeld’ vindt. Verder vinden iets meer mensen het
'niet belangrijk’ dan ‘wel belangrijk'.
3.1.4 Persona's doelgroep bedrijfsuitje
In kop 2.5 Doelgroep en kop 3.1 Doelgroeponderzoek is de doelgroep vastgesteld. Over het
algemeen is het een vrij brede doelgroep: de werkende Nederlander tussen de 20 en de 65
jaar oud. Er zijn twee persona’s ontwikkeld naar aanleiding van de inzichten uit het bieb- en
veldonderzoek.
Persona 1 Paula Molina
Persona 1 is Paula Molina (zie Figuur 3.1 Persona 1 Paula Molina). Paula Molina is 48 en zit in
de zogenoemde generatie X. Deze generatie maakt zich zorgen over klimaatverandering en
zo ook Paula (zie kop 2.5.3 Wat vind de doelgroep belangrijk op het gebied van
duurzaamheid). Ze werkt in het dagelijks leven als docent (zie kop 3.1.2 Wat zijn de wensen
en behoefte van de doelgroep). Paula is, als ze op haar telefoon zit, het meest te vinden op
Facebook (zie kop 2.5.1 Wat kenmerkt de doelgroep?). Paula zou meer willen socializen met
haar collega's door middel van een etentje en borrel. (zie kop 3.1.2 Wat zijn de wensen en
behoefte van de doelgroep).

Figuur 3.1 Persona 1 Paula Molina (eigen beeld)
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Persona 2 James Brouwer
Persona 2 is James Brouwer (zie Figuur 3.2 Persona 2 James Brouwer). James Brouwer is 25
en is een 'millennial’. Hij wil wel duurzaam bezig zijn maar weet nog niet goed hoe. (zie kop
2.5.3 Wat vind de doelgroep belangrijk op het gebied van duurzaamheid). Hij bestelt vaak bij
Picnic omdat dat lekker makkelijk is. Hij vindt het nog moeilijk om tijd vrij te maken om wat
verder te rijden voor lokaal voedsel. Als hij sociale media gebruikt, dan gebruikt hij
voornamelijk Facebook, YouTube en Instagram (zie kop 3.1.2 Wat zijn de wensen en
behoefte van de doelgroep).

Figuur 3.2 Persona 2 James Brouwer (eigen beeld)
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3.1.5 Inzichten doelgroeponderzoek
Uit het doelgroeponderzoek kwamen meerdere inzichten. De inzichten die het meeste van
belang zijn voor de ontwikkeling van het bedrijfsuitje worden hieronder genoemd:
•
•

•

•

•

•

•

Zowel een teambuildingactiviteit als een spelactiviteit zien werknemers graag
terugkomen in een bedrijfsuitje.
Een sportief uitje of een activiteit waar bewogen moet worden wordt over het
algemeen leuk gevonden. Maar dit verschilt wel onder de respondenten. Wat oudere
medewerkers of mensen met een lichamelijke beperking zouden graag een
vervangende activiteit willen doen in plaats van een sportieve activiteit.
Een borrel of avondeten mag absoluut niet ontbreken tijdens het bedrijfsuitje. Dit is
voor bijna alle respondenten de plek om samen te zijn, te praten en te genieten van
eten en drinken.
Een historische en educatieve activiteit wordt het minst gewaardeerd tijdens een
bedrijfsuitje. Wel zou een educatieve/historische activiteit in combinatie kunnen met
een spelactiviteit, zodat de focus minder ligt op iets ‘moeten leren’.
Vrijwel alle respondenten verkiezen een dagdeel boven een hele dag. De middag als
dagdeel wordt prettiger gevonden dan de ochtend. Daarnaast gaven veel
respondenten aan dat de vrijdag de voorkeur heeft.
Op de vraag of mensen een uitje bij de boer leuk zouden vinden, reageert ongeveer
25% positief en 25 % negatief. De overige 50 % zegt misschien een uitje bij de boer te
willen. De reden hiervoor is dat veel mensen niet letterlijk bij de boer zouden willen
gaan werken, maar bijvoorbeeld wel een rondleiding zouden willen of wat van het
boerenland zouden willen proeven.
Ongeveer 40% heeft het liefste een bedrijfsuitje op 1 locatie en 40 % procent vindt
meerdere locaties juist leuk. De mensen die voor 1 locatie kozen gaven daarbij aan
dat ze meerdere locaties niet erg zouden vinden indien er vervoer geregeld zou
worden. De overige 20% maakt het niet uit.

3.2 Onderzoek leidinggevenden
3.2.1 Interview onderzoek
Vanuit gesprekken met werknemers kwam naar voren dat vaak een afdelingshoofd of
teamleider het budget voor het teamuitje bewaakt en toestemming geeft over de gekozen
onderdelen. Daarom zijn er vijf interviews gehouden met teamleiders. De belangrijkste
inzichten per topic zijn verwerkt in de onderstaande paragrafen. De topics zijn budget,
activiteiten, duurzaamheid, eten/borrel en wensen. De vijf uitgeschreven interviews zijn te
vinden in Bijlage II Uitgeschreven interviews met teamleiders.
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3.2.2 Inzichten budget
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten voor budget die meegenomen worden in het
ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•
•
•

Het besteedbare bedrag per persoon wisselt en ligt tussen de 21,50 en 150 euro.
Gemiddeld genomen is het bedrag 94,30.
Het budget is altijd per persoon.
De helft van het budget mag aan eten en drinken opgaan.

3.2.3 Inzichten activiteiten
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten voor activiteiten die meegenomen worden in het
ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•
•

Positieve reacties op; spelletjes, quiz, meer informatie over voedsel of lokale
producten, bewegen, fietsen.
Liever geen; dieren aanraken of melken of kaas maken.

3.2.4 Inzichten duurzaamheid
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten die meegenomen worden over duurzaamheid in
het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•
•
•
•

De meeste teamleiders staan zeer open voor een uitje op het gebied van
duurzaamheid.
Er moeten niet meer kosten voor worden gemaakt, duurzaam of niet, budget ligt
vast.
Iets maken of proeven of informatie over duurzame producten wordt als positief
ervaren.
Nog niemand heeft eerder een duurzaam teamuitje gehad.

3.2.5 Inzichten eten/borrel
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten over eten en borrel die meegenomen worden in
het ontwikkelen van een bedrijfsuitje.
•
•
•

Eten en drinken wordt als erg belangrijk ervaren.
Vegetarisch is een must op een duurzaam uitje
Rekening houden met allergieën.

3.2.6 Inzichten wensen
Hieronder volgen puntsgewijs de inzichten over de betreffende wensen die meegenomen
worden in het ontwikkelen van een bedrijfsuitje. De wensen variëren heel erg van een
sfeervolle plek, muziek tot graag in een kasteel. De onderdelen die overeenkwamen zijn
meegenomen.
•
•

Graag tijd om gewoon zelf te socialiseren. Het elkaar ontmoeten.
Collega’s die wat minder mobiel zijn ook mee kunnen nemen.
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3.3 Feedback samenwerkingsrollen en stakeholders
3.3.1 Inzichten feedback stakeholders
Er zijn verschillende gesprekken geweest met stakeholders en samenwerkingspartners. Alle
inzichten die van belang waren voor het ontwikkelen van het bedrijfsuitje, staan per
stakeholder of samenwerkingspartner beschreven. Christie de Vrij, Maarten Klop en
Valentijn Klok zijn de samenwerkingspartners. Stan Gloudemans en Menno Heling zijn geen
samenwerkingspartner, maar wel een stakeholder.
Christie de Vrij van Fietsen voor mijn Eten Kromme Rijnstreek
- Het is belangrijk dat het bedrijfsuitje zo zelfstandig mogelijk kan worden uitgevoerd. Dat
scheelt mankracht en geld.
- Een manier om deelnemers terug te laten komen bij de boer kan door middel van
kortingsbonnen of waardebonnen die je kan inleveren bij de landwinkel.
- Het is belangrijk om voor de samenwerkingspartners duidelijk op papier te zetten wat er
van hen verwacht wordt en wat ze ervoor terug krijgen.
- Bij een evenement is het handig om onvoorziene kosten mee te rekenen in het
winstmodel
Maarten Klop van Local2Local
• Van BCC naar BCCB. Dat dit heel belangrijk is dat voedsel van Boer – Company –
Consument...dat CONSUMENT teruggaat naar BOER om daar direct af te nemen en te
investeren.
• Eerlijke prijzen voor boeren (supermarkt krijgt veel meer geld).
• Boeren en producenten hebben het vaak druk en het is daarom soms lastig om met hen
in contact te komen, houd daar rekening mee met het vinden van
samenwerkingspartners.
Valentijn Klok van Local2Local
• Het is leuk als de producten waarmee de borrel gemaakt wordt afkomstig zijn van de
landwinkels die de fietsers tegenkomen onderweg. Hier kan Valentijn voor zorgen.
• Mensen een optie bieden: drank onbeperkt inclusief of niet.
• Fort Lunet 1 is een mooie locatie buiten, maar niet geschikt bij slecht weer want mensen
kunnen niet binnen zitten.
Stan Gloudemans van Buitengewone Varkens (partner van Local2Local)
• Buitengewone varkens hebben veel meer ruimte dan biologische varkens. Maar
biologisch heeft heel veel regels. Buitengewone varkens krijgen restjes van de
stroopwafelfabriek. Restafval is heel duurzaam...maar niet biologisch. De consument
weet dit vaak niet en kijkt naar keurmerk.

38

Menno Heling van UtrechtFoodFreedom
• Het is belangrijk om met mensen en bedrijven samen te werken, daarmee kan je veel
meer bereiken. Het is prima als je iets in je eentje opzet en uitwerkt, maar dat is niet
per se nodig. Er zijn al heel veel initiatieven op het gebied van mensen inspireren
over lokaal en duurzaam voedsel. Als die initiatieven zouden samenkomen zou je een
nog veel grotere impact kunnen maken.
3.3.2 Inzichten feedback vanuit HU
Er zijn verschillende scrumsessies geweest in het bijzijn van coach Saskia Hanssen en er zijn
meerdere inspiratielessen bijgewoond. Alle belangrijke inzichten van Saskia en de
inspiratielessen staan hieronder beschreven.
Scrumsessies met coach Saskia Hanssen
•

•
•

Het eindproduct moet goed onderbouwd zijn. Dus besteed aandacht aan een
verantwoordingsrapport, zodat de keuzes van het eindproduct logisch volgen uit het
onderzoek.
Probeer een goede taakverdeling te maken en kom hier elke scrumsessie op terug. Houd
elkaar op de hoogte van je werk, waar je vastloopt en wat wel lukt.
Probeer de werkzaamheden te verspreiden over de tijd die je hebt en geef ze een
prioriteit.

Inspiratiesessie door Stefan Elbers over gedragsverandering en de gedragslenzen
• Het is belangrijk om eerst uit te zoeken welk soort gedragsverandering er gewenst is,
zodat je vervolgens de juiste soort interventie hieraan kan koppelen. Deze interventie
kan bijvoorbeeld gaan om het verschaffen van informatie, mensen inspireren of mensen
herinneren gedrag uit te voeren.
• Bedenk dat specifiek voor het uitje, proeven op locatie heel veel teweegbrengt. Dit zorgt
dat mensen ook terug willen komen.
Inspiratiesessie door Angelique Ruiter over 3D-Mapping
• Het visueel maken van het huidige proces en het gewenste einddoel geeft veel inzicht.
Het wordt duidelijk welke zaken veranderd moeten worden om het einddoel te bereiken.
Hieruit kwam naar voren dat Local2Local wat meer losgelaten kon worden. Hierdoor kon
Christie de Vrij van Fietsen voor mijn Eten juist meer betrokken worden bij het project en
werd zij eigenlijk de nieuwe belangrijkste samenwerkingspartner.
3.3.3 Integratie verschillende belangen
Uit gesprekken met onze twee belangrijkste samenwerkingspartners volgden naast de
belangrijkste inzichten, ook hun belangen bij het bedrijfsuitje (zie Bijlage IV Notulen gesprek
Maarten Klop). Al deze belangen komen terug in het bedrijfsuitje. De belangrijkste belangen
van Local2Local en Christie de Vrij staan hieronder beschreven.
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Christie de Vrij van Fietsen voor mijn Eten
- In het educatieve element zou het interessant zijn om de deelnemers iets bij te brengen
over voedsel, zoals vergeten groentes.
- Er moet winst te halen zijn uit het organiseren van het bedrijfsuitje.
- Het is belangrijk dat het gaat om een fietstocht aangezien het bij Fietsen voor mijn Eten
ook draait om fietstochten.
- Het bedrijfsuitje moet gepromoot worden via Fietsen voor mijn Eten en het zou mooi zijn
als de naamsbekendheid groter wordt.
- Het is belangrijk dat mensen geprikkeld terug keren naar de boer of producent en zijn of
haar landwinkel.
- Het bedrijfsuitje moet vrijwel zelfstandig uit te voeren zijn.
Local2Local
- Het is van belang dat de boeren via dit bedrijfsuitje zowel een grotere naamsbekendheid
krijgen als een financiële bijdrage.
- In ruil voor een bijdrage aan het startbedrag en het beschikbaar stellen van fort ‘t
Hemeltje als startlocatie, wordt er verwacht dat de naam Local2Local via het bedrijfsuitje
wordt gepromoot met onder andere het oranje L2L logo.

3.4 Conclusie Veld
In deze conclusie worden alle inzichten uit Hoofdstuk 3 Veldonderzoek samengevat.
Uit de enquêtes komt naar voren dat men graag wil eten en drinken en tijd om elkaar te
ontmoeten en gezellig samen te zijn. Teambuildingactiviteit waar bewogen moet worden of
met een spelactiviteit wordt gewaardeerd. Maar oudere medewerkers of mensen met een
lichamelijke beperking zouden graag een vervangende activiteit willen doen in plaats van
een sportieve activiteit, hier kan rekening mee gehouden worden. Fietsen is intensief, maar
een tandem zou al ondersteunen. Hoewel educatieve en historische activiteit minder
positief worden gewaardeerd kan dit in combinatie met een spelactiviteit toch interessant
zijn voor de doelgroep. Verder is een dagdeel, liefst op de vrijdag gewenst. Op de vraag of
mensen een uitje bij de boer leuk zouden vinden, reageert ongeveer 25% positief en 25%
negatief. Ongeveer 40% heeft het liefste een bedrijfsuitje op 1 locatie en 40% vindt
meerdere locaties juist leuk. De mensen die voor 1 locatie kozen gaven daarbij aan dat ze
meerdere locaties niet erg zouden vinden indien er vervoer geregeld zou worden.
Vanuit de interviews met de teamleiders is het besteedbare bedrag gemiddeld genomen
94,30 euro. Omdat het laagste bedrag (uit de zorg) 21,50 is, hebben we besloten een
basisversie te maken met aanklikbare onderdelen. Zo kan je het uitje goedkoop houden of
verder uitbreiden aan te passen aan het budget. Er waren positieve reacties op; spelletjes,
quiz, meer informatie over voedsel of lokale producten, bewegen en vooral fietsen. Ook
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duurzaamheid in combinatie met een teamuitje werd positief ontvangen. Het budget ligt
altijd vast en eten en drinken (liefst vegetarisch en rekening houden met allergieën), net als
vrij kunnen socialiseren, wordt als erg belangrijk ervaren. Omdat het een bedrijfsuitje op de
fiets wordt, moet worden nagedacht over collega’s die wat minder mobiel zijn.
Vanuit de samenwerkingsrollen en stakeholders zien we dat boeren wel willen meedoen,
maar dit niet te veel tijd moet kosten. Dat elk initiatief ook winst moet opleveren om te
blijven bestaan. Dat proeven bij het uitje belangrijk is en dat bij initiatieven en ideeën het
zoeken van samenwerkingspartners prioriteit heeft. Iets educatiefs over voedsel bijbrengen
wordt positief ontvangen. De punten uit het reflectieformulier geven aan dat iedereen
enthousiast is over het bedrijfsuitje en dat Christie en Maarten allebei niet kunnen wachten
om te beginnen. Het is nu aan hen om het bedrijfsuitje daadwerkelijk te gaan uitvoeren en
bedrijven te vinden die willen gaan meedoen.
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Hoofdstuk 4 Budget
4.1 Kosten bij bedrijfsuitjes
4.1.1 Wat wordt er gemiddeld uitgegeven aan een bedrijfsuitje?
Voor een bedrijfsuitje worden totaal verschillende bedragen uitgegeven door bedrijven. Het
varieert tussen de €21,50 en de €150 (zie kop 3.2.2 Inzichten budget). Het uitje dat gemaakt
is voor Local2Local en Fietsen voor mijn eten heeft een kostprijs per persoon van €45,75.
Fietsen voor mijn eten kan nu zelf gaan bepalen wat voor een bedrag het bedrijf per persoon
wil gaan vragen. Hoe hoger het bedrag wat gevraagd wordt per persoon, hoe hoger de winst
zal zijn.
4.1.2 Wat wordt er gemiddeld gevraagd voor een bedrijfsuitjes?
Gemiddeld gezien wordt er zo’n €75 gevraagd per persoon voor een bedrijfsuitje. Hiervan
gaat ongeveer €25 naar vermaak of entertainment, €25 naar eten en €25 naar drank (SOS
Events BV, z.d.). Op basis van dit gemiddelde kan er worden besloten hoe hoog de prijs per
persoon voor het Tour du Boer uitje zal worden.

4.2. Begroting kostenmodel Tour du Boer bedrijfsuitje
Er is een begroting gemaakt voor het Tour du Boer bedrijfsuitje dat is ontwikkeld (zie Tabel 4.1
Begroting Tour du Boer bedrijfsuitje). De onderdelen die hierin zijn meegenomen zijn: de fietshuur,
de catering en de tussendoortjes bij de tussenstops. Het zijn dus enkel de kosten die gemaakt
worden. In de handleiding wordt het kostenmodel in meer detail uitgelegd.
Tabel 4.1 Begroting Tour du Boer bedrijfsuitje

Kostenmodel
Uitgaven Bedrag
FIETSEN HUREN €7,50 (p.p.) x 20 = €150
Ophaal en brengkosten= €114,95 (Inc. BTW)

GROUNDED CATERING BORREL

€25 (p.p.) x 20 = €500

TUSSENDOORTJE TUSSENSTOP 1 €2,50 x 20 = €50
TUSSENDOORTJE TUSSENSTOP 2 €2,50 x 20 = €50
TUSSENDOORTJE TUSSENSTOP 3 €2,50 x 20 = €50

Totaal: €914,95 (€45,75 p.p.)
Deze berekening is voor een groep van 20 deelnemers
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Hoofdstuk 5 Conclusie en Handleiding
5.1 Algehele conclusie onderzoek
Alle inzichten gericht op het bedrijfsuitje uit het bieb- en veldonderzoek zijn meegenomen in
het ontwikkelen van het product: een duurzaam bedrijfsuitje. De reacties op dit uitje vanuit
de enquêtes, interviews, stakeholders, docenten en studenten, zijn positief te noemen.
Gekeken naar de hoofdvraag: ‘Welk bedrijfsuitje voor bedrijven rond de stad Utrecht, zal
bijdragen aan meer bewustwording op het gebied van lokale producten en daarnaast zorgen
voor investeringen door consumenten bij de lokale boeren van Local2Local?’, is het
antwoord duidelijk. Tour du boer. In dit uitje zal er direct geld bij de boer worden
geïnvesteerd, ongeacht of de klant nog een keer terugkomt. De kans dat de klant terugkomt
om te kopen bij de boer is echter zeker mogelijk. Het onderzoeksdoel: ‘Inzicht krijgen in de
relevante en actuele behoeften en het gedrag van deze doelgroep, op het gebied van
interesses, eten en drinken, beleving en duurzaamheid’, is afgerond. In het uitje komen alle
inzichten terug uit het onderzoek, zelfs die van bedrijfsteams en de boeren zelf. Het kost de
boer weinig tijd, voor stakeholder Christie van Fietsen voor mijn eten kost het weinig
mankracht en voor de consumenten (teams bedrijven) is er vaak iets te proeven, veel te
beleven, staat duurzaamheid voorop, wordt er bewogen en zijn er tandems mogelijk voor
mensen die minder goed kunnen fietsen. Er is een relevant en actueel bedrijfsuitje
ontwikkeld.

5.2 Handleiding
Het belangrijkste product dat is ontwikkeld naar aanleiding van dit verantwoordingsrapport
is de handleiding voor het Tour du Boer bedrijfsuitje. Deze handleiding is geschreven voor
Christie de Vrij en biedt alle informatie en handvatten om dit bedrijfsuitje aan te bieden en
uit te voeren. De inzichten uit het verantwoordingsrapport zijn gebruikt tijdens het schrijven
van de handleiding en alle bijbehorende documenten en fysieke producten.
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Bijlagen
Bijlage I Interventieplan

Plan voor een interventie
Interventie
Een bedrijfsuitje dat mensen en bedrijven doet inspireren, activeren en bewust worden over de lokale productie van voedingsmiddelen.
Welke elementen kunnen hier in terugkomen (dit staat natuurlijk nog niet vast):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een route afgeleid van de vroegere handel- en distributieroutes – een stukje historie over (de ontwikkeling van) ons voedselsysteem
in NL
Kennis opdoen over voedsel: uitleg, proeven, genieten, ervaren en zien
Proeverij
“Boeren” spelletjes/quiz/speurtocht
Rondleiding op een boerenbedrijf
Een workshop koken met lokale producten (online)
Een goodiebox (vb =groentetas) als optie voor bedrijven om het uitje compleet te maken
Fietsroute of wandelen (of een duurzaam vervoer alternatief)
Deelnemers een route maken waar vroeger een oude handelsroute was. Hier gaan ze langs een paar verschillende boeren waar ze bij
elke boer een puzzel moeten oplossen zodat ze ingrediënten ( groenten,eieren,melk,bier etc.) krijgen om ‘s avonds mee te koken

Gedragsverandering en doelen

Einddoel

•
•
•

•

•

De band tussen boer en consument versterken en de barrière verminderen
De consument en het bedrijf/de organisatie inspireren (om lokaal eten te kopen)
De consument en het bedrijf/de organisatie activeren door actief bezig te zijn met
lokale producten
De consument en het bedrijf/de organisatie educatie geven over het belang van lokaal
(en duurzaam) voedsel

De consument en het bedrijf/de
organisatie prikkelen om te investeren
in L2L producten die ze later
ontvangen

Eventueel een samenwerking aan kunnen
gaan met het bedrijf of de organisatie

De doelgroep

Originaliteit en animo

−

Er is al een aantal duurzame bedrijfsuitjes in Nederland, maar niet veel daarvan zijn
gericht op de boer en het voedselsysteem. Dus gat in de markt?

Bedrijven of organisaties met
midden/hoog opgeleide werknemers,
die al affiniteit hebben met
duurzaamheid/voedselsystemen of die
juist nieuw zijn op dit vlak.

Werknemers (= de consument) met een
stabiel inkomen.

Daarnaast noemen bedrijfsuitjes zichzelf al snel duurzaam, terwijl dit niet altijd het geval
is. Bijvoorbeeld, wat is er duurzaam aan een ijssculptuurworkshop.
We hopen hierin verschillende ideeën te mixen, (zie interventie) dit maakt het
aantrekkelijk voor de bedrijven die dit boeken (Er is 'voor ieder wat wils’ in deze tour).

Waarom de keuze voor een bedrijfsuitje en niet voor de uithof/studenten
•
•

•
•

De doelgroep midden/hoog opgeleide werknemers vormt veel sneller potentiële klanten voor het ‘omgekeerde voedselsysteem’ dan
studenten. Werknemers hebben over het algemeen in vergelijking tot studenten een vast inkomen en een stabiele leef en eetstijl.
Met een bedrijfsuitje kan je meer verschillende gedragsveranderingselementen laten terugkomen dan met een interventie op
studielocaties. Er is meer tijd en aandacht gezien het een uitje is (langere stimuli), er is sociale interactie (samen veranderen is
makkelijker dan alleen) en er is niet alleen statische informatie maar het gaat juist om het doen, ervaren, proeven en zien (activeren
en niet alleen informeren).
Het bedrijfsuitje is voor bedrijven en hun medewerkers die nog niet in aanraking zijn gekomen met L2L, een mooie eerste
kennismaking.
Bedrijfsuitjes worden sowieso begroot bij bedrijven en vinden minimaal 1x per jaar plaats

Het geld dat wordt uitgegeven zal gedeeltelijk direct naar producten van de boer gaan (proeven van product bij de boer, of de tas aan het
einde die je meegeeft), dit is dan meegefinancierd in de prijs per deelnemer.

50

Bijlage II Uitgeschreven interviews met teamleiders
Fijn dat je meedoet aan mijn onderzoek.
Mijn naam is Bastiaan en ik doe een duurzame minor op de Hogeschool van Utrecht ‘De leefbare
stad’. Hiervoor ontwerpen we een bedrijfsuitje voor lokale bedrijven, dit in samenwerking met
Local2Local.
Ik wil je vragen mee te doen aan het vooronderzoek hiervoor. Er zijn 5 hoofdtopics waarbij ik graag
hoor wat jouw mening is, niets is fout. De uitkomsten van dit onderzoek zijn anoniem.
Vind je het goed als ik ons gesprek opneem? Het is alleen voor eigen gebruik, zo kan ik het thuis
uitwerken.
We gaan beginnen:
Het interview bestaat uit 5 hoofdtopics:
●
●
●
●
●

Budget
Activiteiten
Duurzaamheid
Eten/borrel
Wensen

Interview 1: Bedrijfsleider
Budget
Wat zijn de financiële mogelijkheden per persoon?

150,- per persoon

Wat wil je daar in ieder geval voor krijgen?

Goed eten en drinken en een leuke activiteit.

Wat doe je normaal voor uitje?

Sport kijken en beoefenen, theater/film/concert,
uiteten, naar de kroeg
Ja, denk ik wel; tot 125% van kostprijs

Zou je bedrijf wat meer betalen voor een
duurzaamheidsuitje?
Wil je bedrijf meer duurzaamheid uitdragen? Zou dit
daarbij kunnen helpen?

Ja, wij doen bijvoorbeeld JINC maar Local2 local zou
wellicht ook kunnen

Activiteiten
Wil je op de fiets, buiten, of zou je dat qua weer niet
snel kiezen?

Ja, fietsen is prima

Wat vind je van deze activiteiten, geef op elk punt
kort een reactie:
1 Zelf appels plukken als pauze en weer door op je
fietstocht.
2 Vers broodje uitzoeken bij ambachtelijke lokale
bijzondere bakker (Vroeg).
3 Buitengewone blije varkens ontmoeten (met uitleg
over diervriendelijkheid).
4 Kunst bekijken met een leuke zoekopdracht.

1. Goed idee
2. Goed idee, vooral in het weekend
3. Niet in geinteresseerd
4. Goed idee, zeker met een groep mensen voor een
event
5. Een keer is dat leuk met een groep
6. Goed idee,; zou ik zeker doen met vrienden of
familie
7. Niet in geinteresseerd
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5 Uitleg over lokale boeren en proeverijtje of
goodiebag.
6 Borrel bij een lokale brouwerij.
7 Een koe melken.
8 Zien hoe kaas gemaakt wordt.
9 Uitleg over bijen en honing.
Nummers die jij wel in een tour zou willen zien:
Wat verwacht je in ieder geval van de borrellocatie?

8. Leuk voor een keer
9. Leuk voor een keer

1,2,4,5,6,8,9
Een drankje (bier, wijn, fris) en een hapje (kaas,
nootje)

Duurzaamheid
Wat wil je terugzien in een duurzaamheidstocht of
lokale tocht?
Wat heeft je bedrijf zelf met duurzaamheid of lokale
producten?

Goede uitleg en concrete activiteiten die duurzaam
zijn
Veel, wij geloven in stakeholder value; we hebben
ook verantwoordelijkheid voor de maatschappij

Heb je eerder een uitje geregeld waar iets
duurzaams of lokaals in zat?

Ja, ik heb bijvoorbeeld de ALS loop in Bilthoven
opgezet

Eten/borrel
Hoeveelste deel van het budget gaat hier naartoe?3
Wat voor soort eten moet er aanwezig zijn?
Waar knap je op af?
Wat maakt een eetbeleving extra leuk?
Wensen
Wat zou je zelf nog graag willen wat ik hierboven
niet heb benoemd?
Wat zou je nog een keer willen doen wat je al eerder
hebt gedaan?

35%
Gezond eten; groente, fruit, vlees en bier en wijn
Als het volledig vegetarisch is
Variatie aan groenten en vleesproducten
Goed idee om duurzaamheid met activiteiten in de
buurt te combineren
Naar een bierbrouwerij gaan

Interview 2 : Bedrijfleider praktijk onderwijs
Budget
Wat zijn de financiële mogelijkheden per persoon?
Wat wil je daar in ieder geval voor krijgen?
Wat doe je normaal voor uitje?
Zou je bedrijf wat meer betalen voor een
duurzaamheidsuitje?
Wil je bedrijf meer duurzaamheid uitdragen? Zou dit
daarbij kunnen helpen?
Activiteiten
Wil je op de fiets, buiten, of zou je dat qua weer niet
snel kiezen?
Wat vind je van deze activiteiten, geef op elk punt
kort een reactie:
1 Zelf appels plukken als pauze en weer door op je
fietstocht.
2 Vers broodje uitzoeken bij ambachtelijke lokale
bijzondere bakker (Vroeg).

100
Avondeten of aangeklede borrel, activiteit (meestal
sportief), 80 a 90 % sportief en daarnaast cultureel
Sportief en teambuilding. Altijd met de bus.
Misschien
Ja ze willen een duurzaamheidsfactor dragen. En dit
zou erbij kunnen helpen. Rekening met bijvoorbeeld
schoolfeest versieringen.
Jawel fiets al vaker gedaan. Maar wel vaak in de
zomermaanden en lente.
1. Appeltje eten gaat er niet in, dat moet meteen een
appeltaart zijn.
2. Ja dat is wel leuk onderweg.
3. Nee niet echt iets om te doen voor het hele team.
4. Ja, maar er moet wel echt een opdracht bij komen.
5. Proeverijen en goodiebags doen het altijd heel
goed. Ik heb nou alweer trek in een koffieproeverij.
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3 Buitengewone blije varkens ontmoeten (met uitleg
over diervriendelijkheid).
4 Kunst bekijken met een leuke zoekopdracht.
5 Uitleg over lokale boeren en proeverijtje of
goodiebag.
6 Borrel bij een lokale brouwerij.
7 Een koe melken.
8 Zien hoe kaas gemaakt wordt.
9 Uitleg over bijen en honing.
Nummers die jij wel in een tour zou willen zien:
Wat verwacht je in ieder geval van de borrellocatie?
Duurzaamheid
Wat wil je terugzien in een duurzaamheidstocht of
lokale tocht?
Wat heeft je bedrijf zelf met duurzaamheid of lokale
producten?
Heb je eerder een uitje geregeld waar iets
duurzaams of lokaals in zat?
Eten/borrel
Hoeveelste deel van het budget gaat hier naartoe?
Wat voor soort eten moet er aanwezig zijn?

6. Altijd leuk bierbrouwerijen.
7. We moeten natuurlijk niet in een rij hoeven staan.
Groepsgrote heeft invloed
8. Wel leuk.
9. Wel leuk opzich.

Wat maakt een eetbeleving extra leuk?
Wensen
Wat zou je zelf nog graag willen wat ik hierboven
niet heb benoemd?
Wat zou je nog een keer willen doen wat je al eerder
hebt gedaan?

Muziek. Keuzes. Het bereidingsproces zien.

Waar knap je op af?

Wijn, 1/1,5 uur,
Verassende alternatieven. Leuk als je iets meekrijgt:
zelf iets bakken of sap maken.

Meer dan de helft. Of 50/50.
Altijd vega optie en ook glutenvrij als nodig.

Dat je voor kerst je eigen pakket mocht uitkiezen. Of
in dit geval je goodiebag. Dat je opties hebt. Zelf
koken.
Sommige oudere collega’s in het team: teveel lopen.

Dit was het interview. Bedankt voor je tijd en informatie.

Interview 3: Medewerker zorginstelling
Budget

Wat zijn de financiële mogelijkheden per persoon?
Wat wil je daar in ieder geval voor krijgen?
Wat doe je normaal voor uitje?
Zou je bedrijf wat meer betalen voor een
duurzaamheidsuitje?
Wil je bedrijf meer duurzaamheid uitdragen? Zou
dit daarbij kunnen helpen?
Activiteiten
Wil je op de fiets, buiten, of zou je dat qua weer
niet snel kiezen?
Wat vind je van deze activiteiten, geef op elk punt
kort een reactie:

Schrik niet €21.00, we hebben nog een potje geld dat
we soms krijgen als dank van familie van de bewoners.
En soms leggen we met de collega's ook nog wat bij.
Een leuke activiteit en diner.
Escaperoom/tour en diner
Ja
Ik werk voor een grote organisatie die daar minder op
gefocused is.
Niet zo heel snel maar zou kunnen als we de fietsen
daar zouden krijgen.
Ik denk 4 omdat daar. Ik hou zelf veel van spelletjes. En
anders 5
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1 Zelf appels plukken als pauze en weer door op je
fietstocht.
2 Vers broodje uitzoeken bij ambachtelijke lokale
bijzondere bakker (Vroeg).
3 Buitengewone blije varkens ontmoeten (met
uitleg over diervriendelijkheid).
4 Kunst bekijken met een leuke zoekopdracht.
5 Uitleg over lokale boeren en proeverijtje of
goodiebag.
6 Borrel bij een lokale brouwerij.
7 Een koe melken.
8 Zien hoe kaas gemaakt wordt.
9 Uitleg over bijen en honing.
Nummers die jij wel in een tour zou willen zien:
Wat verwacht je in ieder geval van de
borrellocatie?
Duurzaamheid
Wat wil je terugzien in een duurzaamheidstocht of
lokale tocht?
Wat heeft je bedrijf zelf met duurzaamheid of
lokale producten?
Heb je eerder een uitje geregeld waar iets
duurzaams of lokaals in zat?
Eten/borrel
Hoeveelste deel van het budget gaat hier naartoe?
Wat voor soort eten moet er aanwezig zijn?
Wat maakt een eetbeleving extra leuk?
Wensen
Wat zou je zelf nog graag willen wat ik hierboven
niet heb benoemd?
Wat zou je nog een keer willen doen wat je al
eerder hebt gedaan?
Waar knap je op af?

4,5
Dat we gezellig kunnen zitten met z'n alle

Cultuur van de streek
De bewoners krijgen van dailyfresh elke dag hun eten.
Niet de focus op gehad.
Vaak meer dan de helft
Er moet genoeg keus zijn voor iedereen.
/

/
/
/

Dit was het interview. Bedankt voor je tijd en informatie.

Interview 4: Teamleider
Wat zijn de financiële mogelijkheden per persoon?
Wat wil je daar in ieder geval voor krijgen?

Wat doe je normaal voor uitje?
Zou je bedrijf wat meer betalen voor een
duurzaamheidsuitje?

Maximaal 50 euro pp
Een uitje is voor mij in de eerste plaats een
gelegenheid voor de medewerkers om met elkaar iets
sociaals te doen. Het sociale aspect staat centraal en
een geschikte activiteit die daaraan bij draagt. Ik denk
dan aan een borrel, een etentje, een standwandeling,
een puzzeltocht, museumbezoek en dergelijke.
Één keer per jaar is de standaard, waarbij we een
combi doen van koffie en taart, activiteit en etentje
Dat zou ik zeker willen doen, als duidelijk is waarom
het duurzame uitje meer kost dan een niet-duurzame
variant.
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Wil je bedrijf meer duurzaamheid uitdragen? Zou
dit daarbij kunnen helpen?

De UU heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, een
duurzaam bedrijfsuitje is hiervan een aansprekend
voorbeeld voor medewerkers

Activiteiten
Wil je op de fiets, buiten, of zou je dat qua weer
niet snel kiezen?
Wat vind je van deze activiteiten, geef op elk punt
kort een reactie:
1 Zelf appels plukken als pauze en weer door op je
fietstocht.
2 Vers broodje uitzoeken bij ambachtelijke lokale
bijzondere bakker (Vroeg).
3 Buitengewone blije varkens ontmoeten (met
uitleg over diervriendelijkheid).
4 Kunst bekijken met een leuke zoekopdracht.
5 Uitleg over lokale boeren en proeverijtje of
goodiebag.
6 Borrel bij een lokale brouwerij.
7 Een koe melken.
8 Zien hoe kaas gemaakt wordt.
9 Uitleg over bijen en honing.

Nummers die jij wel in een tour zou willen zien:
Wat verwacht je in ieder geval van de
borrellocatie?

In het zomerseizoen is fiets en buiten een prima eerste
keuze. Tussen oktober en april zou ik het niet zo snel
kiezen, tenzij het vooral heen- en terugreis is.
Ad 1. Heel leuk idee, eenvoudig en speels
Ad 2. Heel leuk, zeker rond lunchtijd
Ad 3. De reacties zullen verschillend zijn bij mdwers
denk ik. Is verrassend. Mag je de varkens ook
aanraken, voeren? Dat maakt het extra leuk.
Ad 4. Dit spreekt juist een ander deel van de
deelnemers aan, is afwisselend. En lekker puzzelen is
een sociale bezigheid.
Ad 5. En weer een andere insteek, heel afwisselend en
leuk.
Ad 6. Als afsluiter heel gezellig, sfeervol. Rust na een
drukke middag. Ook zorgen voor non-alcohol
Ad 7. Dat is voor veel deelnemers wat te spannend en
misschien wat te vies? Ik aarzel.
Ad 8. Zien hoe kaas gemaakt wordt, klinkt wat
ouderwets. Is dat nog interessant voor de nieuwe
generatie?
Ad 9. Dat is juist heel actueel en verbonden met
biodiversiteit. Deze spreekt me zeer aan.
Als ik zelf een programma zou samen stellen, kies ik
voor 1-2, 3-4-9 en afsluitend 6
Afhankelijk van de groepsgrootte voldoende ruimte
om te zitten, eventueel apart van andere gasten.
Binnen en/of buiten kunnen zitten. Goede, snelle
bediening.

Duurzaamheid
Wat wil je terugzien in een duurzaamheidstocht of
lokale tocht?
Wat heeft je bedrijf zelf met duurzaamheid of
lokale producten?
Heb je eerder een uitje geregeld waar iets
duurzaams of lokaals in zat?
Eten/borrel
Hoeveelste deel van het budget gaat hier naartoe?
Wat voor soort eten moet er aanwezig zijn?
Waar knap je op af?
Wat maakt een eetbeleving extra leuk?

Een mooi verhaal over hoe duurzaamheid in de
praktijk wordt gebracht, met invalshoek biologisch en
lokaal
De UU richt zich vooral op CO2 neutraal door
gebouwen te verduurzamen, afvalscheiding en
duurzame catering.
Nee, niet eerder

Budget van het uitje? 50%
Vegetarisch, gezond, groente en een lekker toetje en
soep
Fastfood, slechte bediening
Als het sfeervolle omgeving is en als er voldoende tijd
is voor napraten en borrelen.

Wensen
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Wat zou je zelf nog graag willen wat ik hierboven
niet heb benoemd?

Wat zou je nog een keer willen doen wat je al
eerder hebt gedaan?

Kijk ook naar programmaonderdelen die geschikt zijn
voor mindervaliden. Misschien kunnen we als team
ook nog iets adopteren om na een jaar terug te komen
oid?
We hebben eens het Waterliniemuseum bezocht in
Vechten, dat was heel leuk.

Dit was het interview. Bedankt voor je tijd en informatie.

Interview 5. Interview Raad van Bestuur Kinderopvang/Basisscholen
Budget
Wat zijn de financiële mogelijkheden per persoon?
Wat wil je daar in ieder geval voor krijgen?
Wat doe je normaal voor uitje?
Zou je bedrijf wat meer betalen voor een
duurzaamheidsuitje?
Wil je bedrijf meer duurzaamheid uitdragen? Zou dit
daarbij kunnen helpen?
Activiteiten

150
Avondeten, borrel en een activiteit.
Intelligente uitdagingen door middel van casussen
behandelen of een sportieve uitdaging.
Nee vast budget voor een uitje. Zelfs minder als het
idee niet goed genoeg is.
Ja! Erg veel vergaderingen over verduurzaming. Dit
kan een stap in de goede richting zijn.

Wil je op de fiets, buiten, of zou je dat qua weer niet
snel kiezen?
Wat vind je van deze activiteiten, geef op elk punt
kort een reactie:
1 Zelf appels plukken als pauze en weer door op je
fietstocht.
2 Vers broodje uitzoeken bij ambachtelijke lokale
bijzondere bakker (Vroeg).
3 Buitengewone blije varkens ontmoeten (met uitleg
over diervriendelijkheid).
4 Kunst bekijken met een leuke zoekopdracht.
5 Uitleg over lokale boeren en proeverijtje of
goodiebag.
6 Borrel bij een lokale brouwerij.
7 Een koe melken.
8 Zien hoe kaas gemaakt wordt.
9 Uitleg over bijen en honing.
Nummers die jij wel in een tour zou willen zien:
Wat verwacht je in ieder geval van de borrellocatie?
Duurzaamheid

Zou alleen fietsen in de zomermaanden. Lijkt mij heel
leuk.
1. Appels plukken zou ik zelf niet doen. Een
appel bij de borrel daarentegen.
2. Nee
3. Nee
4. Ja!
5. Ja, Proeverijen en Goodiebags altijd goed!
6. Ja leuk
7. Nee
8. Ja
9. Nee niet echt.

Wat wil je terugzien in een duurzaamheidstocht of
lokale tocht?
Wat heeft je bedrijf zelf met duurzaamheid of lokale
producten?
Heb je eerder een uitje geregeld waar iets
duurzaams of lokaals in zat?
Eten/borrel

Educatie over dingen wij zelf kunnen proeven.

4,5,6,8.
Een dagdeel. 0.0 als alcohol aanwezig.

Nee nog niet!

56

Hoeveelste deel van het budget gaat hier naartoe?
Wat voor soort eten moet er aanwezig zijn?

50/50
-

Wat maakt een eetbeleving extra leuk?

Een goed verhaal erover dus inderdaad een
duurzame lokale manier!

Vegetarisch
Vegan
Glutenvrij
Allergieën

Wensen
Wat zou je zelf nog graag willen wat ik hierboven
niet heb benoemd?
Wat zou je nog een keer willen doen wat je al eerder
hebt gedaan?
Waar knap je op af?

.
Een lunch in een kasteel met een tocht in het
landschap! Kan je zeker verdraaien naar een lunch bij
een boer!
In de winter fietsen.

Dit was het interview. Bedankt voor je tijd en informatie.
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Bijlage III Routebeschrijving A en B
Routekaart

Route A
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Route B

Route A en B in tekst (zonder opmaak)
Route A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Begin bij Stop 1: Fort 't Hemeltje
Ga rechtsaf de Fortweg op
Ga na 950 meter bij de zijstraat linksaf, naam blijft Fortweg, Knooppunt 36
Ga na 250 meter bij het kruispunt rechtsaf naar Marsdijk, Knooppunt 35
Ga na 1.7 km. bij de T-splitsing schuin links naar Achterdijk, Hierbij passeer je knooppunt 98
en daarna 39 (Bij 39 ga je dus linksaf)
Ga na 350 meter bij de zijstraat rechtdoor, naam wordt Provincialeweg
Ga na 30 meter bij de T-splitsing schuin links naar Koningslaan (niet oversteken)
Kom na 450 meter bij Stop 2: Kersenboomgaard de Knapschinkel in Bunnik, kijk goed uit bij
het oversteken van de weg!
Ga na 455 meter bij de zijstraat rechtdoor, naam wordt Provinciale weg
Ga na 50 meter bij de T-splitsing scherp links naar Koningslaan
Kom na 500 meter bij de Stop 3: Veldkeuken in Bunnik
Ga na 500 meter bij de zijstraat scherp rechts naar Provinciale weg
Ga na 50 meter bij de zijstraat linksaf naar Provincialeweg
Ga na 30 meter bij de zijstraat rechtdoor, naam wordt Achterdijk
Ga na 80 meter bij de Y-splitsing schuin rechts, naam blijft Achterdijk, knooppunt 39
Kom na 2.1 km. bij knooppunt 02
Ga na 900 meter bij het einde rechtdoor, naam wordt Binnenweg
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kom na 150 meter bij knooppunt 99 (Ga vanaf hier knooppunt 98 volgen)
Sla hier rechtsaf naar het Wulvenbroekpad.
Sla na 900m rechtsaf, naam blijft Wulvenbroekpad.
Ga met de bocht mee naar links
Ga bij de T-splitsing rechtsaf.
Kom na 850 meter bij knooppunt 98, Sla hier linksaf
Kom na 500 meter bij Stop 4: Landwinkel Slagmaat in Bunnik
Vervolg de weg naar links en ga de T-splitsing linksaf naar Fortweg, knooppunt 35
Ga na 250 meter bij de T-splitsing rechtsaf, naam blijft Fortweg, knooppunt 36
Kom na 950 meter weer bij Fort 't Hemeltje

Route B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ga rechtsaf de Fortweg op
Ga na 950 meter bij de zijstraat linksaf, naam blijft Fortweg, Knooppunt 36
Ga na 250 meter bij het kruispunt rechtsaf naar Marsdijk, Knooppunt 35
Kom na 150 meter bij Stop 4: Landwinkel Slagmaat in Bunnik
Ga rechtsaf bij slagmaat en vervolg de route
Ga na 850 meter rechtsaf, dit is bij knooppunt 98
Ga na 900 meter linksaf
Ga na 1.0 km linksaf naar het Wulverbroekpad
Ga bij de T-Splitsing naar links, dit is bij knooppunt 99
Blijf deze weg volgen richting knooppunt 2
Na 850 meter volg de weg mee naar links richting knooppunt 39
Ga hier rechtdoor de snelweg onder
Ga bij de stoplichten rechtdoor en volg de weg
Kom na 400 meter bij Stop 3: de Veldkeuken in Bunnik
Vervolg de weg terug richting de N411, Steek bij de stoplichten over en sla hier rechtsaf
Kom na 450 meter bij Stop 2: Kersenboomgaard de Knapschinkel in Bunnik, kijk goed uit bij
het oversteken van de weg!
Ga Linksaf om weer op het fietspad te komen
Blijf deze weg volgen, ga met de bocht mee naar rechts het spoor weer over
Ga rechtsaf bij de Marsdijk, knooppunt 39
Blijf op de Marsdijk richting knooppunt 98 en daarna knooppunt 35
Ga linksaf bij knooppunt 35
Ga na 250 meter bij de T-splitsing rechtsaf, naam blijft Fortweg, knooppunt 36
Kom na 950 meter weer bij Stop 1: Fort 't Hemeltje

Ps. Langs de route kom je nog meer leuke plekken tegen, kijk hier vooral even rond!
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Bijlage IV Notulen gesprek Maarten Klop
Eerste overleg: aanwezig: Maarten, Marc, Bastiaan, Julia, Nina, Marjolein
Geel = belangrijke punten om mee te nemen
Inleiding: Maarten vraagt hoe we in project zitten. Iedereen heeft dit bedrijf als eerste keus. Dat
vindt hij positief. We leggen uit wie we zijn en onze studies.
Maarten begint te vertellen over Local2Local
-

Nederlanders geven weinig geld uit aan eten, huizenprijzen stijgen, maar etensprijzen niet.
Kopen zou leuk zijn en dat ze weten van welke boer het is
Investeren (kopen op de toekomst door vooraf een bestelling te doen), maar investeren is
best iets om te vragen. Maar dat is veel om te vragen, moeten wel betrokken en
gemotiveerd en geïnteresseerd zijn: hoofdvraag hierbij, wat zijn manieren waarop we dit
zouden kunnen doen? Drie traps, 1 Inspireren, 2 van ik vind het leuk, naar 3 ik koop het naar
ik investeer.

“Local2Local heeft al een aantal dingen geprobeerd. Ik heb ook nog meer ideeën voor
activatiecampagnes. We werken met UU samen. Maar hoe breed kunnen we deze opdracht gaan
maken? Voorbeeld stekjes (Jongerius) in Utrecht; zo kan je een voorbeeld creëren hoe wij met eten
onze regio kunnen veranderen, diverser maken en daarmee ook klimaatstabieler.”
Dus via activatie acties de stap van inspireren kunnen maken.
Denk ook aan voedsel in relatie tot ons landschap en voedsel in relatie tot cultuurgeschiedenis in
Utrecht, stad omheen gebouwd en ingericht, varkensmarkt, vismarkt enz. Misschien daarin ook
terugkijken rondleidingen en experience ontwerpen. Gekke ludieke acties haha.
Er zit vooronderzoek in maar ook dingen die we kunnen uitvoeren en natuurlijk testen of het werkt.
Binnen die brede kaders kijken hoe we die opdracht samenstelen.
Hierna volgt gesprek Streeksafari. Dit hoeft het niet te worden. Het mag een andere keuze zijn. Hij
kwam erop omdat boerderij ook dieren heeft. Wel “catchy’ woord. We mogen wel winteractiviteit
doen, afsluiten als we klaar zijn.
Burgers bereiken we direct via “gorillas” (hebben slimme IT). Maar als we dan bij eindconsument hoe
creëren we dan weer communicatielijn terug naar die boer?? Business to consumer propositie.
Zakelijke partner daarvan is de grootste cateraar wereld Eurascompas (?) werkt vooral met
gemeentehuizen en kennisinstellingen. In onze doelstelling 2030 korteketen zeggen we ook begin
met kennisinstellingen en gemeentehuizen. Mensen die daar werken zijn al redelijk maatschappelijk
verantwoord, hoger opgeleid dat zijn wel je early adopters.
En dan passen we de propositie toe: B (Boer) to B (Business) to C (Consumer) back to B (Boer)
En we komen dus in al die kantines en ook op de uithof bij die eindconsument met een landkraam.
Dus in het zicht en vanuit de Business sturen we ook een enquête naar iedereen die daar werkt. Daar
kwamen 3700 reacties toen uit en dan kun je zeggen wat vind je belangrijk en daar haal je weer heel
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veel data uit. Dan gaat die boer bv supersap maken en dat komt dan weer in de kantine en vanaf
daar komt er dan een winkeltje waar mensen het gewoon lekker mee naar huis kunnen nemen.
Dan komen we bij streeksafari want dat kunnen we aan hele netwerk aanbieden want eurascompas
heeft 1400 locaties ofzo in Nederland. En dat zouden we ook aan die gemeentes aan die
kennisinstellingen aan willen bieden, volg zo inspiratie evenement. Om hen meer enthousiast te
maken om deze strategie uit te voeren. En uiteindelijk op ons platform nieuwe producten gaan
helpen kopen, door vooraf een bestelling op te plaatsen.
Zijn bedrijven onze doelgroep? Ja, nou ja via bedrijven zetten we het uit naar eindconsumenten.
Gorillas bijvoorbeeld. Activiteiten kunnen bij de boer, maar hier op het Fort kan ook. We waren
midden oktober al van plan een meet and match get to know each other evenement te doen.
Uitnodigen grote klanten en boeren. Maar je kan ook kijken naar een activatie campagne. Hoe
activeren we deze hele regio om mee te doen? Kan natuurlijk via zakelijke klanten, instellingen en
gemeentes…maar hoe dat moet op de efficiëntste manier…dat weet ik zelf ook nog niet. Uiteindelijk
willen wij iedereen krijgen naar deze pagina: (Laat pagina zien van website). Hierop kunnen boeren
een propositie doen voor een product. B.v. Martin Topper uit de Flevopolder, heeft concept om
regenboog groenten-limonade te gaan maken. Dat ziet er heel vet uit. Gemaakt van vergeten
groentes. Deze groentes zijn nu voor Noorwegen en Canada, maar niet meer voor verkoop in
Nederland. Dit is zoiets van, als we dit willen en het is goed voor de bodem…dan bij zoveel
bestellingen moet hij het ook echt gaan maken. Dat kan hier op de site. De boer is dan ook zeker van
dat mensen het echt gaan kopen. Dus zo draai je de machtspositie van de boer helemaal om. Als
persoon kan je ook een paar flesjes nemen maar dan via de bedrijven die het hebben ingekocht. Dit
is dus eigenlijk het eindstation. Dus hoe zorg je dat producten echt verkocht worden en bedrijven
investeren. Het is dus niet per se laten we een streeksafari ontwerpen…nou ja ook wel…maar er
zitten nog veel meer interessante elementen in. (Ik denk dat hij bedoelt dat het ook weer
investeerders oplevert).
Wat is er al gedaan?
-

-

Proeverijen aantal keer (VPRO? UMC, uithof al paar keer) Grootste succes was op de Uithof.
Een derde van de medewerkers op de Unie wilde wel investeren in de producten! En mensen
wilde zich wel een keertje aanmelden als vrijwilliger. Dan heb je ineens heel veel data die je
kan laten zien aan het bestuur van “Hee de people give a shit, laten we er wat mee gaan
doen!” Dat heeft echt voor de samenwerking met de universiteit heel veel gedaan. En
uiteindelijk zat een keer een boer met een probleem. Die had appelen en peren over, het
was te waren en ze waren te snel rijp. We konden toen via dat netwerk mensen vragen: “Wie
wil wat kopen om deze peren en appels te redden? Toen hebben geloof ik meer dan 3000
mensen zich ingeschreven. (Best Practice)
Maar ik heb ook zaken waar helemaal niets uit kwam. Wat echt leidde tot niets. Was het dan
te passief of…niet goed opgevolgd?

We zitten best in een goede warme instapper met gemeentes en kennisinstellingen omdat die
mensen al meer duurzaam betrokken zijn.
-

We hebben ook working@thefarm kwamen veel 200/300 studenten op af. Gaf boeren ook
blij gevoel, jonge mensen zien misschien toch wel wat in landbouw, toch een toekomst
misschien…
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-

-

Local2Local talents is hieruit voortgekomen, wat ik nu run, 60 mensen mee begeleid, 20
mensen aan werk geholpen en nu ook weer de appeloogst waar jonge mensen nu betaalt
appels aan het plukken zijn. Nou dat is een verbinding die er eerst niet was. Eerst haalde hij
werknemers uit Polen.
Streeksafari hebben we nooit heel groots geprobeerd. We hadden dit met Grounded gedaan
een bedrijfsuitje..wel met responsible investment team van PGM zitten wel op grote zak met
geld en maken grote keuzes. Kwamen er wel enthousiast en blij van af. (Vragen wat voor
opdrachten??) Maar verder niet wat het resultaat daar nou verder van was.

Wat is Grounded?
Een andere organisatie die Maarten heeft opgericht. Grounded begon als duurzaamfestival. Is een
community met 150 mensen ongeveer met andere achtergronden, maar wel zelfde interesse in
duurzaamheid. En we doen culturele projecten rondom voeding, educatie en kunst. Het is meer het
amateurclubje van hier, het gestructureerde systeem
.
Brainstormen:
Zie bord

Verder: Zijn er filmpjes? Niet genoeg. Meer de boer echt zien met zijn peer en appel. Of dat
studenten iets gaan maken met de doos en dat filmen. Wat kan je met vergeten groenten doen?
Toen kwamen we op influencer ‘Pien laat haar eten zien’. Ja zo’n samenwerking met influencer kan
echt van toegevoegde waarde zijn. Ik heb hier biologen die geen insta hebben.
We zijn met kleine winkeltjes bezig op het werk (in de kantine). Van een bulk van bedrijven valt niet
zoveel te halen, is heel prijs gedreven. Maar de eindconsument daar valt meer te halen, kijkt meer
naar verhaal, naar de impact dan maar alleen maar de prijs.
Wij: Je zei dat jullie met Insta niet zoveel doen? Nee…ik zelf ben daarmee helemaal niet actief. Maar
je moet toch wel in deze tijd een duidelijke insta hebben en alles laten zien? En Gorillas is ook meer
voor jonge mensen, ouderen mensen gaan naar supermarkt toch? Op welke generatie moet je je
focussen. Denk je dat we op die manier iets kunnen formulieren voor deze opdracht? Bijvoorbeeld:
Wij gaan een campagne bouwen waar we wat filmpjes, recepten, content online en fysiek ook een
actie. Online met chefkok en van tevoren boodschappenlijstje en dan moest je precies dat nadoen,
online en leuk koken. Die pakketten lijken op stichting Groentetas, maar we zouden met ze samen
kunnen werken…
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Maarten: Dit kan je dan ook combineren. Eerst boodschappen doen in een Streeksafari (routekaart
landwinkeltjes) waarbij je bij de boer de producten ophaalt en dan koken. Studenten weten niet dat
hier op 10 minuten van de uithof de lekkerste groentes en kazen zijn.
En doel is dan? Maarten: Uiteindelijk om mensen naar deze pagina te lozen. Dat is eindstation.
Wij: Maar dat is dan niet echt iets voor studenten toch?
www.DoemeemetLocal2Local heeft wel dat je kan bestellen als persoon niet als bedrijf. We praten er
nog over. Zijn studenten wel bereidt om wat meer te betalen? Tja…dat is een goede
onderzoeksvraag. We denken dat dit moeilijk is.
Hoe maken we een activatie campagne of kan een combinatie zijn. En onderzoeksvragen:
-

Wie is de markt?
Welke vorm past het beste…is dat doos, tocht.

We komen nog terug op student, bewustwording is wel mooi doel, maar als doel meer is doelgroep
moet naar de website komen om te bestellen, dan is het misschien niet de goede doelgroep om te
consumeren? Je zei ook hoger opgeleiden…
Daarna praten we over de sustainability goals. Onze keuzes kloppen wel, misschien nog wel meer.
Handig voor bedrijven als je laat zien dat we daaraan werken/daarvoor staan.
Je had het ook over Jongerius en stekjes? Maarten: Ja, lijkt me ook tof om hier iets mee te doen. Hij
verkoopt aan heel Europa ondertussen, hij was al een grote speler over de hele voedselgeschiedenis
in Utrecht. Er was een tijd tussen de Forten in de stad dat daar allemaal kleine tuinders en
hovenieren en toen was het een hele zelfvoorzienende en heel veerkrachtige stad. Het zou tof zijn
om daar weer met zo’n verhaal iets van terug te brengen.
We kunnen ons ook echt op de uithof richten, ja we gaan alle kanten op, dat is misschien wel
interessant als we daar echt een succes van kunnen gaan maken, groetentas, recepten uitdelen,
Insta-actie, en dan de landwinkel in het Educatorium gebouw kijken hoe we daar communicatie voor
maken, andere activiteiten. Als we die campus echt weten te activeren. Dat zou misschien wel echt
iets zijn. Hoe activeren wij de campus om bij te dragen. Want er werken ook veel mensen.
Maar die Streeksafari dan? Die is meer voor bedrijven toch? Campus is wel groot qua opdracht. We
denken er nog even over na. Heeft Local2Local Insta of… Local2Local Utrecht heeft Insta.
We sluiten af vol van input en gaan nadenken over de vele mogelijkheden. We zullen een keuze
moeten maken.
Tweede overleg Maarten: online bijeenkomst
Dit gaat vooral over het maken van keuzes en daarbij het doel voor ogen houden. De vorige
brainstorm was goed, maar heel breed. We komen tot de belangrijkste conclusie: dat het B-C-C en
weer terug naar B is. Boer naar - > Company -> Costumer. Local2Local wil dit ook terug realiseren.
Costumer direct koopt en investeert bij Boer (liefst op bestelling). BCC naar B dus. Het BCCB-model.
Welke te organiseren activiteit past daar het best bij?
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Derde overleg Maarten: online bijeenkomst
Bij elk idee uit de eerdere brainstorm hebben we met ons groepje naar het BCCB model gekeken. De
consument moet direct geld besteden bij de boer. Zo heeft de boer gelijk profijt van onze activiteit.
We nemen alle onderdelen door uit de brainstorm en besluiten te gaan voor een soort Streek Safari.
Het wordt net anders, meer een bedrijfsuitje. Dit is te realiseren met stops bij de boer. We gaan voor
een fietstocht! Dit leggen we voor aan Maarten. Hij is enthousiast.

4e Bijeenkomst met Maarten – fort ‘t hemeltje
27-09-2021

Aanwezig: Marc, Bastiaan, Marjolein, Maarten, Julia en Nina
Texel
Maarten vertelt over Texel, zijn ervaringen en de input die het heeft opgeleverd. Mooi allemaal
gelijke zielen. Belangrijk is, dat ze samen tot ideeën zijn gekomen. Daarnaast zijn er boeren
ontzettend blij met de hulp.
N.B. In gesprek eerder kwam dit ook al terug, positief kijken doet L2L. Wat kan er wel? Wat helpt
de boer? (Boer staat niet zo positief in het nieuws)
Collega’s & onderzoek
Marc vraagt of we ook met anderen kunnen praten binnen het team. Voor cijfers of
achtergronden. We mogen wel vragen stellen, maar Maarten wil dat dit via hem loopt. Mailtje met
vraag en hij stuurt ’t mailtje dan door. Ook vragen we naar onderzoekgegevens. Om te verwijzen.
Bijvoorbeeld uit een enquête in 2018 bleek dat ‘kaas’ hoog scoort bij proeverij, of zoiets… Maarten
denkt erover na.
Stakeholders
In mail en op app hebben we gevraagd naar het spreken met stakeholders. Maarten wil boeren
niet te veel belasten qua tijd, maar heeft nagedacht over welke personen we kunnen spreken. Hij
wil zelf contact met ze opnemen en pas bij reactie, kunnen wij erop af.
- Nieuw Slagmaat (Bunnik) Boer Huub van de Maat, doet ook aan samenwerking met
zorginstelling (iets met de bed-wants vangen
?) en heeft ‘zelf pluk dagen’ en een
boerderij winkeltje. Leuke echte boer.
- Jos van ‘buitengewone varkens’ verplaatst varkens op gekweekt bos (of zoiets?
) in
ieder geval zit hij in de Bilt. Heel gedreven persoon.
- Brouwerijen Leckere Utrecht (Marc werkt daar) en Hommeles Houten zijn ook opties.
- Biospirits heeft sterke drank, gaat niet zo goed met bedrijf door Corona. Heeft miniflesjes.
Leuk voor goodiebag?
Route
-

Wat ligt er op de route? Dat is ook belangrijk. Marjolein geeft nog aan Bioboerderij
Schalkwijk? Kijken naar routes, Amsterdam kan niet. Zeist, Bunnik, Bilt wel, maar dan weer
niet ook nog Houten, Schalkwijk. Terwijl Schalkwijk ->Houten Hommeles naar ’t Hemeltje
weer wel kan. Dus kiezen welke kant van Utrecht. Maar pas als we weten wie wil. Maarten
gaat mail opstellen.
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-

Bijenbaas? Kan misschien gewoon langskomen en over zijn bijen en honing vertellen
(inclusief een opdracht ofzo)?
- We houden ook rekening met geschiedenis. Oude voedselroutes (welke kant van
Utrecht?). Maarten geeft aan dat Bas Kreuger (Hoveniers van Abstede?) woensdag op Fort
Lunet 1 is. Hij weet heel veel van de geschiedenis van voedsel. Misschien ook wel routes.
Sowieso wil hij vergeten groentes weer meer op de kaart krijgen. Gewassen die we
vergeten zijn, maar wel goed kunnen gedijen hier. Maarten zegt dat hij met Bas praat om
dit uit te zoeken die vergeten groentes. Ook zegt hij dat wij dit mee kunnen nemen in ons
onderzoek. Denk aan paarse mais en blauwe pompoen.
NB Meenemen is inderdaad mooi, dus in onze voeding in de trip of in de achtergronden (als
onderdeel, heel onderzoek naar vergeten groentes kan nu niet)
- Restaurant is er wel ‘Vroeg’ maar deze loopt al heel goed. Heeft wat hoge prijs voor
zalen/bedrijven, past minder in ons budget. Alleen handig voor fietsijsje of fietsfrietje of
een brood kopen in de bakkerij en meenemen op je local-food-trip.
- Veldkeuken heeft zich niet aangesloten omdat L2L bij Macro producten afneemt. Dan ligt
je bijzondere brood in de groothandel. Dit geeft een inzicht: ‘Soms willen stakeholders dus
exclusiever blijven’.
Slot & afspraken
- Maarten stuurt een mail naar de meest relevante producten of ze mee willen doen. We
geven aan dat het kan dat een product toch niet op gekozen route ligt. Dat is niet erg.
Maarten geeft aan dat ze dan ook in een goodiebag kunnen komen b.v. Hierna kunnen we
weten in welke plaatsen boeren mee willen doen.
- Maarten geeft aan dat we woensdag 14:15 op Fort Lunet 1 met Bas Kreuger kunnen
praten.
- Maarten geeft ons nog een proef-alcohol setje van Biospirit mee. Dat wordt dus nog een
avondje borrelen een keer .
- We geven aan dat we volgende week niet aan het project werken, maar maandag 11
oktober zijn we weer samen en hopen we meer te weten over welke stakeholders mee
willen doen. Daarom gaat Maarten spoedig mailen.
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