
Maaltijden

V
oorhet eerste plan vande
maaltijdtassenbestaat
weinigbelangstelling,
voor de lunchabonne-
mentendes temeer.Dus

duurt het niet lang voordat deDeBuurt-
boerwijzigt van strategie. ‘Onsbijpro-
ductwerd al snel onshoofdproduct’,
zegtCaroline vander Lande, samenmet
NikkiWiesmanoprichter en eigenaar
vanDeBuurtboer.

De voorgeschiedenis begint als Van
derLandenogwerkt bij een voedings-
middelenproducent. Zij gruwt vande
lunchesdiedaarwordengeserveerd:wit-
te bolletjesmet eiersaladeof blekekaas.
‘Dat kananders’, denkt zij. ‘Ermoet
meer aandacht komen voor gezonde
voeding.Net als inhet buitenland.’

Tot 2010bestudeert Vander Lande
voorhaar toenmaligewerkgeverwereld-
wijde voedseltrends. InDenemarken ziet
zedeopkomst vanbedrijvendie voorde
avondmaaltijd gezonde, lokale enduur-
zame ingrediënten verzamelen endie
vervolgens afleverenbij de klanten.De
dooswordt achtergelatenopdeoprit.

Dat idee verdientnavolging, vindt
Vander Lande. In januari 2010neemt ze
ontslag engaat zij aande slagmet een
eigenbedrijf. Ze verzint debedrijfsnaam
en laat eenkaartjemaken.Deontwikke-

In De Vonk vertelt
wekelijks iemand
over een beslissend
moment in zijn of haar
loopbaan. Deze week:
Caroline van der Lande
(41) van De Buurtboer,
een bedrijf dat via een
abonnementsstructuur
ambachtelijke lunches
levert aan middelgrote
bedrijven.

Frits Conijn

Caroline van der Lande verzorgde vorig jaarmet De Buurtboer 1,5miljoenmaaltijden. FOTO: FRISOKEURISVOORHETFD

l Een lunch van De
Buurtboer kost gemid-
deld €4,35. De Buurtboer
richt zich uitsluitend op
bedrijven in de Randstad.

l De klanten van De
Buurtboer hebben
meestal tussen de tien
en tweehonderd
medewerkers.

lingenkomen in een stroomversnelling
als studievriendinWiesmanzichbijDe
Buurtboer aansluit als compagnon.

Onzeklanten zijn tweeverdieners,
wetenWiesmanenVanderLande.Die
zijn zelden thuis.Datmaakthetmoeilijk
omdeboodschappenaf te leveren, ook
omdatdeNederlandsehuizenmeestal
geenoprit hebben. ‘Duswildenwij de
boodschappentassenachterlatenbij de
werkgevers’, zegt Vander Lande. ‘Om
methen ingesprek te komen, besloten
weookbedrijfslunches aan tebieden.’

Inde lente van2010wordende eerste
gesprekkengeorganiseerd. Enover-
al krijgenWiesmanenVanderLande
hetzelfde advies: vergeet deboodschap-
pentassen enconcentreer je opde
bedrijfslunches.

Zo gezegd, zo gedaan. ‘Zeker inde
creatieve sector,’ zegt Vander Lande,
‘bestaat er eengrotebehoefte aange-
zonde lunches.Maardebedrijven in
diebranchekunnendie vanwegehun
geringeomvangmeestal niet zelf aanbie-
den.’Wantbijminderdan tweehonderd
medewerkers zijn veel leveranciers niet
genegendebestellingen tebezorgen.

DeklantenvanDeBuurtboergeven
hunvoorkeurendoor,DeBuurtboer zorgt
via algoritmenvoor variatie.Wantdepro-
ductendieopdinsdagwordengeserveerd

mogenniet gelijk zijnaandeproducten
dieopmaandagop tafel kwamen.

Neemeenbedrijfwaarbij veel vraag
isnaarhummus.Dekans is dangroot
dat daar ookbelangstellingbestaat voor
pompoenspreadmet feta.Wanneer
vrouwen indemeerderheid zijn,worden
er veel salades geleverd.Maarwanneer
mannendeoverhandhebben, ligt de
nadrukmeestalmeer op vleeswaren.

Deproductenwordengeleverddoor
ambachtelijkebakkers, biologische
groenteboeren endoor slagers die zich
ookbekommerenomdierenwelzijn.
Vervolgensworden zedoorDeBuurtboer
verdeeldover de verschillendeklanten
endaar voor twaalf uurbezorgd.

Het concept slaat aan. Inmiddels
heeftDeBuurtboer twee vestigingen: een
inRotterdameneen inAmsterdam. In
2018werdenermet veertig vastemede-
werkers voordriehonderdklantenonge-
veer 1,5miljoen lunches verzorgd.

‘Voor 2019 voorzienwij eenomzet van
ruim€7mln’, zegt VanderLande. ‘Ook
als de crisis toeslaat. Bedrijvenbezuini-
gen volgensons liever opbijvoorbeeld
een skivakantie danopgezonde lun-
ches.Wantdat etenbelangrijk is, hoef je
tegenwoordignietmeeruit te leggen.’

Frits Conijn is redacteur van het FD.‘‘BEDRĲVENBEZUINIGEN LIEVER
OP EEN SKI
VAKANTIE DAN OP
GEZONDE LUNCHES’

Ambachtelijke
bedrijfslunches

‘Ons
bijproduct
werd al snel
het hoofd-
product’
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