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Inleiding 

 
Dit proefproject wilde de tijd, die kinderen in de naschoolse opvang doorbrengen, combineren met het 
gebrek aan tijd van de ouders voor het bereiden van een verse maaltijd en de leegstand van de 
schoolkeuken tijdens de avonduren. Hiervoor werden 4 proefworkshops gedaan bij kinderen van 10-12 
jaar. 
 
Op basis hiervan werd een businessplan voor een nieuwe economische activiteit uitgewerkt: 
kookworkshops voor kinderen die worden gefinancierd door de verkoop van verse maaltijden aan de 
ouders van de deelnemende kinderen. 
 
De resultaten van het proefproject werden samengebracht in dit eindrapport dat de ervaringen van het 
proefproject samen met alle financiële gegevens, de feedback van de ouders en de kinderen en een 
hele reeks aan praktische tips omvat. Alle partners hopen van harte dat anderen hiervan gebruik zullen 
maken en gelijkaardige projecten zullen worden opgestart in de toekomst.  
 
Dit alles gebeurde door middel van een samenwerking tussen CODUCO, de school Décroly in Ukkel en 
Smala asbl. CODUCO wenst beide partners van harte te bedanken voor hun medewerking en 
enthousiasme voor het project. Hierbij wil CODUCO in het bijzonder Anaïs Verreydt en Franklin Audag 
vermelden want zonder hun hulp zou dit project nooit gerealiseerd zijn. 
 
 
 

 

http://www.coduco.be/
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Projectomschrijving 

Het project bestond uit drie fasen:  
1. Voorafgaand onderzoek 
2. 4 proefworkshops 
3. Uitwerking van het businessplan 

 
De eerste fase diende om de interesse van de ouders voor het project te meten. De tweede fase om de 
praktische uitwerking van de workshops op punt te stellen. In de laatste fase werden de resultaten 
opgetekend in een overzichtelijk eindrapport. 
 

Fase 1: Voorafgaand onderzoek 

 
In de eerste fase van het project werd onderzoek gedaan naar enerzijds de praktische uitwerking van 
het project en anderzijds de interesse van zowel ouders als kinderen. 
 
Hierbij werd aandacht besteed aan de volgende punten: 

 Keuze van de prioriteiten op vlak van de inhoud van de workshop: seizoensgebonden voeding, 
verse producten, gezonde voeding, voedselverspilling, reductie verpakkingsafval, ... 

 Gebruik materiaal van de keuken en schoonmaak na afloop van de workshop 

 Regelgeving voor de verkoop en productie van de maaltijden bij het FAVV af toetsen 

 Aankoop van gebruiksmaterialen zoals herbruikbare recipiënten voor de levering van de 
maaltijden 

 Ongevallenverzekering voor de kinderen die deelnemen aan de workshop 

 Enquête bij de ouders om de interesse voor de workshops te polsen 

 ... 
 
Dit leidde tot een draaiboek dat de basis vormde van de samenwerking tussen Smala en de school 
Decroly. 
. 
 

Fase 2: 4 proefworkshops 

 
Op basis van de resultaten van het voorafgaand onderzoek werden 60 kinderen tussen 10-12jaar   
gevraagd deel te nemen aan 4 kookworkshops met elk 15 deelnemers. De workshops werden gratis 
aangeboden en de kinderen en de ouders kregen elk gratis  4 porties soep en 4 warme maaltijden mee 
naar huis.  
 
De workshops werden georganiseerd in verschillende configuraties teneinde diverse scenario's te 
ontwikkelen voor het businessplan. Na afloop werd aan de deelnemers en hun ouders gevraagd een 
enquête in te vullen. 
 

Fase 3: Opmaak van het businessplan 

 
De resultaten van de voorgaande fasen werden gebruikt als input voor het businessplan dat omvat zit 
in dit eindrapport. 
 
Het businessplan geeft een volledige omschrijving van de mogelijkheden van het project. Het bevat 
onder andere de praktische problemen die gevonden werden bij de uitvoering van het project (en de 
oplossing voor deze problemen ), de resultaten van de tevredenheidsenquête bij de ouders en kinderen 
en een kosten-baten analyse van het project.  
 
Dit businessplan kan worden gebruikt voor beginnende ondernemers die een activiteit rond duurzame 
voeding wensen op te zetten. 

http://www.coduco.be/
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Businessplan 

 

Marktonderzoek 

 
Er zijn diverse aangevoelde behoeften voor de uitwerking van dit project. 
 
 1. Jonge kinderen leren thuis steeds minder vaak koken. Ouders hebben niet de tijd om zelf 
 maaltijden te bereiden waardoor de volgende generatie niet langer leert hoe een maaltijd te 
 bereiden. Dit project wil kinderen de mogelijkheid geven tijdens de naschoolse opvang 
 kooklessen te volgen. De kooklessen worden aangeboden aan gunstige tarieven aangezien de 
 financiering deels zal gebeuren door de verkoop van de bereide maaltijden aan de 
 deelnemende kinderen. 
 
 Dit is een groot verschil met de vaak dure kookworkshops voor kinderen die tot 30-40€ per  
 workshop kosten.  Daarenboven zullen de kooklessen de nadruk leggen op diverse aspecten 
 van duurzame voeding (lokale, verse, biologische en gezonde voeding). Dit is een thema dat 
 meer en meer aan populariteit wint. 
 
 2. Investeringsproblemen van jonge koks combineren met de leegstand van de 
 schoolkeukens. Schoolkeukens staan in bijna alle scholen 's avonds leeg en er is meer en 
 meer vraag naar mogelijkheden voor beginnende koks om activiteiten op te starten zonder 
 zware investeringen te doen. Beide problemen worden gecombineerd tot een nieuw project met 
 behulp van dit businessplan 
 
 Bijkomend voordeel is dat de kok kan genieten van het bestelsysteem van de school voor het 
 aankopen van zijn ingrediënten.  
 
 De school kan op zijn beurt pronken met kooklessen in zijn aanbod. Gezien de populariteit van 
 het thema, is dit zeker een meerwaarde voor de school. 
 
 3. Gebrek aan tijd van de ouders voor het bereiden van een gezonde maaltijd. Meer en 
 meer jonge ouders willen hun kinderen een gezonde en duurzame voeding aanbieden maar 
 hebben zelf niet de tijd deze te bereiden wegens lange werkdagen en vermoeidheid. Dit leidt tot 
  massale consumptie van kant-en-klaar maaltijden van vaak slechte kwaliteit. 
 
 Hierdoor wordt vaak naar de school of buitenschoolse activiteiten gekeken om de kinderen niet 
 enkel op te vangen maar eveneens op te voeden en bepaalde vaardigheden bij te brengen. 
 
 Deze kooklessen bieden een gedeeltelijke oplossing voor ouders die te weinig tijd in de keuken 
 kunnen spenderen om hun kinderen een gezonde voeding aan te bieden.  
 
 4. Gebrek aan mogelijkheden en/of zin van alleenstaande ouderen om zelf maaltijden te 
 bereiden. Ze  zouden door dit systeem kunnen inschrijven voor het ontvangen van de 
 maaltijden geproduceerd tijdens de kookworkshops. Daarnaast zouden ze als vrijwilliger 
 kunnen meehelpen bij het begeleiden van de workshop waardoor de workshops eveneens een 
 sociale functie zouden krijgen. 
 

Doelgroep 

 
In theorie kunnen deze workshops worden gegeven aan alle leerlingen van het lager en middelbaar 
onderwijs.  
 
In het kader van het proefproject werd gekozen om de doelgroep te limiteren tot 10-12 jarigen (5-6de 
klas lager onderwijs) wegens het succes van de workshops. 73 ouders van leerlingen van het 5 en 6de 
jaar lager onderwijs werden gevraagd deel te nemen aan het project, 66 ouders betoonden interesse in 

http://www.coduco.be/


CODUCO  
www.coduco.be  

5 

het project. Hierdoor werd beslist de proefworkshops te beperken tot deze groep. 
 
De ideale doelgroep is 10-14 jaar. Oudere kinderen zijn minder sterk geneigd deel te nemen aan 
naschoolse activiteiten waardoor mogelijks extra communicatie noodzakelijk is voor het wekken van 
voldoende interesse.  
 
Voor de jongere kinderen moet de bereiding van de maaltijden worden aangepast aan hun jonge 
leeftijd. Dit vergt een goede voorbereiding en keuze van menu's om de workshops (vooral het snijden 
van de groenten) vlot te laten verlopen. We verwachten niet dat jongere kinderen en hun ouders minder 
enthousiast zouden zijn voor deelname aan de workshops. 
 
 

Bevraging doelgroep 
 
In het kader van de studie werd een marktonderzoek uitgevoerd bij de ouders van de leerlingen van het 
5de en 6de jaar lager onderwijs van de school Décroly. In totaal werden 73 ouders ondervraagd. 
 
Na de workshop werden de deelnemende kinderen en de ouders nogmaals bevraagd over het verloop 
van de workshops en hun interesse in deelname aan betalende workshops. Alle deelnemende kinderen 
en hun ouders vulden de enquête in. 
 

Resultaten voorafgaande bevraging 
 
Het overgrote deel van de ouders was enthousiast voor deelname aan het proefproject. 66 ouders 
schreven hun kind(eren) in. 5 waren niet geïnteresseerd. 
 
De ouders gaven  aan dat het belangrijk is voor hen dat hun kinderen leren koken. 75% vindt dit zeer 
belangrijk en 10% vindt het belangrijk. Slechts 1% van de ouders hecht geen belang aan leren koken. 
 
Vervolgens werd gevraagd welke elementen belangrijk waren om in rekening te brengen tijdens de 
kooklessen. Er werd steeds gevraagd een score te geven tussen 1 (helemaal niet akkoord) en 5 
(helemaal akkoord). 
 

 1 2 3 4 5 

Seizoensgebondenheid 0% 1% 4% 19% 76% 

Gezondheid 0% 1% 0% 10% 89% 

Vegetarisme 12% 9% 45% 16% 28% 

Biologische ingrediënten 0% 3% 22% 34% 41% 

 
Hieruit blijkt dat  gezonde voeding en seizoensgebondenheid belangrijke thema's zijn. Biologische 
keuken behaald een positieve score terwijl vegetarisme gemiddeld scoort. Bijkomend gaven de ouders 
suggesties als lokale producten, creativiteit en plezier als belangrijke waarden die zouden moeten 
worden geïntegreerd in de workshops. 
 
De volgende vraag polste de ouders naar criteria belangrijk voor de aankoop van de maaltijden. Er 
werd steeds gevraagd een score te geven tussen 1 (helemaal niet akkoord) en 5 (helemaal akkoord) 
 

 1 2 3 4 5 

Prijs 1% 8% 27% 28% 36% 

Kwaliteit 0% 0% 3% 19% 78% 

Nutritioneel evenwicht 0% 1% 14% 12% 73% 

http://www.coduco.be/
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Gebruik verse producten 0% 0% 3% 19% 78% 

Gebruik bioproducten 0% 8% 19% 37% 36% 

  
Uit deze vragen komt naar voor dat kwaliteit, gebruik van verse producten en nutritioneel evenwicht de 
belangrijkste parameters zijn. Prijs is eveneens belangrijk en scoort ongeveer even goed als 
biologische producten. Deze lagere score voor prijs is mogelijks te wijten aan de verhoogde koopkracht 
van de ouders. 
 
De laatste vraag betrof de prijs die de ouders zouden willen betalen voor de maaltijden en de 
kooklessen. Dit gaf de volgende resultaten. 
 

 <10€ 10-20€ 20-30€ 30-40€ >40€ Geen 
antwoord 

Prijs per kookles 35% 34% 14% 5% 0% 11% 

 
 

 1<6€ 6-9€ 9-12€ >12€ Geen 
antwoord 

Prijs per maaltijd (soep en 
hoofdgerecht) 

27% 50% 15% 1% 7% 

 
Hieruit blijkt dat er een beperkte bereidheid is om een financiële bijdrage te leveren voor de kookles. 
Daarnaast is ongeveer de helft van de ouders bereid 6 tot 9€ te betalen per geleverde maaltijd. 
 
Resultaat tevredenheidsenquête workshop: ouders 
 
In een eerste reeks van vragen werd de portiegrootte van de bereide maaltijden bevraagd. Er werd 
steeds gevraagd een score te geven tussen 1 (veel te klein) en 5 (veel te groot). 
 

 1 2 3 4 5 

Soep 2% 10% 75% 10% 3% 

hoofdgerecht 2% 17% 65% 11% 5% 

Vlees 6% 8% 80% 6% 0% 

Feculenten 2% 12% 59% 22% 5% 

Groenten 3% 28% 55% 8% 6% 

 
Hieruit blijkt dat de portiegroottes goed gekozen waren. Enkel de portie groenten zou eventueel een 
klein beetje groter mogen zijn.  
 
Een tweede reeks van vragen had betrekking op de kwaliteit van de maaltijden. Er werd gevraagd te 
antwoorden met een score tussen 1 (uitstekend) en 5 (zeer slecht). Hieruit blijkt dat de maaltijden 
gematigd positief werden beoordeeld.  
 

 1 2 3 4 5 

Soep 24% 42% 19% 13% 2% 

hoofdgerecht 31% 36% 27% 6% 0% 

Vlees 25% 40% 23% 4% 8% 

Feculenten 34% 36% 21% 7% 2% 

http://www.coduco.be/


CODUCO  
www.coduco.be  

7 

Groenten 40% 32% 18% 3% 7% 

 
De derde reeks van vragen had betrekking op de gebruikte verpakkingen. Weer werd gevraagd een 
score toe te kennen van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal (akkoord) 
 

 1 2 3 4 5 

De verpakkingen waren makkelijk te transporteren 3% 13% 12% 20% 52% 

Ik verkies herbruikbare verpakkingen 5% 3% 34% 10% 48% 

Ik verkies verpakkingen die in de microgolf gezet 
kunnen worden 

31% 8% 33% 7% 21% 

Ik breng liever mijn eigen recipiënten mee. 21% 6% 24% 26% 23% 

 
Het beeld van de verpakkingen is minder éénduidig. Het merendeel vond dat de verpakkingen handig 
te transporteren waren. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft sterk de voorkeur aan 
herbruikbare verpakkingen maar wanneer gevraagd wordt eigen recipiënten mee te brengen dan slinkt 
het enthousiasme. De verpakkingen moeten niet noodzakelijk in de microgolf kunnen om opgewarmd te 
worden. Slechts 28% is hiervan voorstander. 
 
Er werd ook gevraagd aan de ouders of ze graag wensten dat de kookworkshops op regelmatige basis 
worden aangeboden. Hieruit bleek dat 7% van  de ouders geen interesse betoonden voor verdere 
workshops. Deze ouders gaven vaak een slechte score aan de kwaliteit van de maaltijden. 14% wenste 
wekelijks een workshop terwijl het merendeel voorstander was van tweewekelijkse (32%) of 
maandelijkse (36%) workshops. 12% van de ondervraagden wilde het liefst één workshop iedere twee 
maanden. 
 
De enquête besteedde ook aandacht aan de prijs de de ouders wensten te betalen voor de maaltijden 
en voor deelname van hun kind aan de workshop.  
 

 5€ of minder 7€ of minder 10€ of minder Meer dan 10€ 

Ik wens … € te betalen voor de workshop 38% 8% 44% 10% 

Ik wens … € te betalen per maaltijd 19% 41% 36% 4% 

 
Gemiddeld gaven de ouders geïnteresseerd in de workshops aan 33€ te willen betalen voor een 
workshop en productie van 4 maaltijden. Aangezien gemiddelde cijfers weinig zeggen in dit verhaal 
werden de cijfers opgesplitst in de totale prijs die ouders wensen te betalen voor de workshop. 
 
 

 <20€ < 30€  < 35€  < 45€ > 45€ 

Ik wens … € te betalen voor de 
workshop 

11% 25% 28% 26% 11% 

 
De ouders betonen weinig interesse in het aankopen van de geproduceerde maaltijden. 53% wenst 
geen maaltijden aan te kopen als ze niet geproduceerd werden door hun eigen kinderen. 12% zou de 
maaltijden wekelijks aankopen terwijl 13% dit iedere twee weken zou doen. 22% van de ouders zou 
slechts één keer per maand een maaltijd op de school aankopen. 
 
Bij de opmerkingen kwam vaak naar voor dat de ouders graag de recepten van de workshop zouden 
ontvangen. Voor het overige waren er geen terugkerende opmerkingen. 
 
Resultaat tevredenheidsenquête workshop: kinderen 
 
Slechts 14% van de kinderen geeft aan thuis regelmatig te koken. 23% van de kinderen kookt zelfs 

http://www.coduco.be/
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nooit. De overigen (63%) koken af en toe. 
 
31% van de deelnemers gaf aan dat het atelier overeenkwam met wat ze in gedachten hadden. Voor 
62% kwam het min of meer overeen terwijl 8% aangaf dat ze een andere activiteit verwacht hadden. 
 
Mogelijks werden de kwaliteiten van de kinderen die deelnamen aan de ateliers onderschat. Slechts 
3% gaf aan dat de opdrachten tijdens het atelier moeilijk waren. Voor ongeveer de helft (55%) waren de 
taken juist goed. Daar tegenover staat dat 10% de opdrachten veel te gemakkelijk vond en 32% vond 
de taken te gemakkelijk. 
 
De kinderen begrepen ook zeer goed de taken die werden opgedragen. Voor 84% was alles duidelijk 
en voor 14% waren de taken min of meer duidelijk. Slechts 2% had moeilijkheden om de opdrachten te 
begrijpen. 
 
Het atelier gaf 38% van de kinderen zin om hetzelfde recept thuis uit te proberen.. 49% wil dit 
misschien doen terwijl 13% hierin geen interesse betoonde. 
 
Verder werden nog 4 ja/neen-vragen gesteld. 
 

 Ja Neen 

Ik heb groenten ontdekt 48% 52% 

Heb je nieuwe zaken geleerd in de workshop 62% 38% 

Ik zou graag deelnemen aan soortgelijke ateliers in mijn school 91% 9% 

Dit atelier geeft me zin om thuis meer te koken 71% 29% 

 
 
 

Conclusies marktonderzoek 
 
Deze resultaten doen besluiten dat er interesse van de ouders is voor het project zolang de maaltijden 
voldoen aan een aantal voorwaarden (kwaliteit, nutritioneel evenwicht, verse producten, …). Dit wordt 
gereflecteerd uit de resultaten van de enquête na de workshops. Ouders die de kwaliteit van de 
maaltijden slecht beoordeelden, waren niet geïnteresseerd in deelname aan verdere workshops.  
 
In totaal is ongeveer 15% van de ouders niet geïnteresseerd in deelname aan de workshops. Dit 
betekent dat 85% van de ouders kan worden overtuigd zich in te schrijven voor kookworkshops.  
Daarenboven geeft 11% aan dat ze minder dan 20€ wensen te betalen voor de workshops. Dit leidt tot 
de conclusie dat ongeveer ¾ van de ouders interesse heeft in de workshop en er een correcte prijs 
voor wil betalen. Een realistische prijs voor de workshops en de bereiding van 4 maaltijden bedraagt 
30€. In dat geval zou 58% van de ouders geïnteresseerd zijn kinderen in te schrijven in de workshops. 
 
46% van de ouders wil minimaal 2 workshops per maand en 36% wil graag één workshop per maand. 
Dit leidt tot de conclusie dat het organiseren van 3 workshops per maand realistisch is voor een school 
met 40 leerlingen uit het 5 en 6de leerjaar. 
 
Voor het aankopen van maaltijden bereid tijdens de workshops is beduidend minder interesse. 
 
Uit de bevraging van de kinderen komt naar voor dat 91% bereid is om in de toekomst aan soortgelijke 
workshops deel te nemen. Daarenboven geven de workshop kinderen meer zin om thuis te koken 
(71%). Tenslotte blijkt dat de capaciteiten van de kinderen werden onderschat en dat in volgende 
workshops moeilijkere opdrachten kunnen worden gegeven aan de kinderen. 
 
Dit doet besluiten dat een groot deel van zowel ouders als kinderen enthousiast zijn over de workshops 
en in de toekomst nog zouden deelnemen en voor de workshops zouden willen betalen.  

http://www.coduco.be/


CODUCO  
www.coduco.be  

9 

 

Het marktonderzoek in het kader van dit project werd enkel uitgevoerd in de school Decroly. Dit maakt 
dat hierbij enkele kanttekeningen moeten worden gemaakt: 

1. deze school organiseert veel buitenschoolse activiteiten en het is een zeer participatieve 
manier van lesgeven. Mogelijks kan het opstarten van een soortgelijke activiteit in een andere 
school op minder enthousiasme rekenen bij de ouders en kinderen 

2. de school bevindt zich in een rijkere buurt van Brussel. Dit zorgt voor een hogere gemiddelde 
koopkracht dan in andere Brusselse regio's 

 
 

 

Wettelijke verplichtingen 

 
Vanzelfsprekend moet voor deze workshops aan alle wettelijke verplichten worden voldaan. Dit 
betekent dat de reglementering van het FAVV moet worden gevolgd. Uit navraag blijkt dat gezien de 
maaltijden bestemd zijn voor derden (en niet uitsluitend voor de deelnemers van de workshop) dat de 
kok een erkenning van het FAVV moet aanvragen als traiteur. 
 
Enkel voor sporadische activiteit/gelegenheidsverkoop moet geen erkenning worden aangevraagd. 
Hiervoor moeten de activiteiten aan volgende voorwaarden voldoen: 
 
- geen betaald personeel 
- organisator heeft geen winstgevend doel 
- maximum 5 activiteiten per jaar die samen niet langer dan 10 dagen duren 
 
Als niet aan deze voorwaarden voldaan is, moet een toelating als traiteur aangevraagd worden. Meer 
informatie over de aanvraag voor toelating kan hier worden teruggevonden. 
 
Voor het overige moeten alle reglementeringen van het FAVV worden gevolgd. Aangezien het gaat om 
verse maaltijden gaat vervalt de verplichting om de producten te voorzien van een 
houdbaarheidsdatum. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen moeten vanzelfsprekend voldoen aan de 
normen van het FAVV. Er wordt ten strengste afgeraden dat de deelnemers hun eigen recipiënten 
meebrengen. 
 
Indien u werkt met biologische groenten en hierover wenst te communiceren naar de deelnemers van 
de workshops bent u in Brussel en Wallonië verplicht u te laten certificeren. In Vlaanderen mag de term 
“biologisch” vrij gebruikt worden in de catering.  
 
Meer informatie over biologische certificatie kan u hier terugvinden. De kostprijs voor certificatie van 
biologische catering bedraagt 342€/jaar. 
 

Productieplan 
 
Het productieplan omvat vier fasen:  

1. zoektocht geïnteresseerde scholen 
2. voorbereiding workshop 
3. uitvoering workshop 

4. schoonmaak.  
 
Elk van deze fasen zal apart worden besproken. 
 

Zoektocht geïnteresseerde scholen 
 
In een eerste fase moet worden gezocht naar scholen die bereid zijn een samenwerking op te starten. 
Uit het proefproject en de ervaring van de projectpartners lijkt de doelgroep 10-14 jarigen de meest 
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geschikte doelgroep voor het opstarten van een project.  Daarom is het aangewezen scholen te 
contacteren met zowel een afdeling lager als middelbaar onderwijs. Zo kan een groter doelpubliek 
worden aangesproken. 
 
Verder moet de school over een keuken beschikken om de workshops uit te voeren. Minimale vereisten 
zijn een  

 Industriële oven 

 4 kookplaten 

 Turbo mixer voor de maken van de soep 

 Materiaal voor bereiding (kookpotten, ovenschotels, inox kommen voor de groenten, …) 

 Voldoende ruimte om de kinderen te ontvangen en te laten koken 
 
Daarnaast moet de school akkoord zijn met een reeks praktische modaliteiten voor de workshops. 
Hierbij wordt ten eerste gedacht aan het communiceren van de uitnodigingen voor de eerste workshops 
(nadien kan de dienstverlener zelf contact opnemen met geïnteresseerde ouders en is de hulp van de 
school niet langer noodzakelijk).  
 
Ten tweede moeten er afspraken kunnen gemaakt worden over het afsluiten van de schoolgebouwen. 
De workshop duurt tot ongeveer 17u30-18u waarna nog ongeveer een uur moet worden voorzien voor 
het schoonmaken.  
 
Bijkomende vereisten die het verloop van het project zullen vergemakkelijken (maar niet strikt 
noodzakelijk zijn):  

 Mogelijkheid tot aankopen van ingrediënten via de leverancier van de school en het gebruik 
maken van de kruiden aanwezig in de schoolkeuken. 

 Medewerking van één of meerdere leerkrachten en/of ouders als vrijwilliger bij de workshops 

 Aanwezigheid van materiaal, geschikt voor kinderen, voor het uitvoeren van het snijwerk: 
keukenmessen, snijplanken, ... 

 Kleine stockageruimte voor de opslag van de verpakkingen voor het serveren van de maaltijden 
 
Om scholen te overtuigen deel te nemen kunnen de argumenten in dit businessplan worden gebruikt 
(zie marktanalyse). Verder kan best rekening worden gehouden met de aanbevelingen die naar voor 
kwamen uit de enquête: aandacht voor gezonde voeding, verse producten en in mindere mate 
biologische producten.  
 
Tenslotte kunnen de resultaten van het proefproject worden aangehaald om haalbaarheid van het 
project aan te tonen. 
 
Nadat een geïnteresseerde school werd gevonden, moet worden bekeken of een vergoeding zal 
worden betaald voor het gebruik van de keuken. Aangezien de kookworkshops een aantrekkelijk 
naschools aanbod zijn waarmee de school kan uitpakken naar zijn leerlingen toe, kan onderhandeld 
worden over het gratis ter beschikking stellen van de keuken. Tenslotte moet er worden bekeken op 
welke manier de samenwerking (communicatie, toegang tot de lokalen, aankoop ingrediënten…) het 
best kan verlopen.  
 
Voor dit alles kan best een standaard contract worden opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van 
beide partijen worden vastgelegd. Voor de school betreft dit het ter beschikking stellen van het lokaal en 
in de eerste fase de communicatie rond de workshops naar de ouders. Voor de kok kunnen de 
gebruiksvoorwaarden van de keuken worden opgenomen (schoonmaak, gebruik opslagruimte, afsluiten 
lokalen, …). Tenslotte moeten gezamenlijke verantwoordelijkheden zoals verzekering in het contract 
worden gezet. Op deze wijze kunnen school en kok met een gerust hart de samenwerking aanvatten. 
 

 
Voorbereiding workshop 
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De voorbereiding van de workshop hangt in grote mate af van de samenwerking met de school. 
 
In het beste geval helpt de school met de promotie van de workshop,  beschikt de school over alle 
keukenmateriaal, kunnen de ingrediënten via de school worden besteld en kan het 
verpakkingsmateriaal in de school worden gestockeerd. In het andere uiterste moeten de ingrediënten 
zelf worden besteld en gestockeerd, net zoals het verpakkingsmateriaal en moet materiaal worden 
aangekocht voor het uitvoeren van het snijwerk. 
 
Inschrijvingen 
 
Van zodra er een akkoord is zal in overleg met de school moeten worden bekeken hoe de 
inschrijvingen worden geregeld. Het lijkt logisch dat in een eerste fase de school publiciteit maakt voor 
het project waarna geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met de dienstverlener die 
vervolgens de inschrijvingen voor de workshops beheerd. Zo kan de dienstverlener eveneens een 
mailinglijst opbouwen van geïnteresseerde ouders per school en nadien rechtstreeks met hen 
communiceren. 
 
Hierbij wordt best gewerkt met een agenda van workshops op langere termijn waarbij de leerlingen zich 
kunnen inschrijven. Hiervoor kan indien gewenst het gratis platform Eventbrite (www.eventbrite.nl) 
worden gebruikt.  
 

 
Keuze menu 

 
Hoewel we in dit businessplan niet willen tussenkomen in de vrije keuze van de kok inzake de menu's, 
willen we toch enkele tips meegeven. 
 
Ten eerste is het aangewezen gebruik te maken van receptenfiches. Deze fiches kunnen worden 
aangepast om zodoende de hoeveelheid van  ingrediënten beter te kunnen inschatten op basis van de 
opgedane ervaring. Hetzelfde geldt voor de snijtijd van de groenten.  
 
Deze fiches zijn eveneens een goed hulpmiddel om de foodcost van de maaltijden te berekenen. 
Daarenboven bleek uit de enquête na de workshop dat ouders vragende partij zijn om de 
receptenfiches te ontvangen.  
 

Uit de enquête van het proefproject bleek dat de deelnemers erg tevreden waren over de portiegrootte 
van de maaltijden. In het proefproject werden de volgende grammages gebruikt (voor 60 personen): 
 
Klassieke maaltijd 

 Groenten voor de soep: +/- 6kg groenten aangevuld met 6l water 

 Eiwitbron: 100g vlees/persoon 

 Feculenten: 50-60g (gedroogd)/persoon 

 Groenten: 12kg wintergroenten  
 
Vegetarische maaltijd 

 Groenten voor de soep: +/- 6kg groenten aangevuld met 6l water 

 Eiwitbron: 1 ei /persoon 

 Feculenten: 50-60g (gedroogd)/persoon 

 Groenten: 12kg wintergroenten – 15kg zomergroenten  
 
 
In bijlage een voorbeeld van een receptenfiche. 

 
Ten tweede is het vanuit nutritioneel standpunt aangewezen de maaltijden met verse groenten te 
bereiden. Het laat de kinderen toe om kennis te maken met diverse soorten (minder bekende) 
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seizoensgroenten, is makkelijk te bereiden en staat centraal in een gezonde voeding.  
 
Ten derde moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid snijwerk dat kinderen kunnen 
uitvoeren. Indien de groenten moeilijk te snijden zijn (bijvoorbeeld pompoenen), neemt dit veel tijd in 
beslag waardoor de timing minder makkelijk kan worden gerespecteerd. Daarom wordt aangeraden in 
de eerste workshops te werken met makkelijk te snijden groenten en te kijken naar de handigheid van 
de kinderen. Vervolgens kunnen de workshops worden aangepast in functie van de vaardigheden van 
de kinderen. 
 
Aankoop ingrediënten 
 
De aankoop van de ingrediënten via de school heeft als voordeel dat de ingrediënten in de school 
geleverd worden waardoor de dienstverlener geen ingrediënten moet meebrengen. Dit spaart de 
nodige tijd uit.  
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat diverse grootkeukens problemen hebben met onvolledige 
leveringen. Indien u de ingrediënten via de school aankoopt, kan u best altijd bevestiging vragen of de 
bestelde producten geleverd werden.  
 
Verder moet een oplossing bedacht worden voor de facturatie van de ingrediënten. Dit kan gebeuren 
door de school de ingrediënten laten door factureren of door bij de leverancier een aparte factuur te 
vragen voor de ingrediënten van de workshops. 
 
Anderzijds blijkt uit de financiële analyse  dat het goedkoper is de ingrediënten aan te kopen bij de 
supermarkt dan te laten leveren in de school. U kan de vaste kosten drukken door te kiezen om zelf uw 
ingrediënten aan te kopen, maar hierdoor zal u meer werkuren moeten presteren voor het aankopen 
van de ingrediënten. 
 
Tenslotte moeten de ingrediënten worden aangekocht in functie van het aantal deelnemers van de 
workshop. Om verspilling te vermijden werkt u best met receptenfiches die u aanvult in functie van uw 
ervaringen tijdens de workshop. Zo zal u na verloop van tijd een goed inzicht krijgen op de 
hoeveelheden die per workshop moeten worden aangekocht. 
 
Aankoop snijmateriaal 
 
Om de kinderen te laten helpen bij het snijden van de groenten moeten ze vanzelfsprekend over het 
juiste materiaal beschikken. Hier heeft men  verschillende opties afhankelijk van de leeftijd. Zo bestaan 
er speciale keukenmessen met een bescherming voor kinderen of kan worden gekozen voor niet te 
scherpe messen om ongelukken te vermijden. Verder moet ervoor gezorgd worden dat elk kind zijn 
eigen snijplank heeft.  
 
Optioneel kan ervoor worden gekozen kinderen te voorzien van een schort. Dit werd niet gedaan 
tijdens het proefproject en leverde geen problemen op. 
 
Aankoop verpakkingsmaterialen. 
 
Het FAVV is geen voorstander dat consumenten hun eigen recipiënten meebrengen voor het serveren 
van maaltijden. Om de maaltijden makkelijk te laten transporteren en in orde te zijn met de 
voedselveiligheid wordt best gekozen voor wegwerpmaterialen. Omwille van de impact van 
verpakkingsmateriaal op het milieu wordt best gezocht naar verpakkingsmateriaal met een zo laag 
mogelijke milieu-impact 
 
Er zijn drie soorten verpakkingsmateriaal noodzakelijk om het project in goede banen te leiden: 
 

 Soepbeker met deksel: inhoud 300-400ml. Deze bekers bestaan in gerecycleerd en 
composteerbaar materiaal dat kan worden opgewarmd tot 92°C zodat de soep thuis indien 
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gewenst opnieuw kan worden opgewarmd. 

 Menubak met vaste deksel (drie vakken). Deze verpakkingen bestaan in suikerriet en zijn 
geschikt voor microgolf en oven. 

 Papieren draagtas geschikt voor het vervoeren van 4 menubakken en 4 soepbekers. Deze 
draagtassen bestaan in gerecycleerd papier. 

 
Bij de proefworkshops werd gekozen voor de ecologische verpakking zoals hierboven beschreven. Op 
deze manier kunnen de kinderen eenvoudig de maaltijden mee naar huis nemen, zelfs indien ze het 
openbaar vervoer gebruiken. 
 
Alternatief kan worden gekozen voor grotere verpakkingen waardoor de maaltijden per familie verpakt 
worden. Hierdoor zal het uitserveren van de maaltijden sneller gaan, maar moet op voorhand duidelijk 
worden aangegeven hoeveel maaltijden per deelnemer zullen worden meegenomen. Deze optie werd 
niet uitgetest bij de workshops maar werd gesuggereerd door verschillende deelnemers en Anaïs 
Verreydt als reactie op het tijdsverlies bij het uitserveren van individuele porties. 
 
Didactisch materiaal 
 
Uit de enquête blijkt een sterke vraag naar duurzame voeding bij de ouders. Vooral lokale 
seizoensproducten en gezondheid zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt er best ook 
aandacht besteed aan biologische landbouw en vegetarisch koken. Als aanvulling op de workshop kan 
het nuttig zijn de deelnemers en hun ouders informatie over de diverse thema's aan te reiken.  
 
Rond deze thema's zijn diverse organisaties actief die gratis didactisch materiaal kunnen aanleveren. 
Dit kan gaan om brochures, seizoenskalenders, posters, … 
 
Hieronder een reeks van contacten voor het aanvragen van didactische informatie: 

 Leefmilieu Brussel: Breed aanbod van brochures rond lokale seizoensproducten (inclusief 
seizoenskalenders), korte keten, voedselverspilling, duurzame visvangst. Alle brochures zijn 
beschikbaar in Frans en Nederlands 

 EVA: Breed aanbod aan brochures (met recepten) en kookboeken rond vegetarisch koken. Alle 
brochures zijn beschikbaar in Frans en Nederlands 

 Question Santé:  diverse brochures rond gezonde voeding. Aanbod enkel beschikbaar in het 
Frans. 

 Biowallonie: Franstalige sectororganisatie van de biologische landbouw die veel informatie over 
het thema kan verschaffen. Voor Nederlandstalige informatie kan u terecht bij Bioforum 
Vlaanderen.  

 
 
Zoektocht vrijwilliger 
 
Het is aangewezen een vrijwilliger ter plekke te hebben om ondersteuning te bieden tijdens de 
workshop. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:  

 één van de leerkrachten van de school 

 één van de ouders van de deelnemende leerlingen 

 één van de omwonenden van de school met een passie voor koken 

 samenwerking met een vaste vrijwilliger 

 … 
Ter vergoeding van zijn tijd, kan de vrijwilliger één of meerdere maaltijden worden aangeboden. 
 
Het is een groot voordeel als de vrijwilliger de werking van de school goed kent. Hij kan een 
vertrouwenspersoon zijn voor de ouders en directie in geval van problemen en kan terugvallen op zijn 
kennis van de school in noodgevallen.  
 

Uitvoering workshop 
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Aangezien in de meeste scholen de lessen eindigen tegen 15u40 kan worden aangevangen met de 
workshop rond 15u50-16u. De meeste scholen sluiten de kinderopvang tegen 18u waardoor ongeveer 
2u tijd is voor de workshop. Uit het proefproject kwam de volgende tijdsindeling als optimaal naar voor: 

 10-15 minuten voorstelling en inleiding 

 45min snijden van de ingrediënten 

 30min bereiden en koken (ondertussen wordt eveneens opgeruimd) 

 30min serveren 
 
Zorg dat bij aanvang van de workshop al het materiaal reeds opgesteld is (snijplanken, naamkaartjes, 
soepbekers en menubakken, groenten, afvalemmers voor groenafval, …). Dit vermijdt stress tijdens de 
uitvoering van de workshop.  
 
Houd de snijmessen uit veiligheid nog aan de kant.  Voorzie de aanwezigheid van een eerste hulp kit 
met ontsmettingsmiddel en pleisters. Tijdens het snijden kunnen ongelukken gebeuren. 
 
Zet ook reeds het water voor de soep (en eventueel aardappelen, pasta, ...) op het vuur aangezien dit 
enige tijd nodig heeft om te koken. Hiervoor moet ongeveer 20-30min tijd worden ingecalculeerd.  
 
Zorg ervoor dat sommige groenten al voorbehandeld zijn zodat de kinderen kunnen aanvangen met 
snijden. Zo kunnen de bladeren van de bloemkool bij jongeren groepen best reeds worden verwijderd. 
 
De vrijwilliger heeft slechts één taak tijdens de uitvoering van de workshop. Hij moet zich enkel bezig 
houden met de veiligheid van de deelnemers: opletten dat de messen goed gebruikt worden, vermijden 
dat kinderen alleen aanwezig zijn in de warme keuken, .... Hierdoor kan de kok zich makkelijker 
focussen op zijn taken. Vanzelfsprekend kan, indien gewenst, de vrijwilliger helpen met het snijden van 
de groenten, het uitserveren en alle andere taken die door de kok aan hem worden toevertrouwd. 
 
Praktische tips 
 
De uitvoering van de workshop is vrij te kiezen maar hieronder enkele tips op basis van de ervaringen 
van het proefproject. 
 
Begin de workshop met een korte voorstellingsronde. Voorzie naamkaartjes (kleefetiketten) zodat de 
namen van de kinderen makkelijker kunnen worden gememoriseerd. Leg duidelijk de regels uit (gebruik 
keukenmateriaal, toegang tot bepaalde zones, …). Geef uitleg bij de ingrediënten die zullen worden 
gebruikt en de werking van de workshop. Mochten er zones zijn in de keuken waar geen toegang tot is, 
kan dit best bij aanvang worden vermeld. 
 
Verdeel de kinderen in meerdere groepen (3-4 leerlingen per groep). Zorg ervoor dat elke groep zijn 
deel van de groenten moet snijden. De ervaring leert dat als iedere groep één groente moet snijden de 
kinderen snel verveeld zijn. Zorg er daarom voor dat iedere groep verschillende groenten kan snijden. 
Hierdoor wordt sneller gewerkt en leren de kinderen meerdere vaardigheden in één workshop. 
 
Voor de minder populaire groenten, kan een speciale bereidingswijze worden gebruikt. Het maken van 
frieten van pastinaak zorgt ervoor dat kinderen sneller deze vergeten groenten zullen proeven en eten. 
 
Na het snijwerk, terwijl de ingrediënten aan het garen zijn, is er meestal een dood moment waarop de 
kinderen niets te doen hebben. Dit moment kan worden gebruikt om het materiaal gebruikt voor het 
snijden af te wassen, de tafels schoon te maken en de soepbekers en menubakken klaar te zetten voor 
het serveren.  
 
Voorzie voldoende tijd en ruimte voor het verdelen van de porties . De ervaring leert dat hiervoor 20-
30minuten moet worden gerekend.  In de ideale situatie worden de soepbekers en menubakken 
geopend op een reeks van tafels (in de refter bijvoorbeeld) geplaatst. Vervolgens kunnen de bereide 
maaltijden op een kar worden geplaatst om zo één voor één de menubakken te vullen.  
 
Voor het verdelen van de soep, kan het handig zijn te beschikken over één of meerdere gietkannen. Dit 
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vergemakkelijkt het afvullen. Zorg ervoor dat de soep goed gemixt is, dit vergemakkelijk het 
uitserveren. Let bij het afvullen op om voldoende over te houden om het voorziene aantal maaltijden te 
kunnen produceren. 
 
Een andere optie is de maaltijden te serveren in grotere containers (per familie). Op deze manier vergt 
het portioneren minder tijd en wordt er minder afval geproduceerd. Het vraagt wel een goede 
organisatie om ervoor te zorgen dat iedere familie de juiste portie meekrijgt aangezien sommige 
families 3 porties zullen wensen en andere 5-6 porties. 
 
Het proefproject werd uitgevoerd met 15 kinderen per workshop en er werden steeds 60 maaltijden 
bereid. Dit kan eventueel, mits de nodige ervaring van de kok en vrijwilliger, worden uitgebreid naar 20 
kinderen en 80 maaltijden op voorwaarde dat de infrastructuur dit toelaat. 20 kinderen en 80 maaltijden 
lijkt het maximum per workshop.  
 

Schoonmaak 
 
Na afloop van de workshop moet vanzelfsprekend de keuken worden schoongemaakt. Hiervoor moet  
1u tot 1u30 tijd worden uitgetrokken. Om de schoonmaak te vergemakkelijken, kan best aan de 
deelnemers worden gevraagd hun snijplanken, messen, kommen… reeds zelf af te wassen.  
 
Hierdoor blijven voor de dienstverlener de kookpotten, ovenschotels en het materiaal voor uitserveren 
over om af te wassen. Nadien moet het materiaal op de juiste plaats worden teruggezet. Tenslotte 
kunnen de werkvlakken en de vloer worden schoongeveegd.  

  

 

Risico-analyse 
 
In dit hoofdstuk worden de mogelijke risico's gelinkt aan het project omschreven. In tegenstelling tot bij 
klassieke projecten zijn de investeringskosten voor dit project minimaal (zie financiële analyse). Dit 
heeft als gevolg dat de financiële risico's beperkt zijn. Dit houdt niet in dat er geen risico's zijn. 
Hieronder een overzicht. 
 

Gebrek aan belangstelling 
 
Het proefproject heeft enkel aangetoond dat er interesse is in één Brusselse school voor 
kookworkshops na de lesuren. Hoewel de reacties positief waren en een deel van de ouders het project 
graag wil verderzetten, biedt dit geen garantie dat andere scholen interesse zullen tonen. Daarenboven 
moeten de scholen hun keuken ter beschikking willen stellen en in de opstartfase mee helpen met het 
verspreiden van de communicatie over de workshops. 
 
Eens de scholen wensen deel te nemen, moeten de ouders overtuigd worden hun kinderen in te 
schrijven voor de workshops. Hierbij zal het belangrijk zijn een goed evenwicht te zoeken tussen prijs 
en kwaliteit van de workshops. Omgevingsfactoren (ligging school, financiële mogelijkheden ouders, 
populariteit naschoolse projecten, …) zullen allemaal een rol spelen bij het aantrekken van deelnemers 
voor de workshops. 
 
Dit maakt dat een goede communicatie bij aanvang van uw project onontbeerlijk zal zijn.  
 
 

Samenwerking met de school 
 
De intensiteit van de samenwerking met de school zal de uitvoering van het project sterk beïnvloeden. 
Indien de samenwerking vlot verloopt, kan de school de ingrediënten voor de workshops bestellen en 
stockeren, de verpakkingsmaterialen opslaan en mee helpen met de zoektocht naar een vrijwilliger. 
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In het slechtste geval moet de dienstverlener zelf de ingrediënten en verpakkingen aankopen, 
stockeren en transporteren naar de keuken van de school. Dit vergt vanzelfsprekend een grotere 
tijdsinvestering. Het voordeel van dit scenario is dat de dienstverlener meer controle heeft op de 
leveringen van de ingrediënten. Indien de ingrediënten rechtstreeks aan de school geleverd worden, is 
het niet mogelijk alle bestellingen zelf te controleren. Hiervoor moet dan worden vertrouwd op de 
verantwoordelijke van de schoolkeuken om goed en snel te communiceren in geval van niet-geleverde 
ingrediënten.  
 
Het lijkt daarom primordiaal goede afspraken te maken met de school over de mogelijke ondersteuning 
die kan worden geboden.  
 
Kwaliteit van de maaltijden 
 
De kwaliteit van de maaltijden zal bepalen of ouders bereid zijn om op regelmatige basis hun kind(eren) 
in te schrijven voor de workshops. Om deze kwaliteit te garanderen zijn 3 zaken van groot belang: 

 aanbod van diverse soorten maaltijden: zorg ervoor dat u meerdere kookworkshops voorstelt 
(vegetarisch, typisch Belgisch, wereldkeuken, …) zodat de ouders op voorhand weten welke 
gerechten ze kunnen verwachten. 

 Communicatie over de gebruikte ingrediënten. De enquête uitgevoerd bij de ouders in de 
school Décroly toont aan dat hun prioriteiten liggen bij verse seizoensgebonden (in sommige 
gevallen biologische) ingrediënten. Het is belangrijk dit te vermelden in uw communicatie van 
de menu's. U kan ook zelf een tevredenheidsenquête meegeven om de prioriteiten van uw 
doelpubliek te leren kennen. 

 Bereidingswijze: over smaken kan uren worden gediscussieerd maar indien de ouders de 
maaltijd niet lekker vinden, zullen ze niet geneigd zijn hun kinderen verder in te schrijven in de 
workshop. Een handige tip hiervoor is te kiezen voor een mooie presentatie van de maaltijd 
(groentenfrieten, afwerking met tuinkruiden, mooie verpakking, …). Deze details kunnen het 
verschil maken. 

 
 

Veiligheid 
 
Ongevallen kunnen gebeuren maar alles moet in het werk gesteld worden deze te vermijden. De 
grootste gevaren zijn de warme keuken en de gebruikte messen. 
 
Een investering in kindvriendelijke messen en zich laten bijstaan door een vrijwilliger zijn verstandige 
lange termijn keuzes. 
 
Maak ook bij aanvang goede afspraken met de school over de verzekering. In principe zijn alle 
activiteiten in de school gedekt door de verzekering, maar dit wordt best nagevraagd vooraleer het 
project op te starten. 
 

Personeelsplan 

 
In dit hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding noodzakelijk voor het uitvoeren 
van de verschillende taken. De zoektocht naar scholen moeten gezien worden als investeringskosten. 
Eenmaal voldoende scholen werden gevonden, zal er geen tijd meer moeten worden gestoken in deze 
taken.  
 
De overige taken kunnen worden aanzien als vaste kosten aangezien ze moeten worden uitgevoerd 
elke keer een workshop zal worden gegeven.  
 
Investeringskosten 
 

Opmaken en verzenden presentatiedossier voor de scholen 3 werkdagen 
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Actieve zoektocht scholen 1 werkdag per school 

Teksten schrijven voor Facebook/website (optioneel) 2 werkdagen 

Aansluiting FAVV 2 werkdagen 

Zoektocht keukenmateriaal en verpakkingen 1 werkdag 

Zoektocht leverancier(s) ingrediënten (optioneel) 2 werkdagen 

Afspraken maken met school 2 werkdagen per school 

 
 Een deel van deze taken zijn optioneel. Dit wordt verder in rekening gebracht bij de financiële analyse. 
 
Vaste kosten 
 
 

Administratie (beheer inschrijvingen, versturen uitnodigingen, ...) 1-2u per workshop 

Voorbereiding (bestellen en aankopen ingrediënten, schrijven 
aanpassen receptenfiches,  ...) 

2-3u per workshop 

Verplaatsing  0,5-1u per workshop 

Uitvoering workshop (inclusief klaarzetten en schoonmaak) 4u per workshop 

Totaal 7-9u per workshop 

 
Het verschil in voorbereidingstijd zal afhankelijk zijn van de ervaring 
 
De zoektocht naar geïnteresseerde scholen zal in de volgende fase als investeringskost worden 
ingebracht. De overige tijdsinvesteringen (voorbereiding, uitvoering en schoonmaak workshop) worden 
ingebracht als vaste kosten. 
 

 

Financiële analyse 
 
Bij het opmaken van het financieel plan zal zowel naar de inkomsten als uitgaven worden gekeken. 
Voor de inkomsten zal worden gekeken naar de potentiële opbrengsten van de verkoop van de 
maaltijden en de vergoedingen voor deelname aan de kookworkshops.  
 
Voor de kosten zullen vijf scenario's worden gebruikt

1
. De eerste drie scenario's houden rekening met 

verschillen inzake dagelijkse kosten en opstartkosten voor een maximale tewerkstelling  (3-4 
workshops per week gedurende 30 weken). Hierbij worden de twee meest extreme scenario's 
geschetst (best en worst case) en een standaardscenario. Elk scenario wordt in detail omschreven en 
komt overeen met verschillen in inkomsten, personeelskosten, investeringskosten, … 
 
De overige 2 scenario's gaan uit van een gedeeltelijke tewerkstelling (25 of 50 workshops per jaar). 
Deze scenario's werden uitgewerkt voor koks die deze activiteiten als complementaire activiteit wensen 
te beoefenen. 
 

Maximale tewerkstelling: Best case 

 
De producten worden aangekocht in een supermarkt door de kok. De verpakkingen worden geleverd 
en gestockeerd in de school. De school vraagt geen vergoeding voor het gebruik van de keuken en er 
mag gebruik gemaakt worden van de kruiden en oliën van de keuken van de school. De kok beschikt 
reeds over een erkenning van het FAVV. 

                                                 
1
 Iedereen kan op basis van de gegevens uit het businesplan zijn eigen scenario samenstellen en berekenen 
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Er wordt gedeeltelijk gekookt met biologische producten. 1/3 van de workshops is vegetarische keuken. 
De foodcost bedraagt gemiddelde 1,6€ per maaltijd. De verpakkingen zijn niet ecologisch en 40% 
goedkoper dan ecologische verpakkingen. 
 
De workshops worden georganiseerd voor 20 kinderen die elk 4 maaltijden kopen. De dienstverlener 
wordt bijgestaan door een gratis vrijwilliger. Er wordt wekelijks één workshop per school georganiseerd 
gedurende 30 weken. Er wordt samengewerkt met 4 scholen (120 workshops). Gemiddelde afstand tot 
de school bedraagt 5 km. 
 
Er worden eenvoudige keukenmesjes en snijplanken gekocht.  
 
De communicatie gebeurt enkel via mailings van de school. Er wordt geen externe website voorzien, 
noch een facebookpagina. 
 
 
Maximale tewerkstelling: Base case 

 
U beschikt niet over een wagen. De producten kunnen worden besteld via de leverancier van de school 
en worden geleverd in de school. De verpakkingen worden geleverd en gestockeerd in de school. De 
school vraagt geen vergoeding voor het gebruik van de keuken. De kok heeft reeds ervaring met het 
FAVV en dient zijn aansluiting als traiteur in orde te brengen. 
 
1/3 van de workshops is vegetarische keuken. Alle groenten zijn biologisch. De foodcost bedraagt 
gemiddelde 1,9€ per maaltijd.  De verpakkingen zijn ecologisch

2
. 

 
De workshops worden georganiseerd voor 15 kinderen die elk 4 maaltijden kopen. De dienstverlener 
wordt bijgestaan door een vrijwilliger die in maaltijden wordt betaald. Er wordt 3 maal per maand één 
workshop per school georganiseerd gedurende 30 weken (96 workshops per jaar). Er wordt 
samengewerkt met 4 scholen. Gemiddelde afstand tot de school bedraagt 10 km. 
 
Er worden kindvriendelijke keukenmesjes en snijplanken gekocht.  
 
De communicatie gebeurt enkel via mailings van de school. Er wordt geen externe website voorzien, 
wel is er een facebookpagina die gebruikt wordt voor promotie van de kookworkshops. 
 
Maximale tewerkstelling: Worst case  

 
U beschikt niet over een wagen. De ingrediënten worden aangekocht via de school. De verpakkingen 
worden geleverd en gestockeerd in de school. De school vraagt een vergoeding voor het gebruik van 
de keuken. De kok heeft geen ervaring met het FAVV en moet zijn aansluiting als traiteur in orde 
brengen. 
 
Er zijn geen vegetarische workshops. Alle groenten zijn biologisch. De foodcost bedraagt gemiddelde 
2,5€ per maaltijd. De verpakkingen zijn ecologisch

3
. 

 
De workshops worden georganiseerd voor 15 kinderen die elk 4 maaltijden kopen. De dienstverlener 
wordt bijgestaan door een student (studentenjob) à rato van 20€ per workshop. Er wordt 2x per maand 
één workshop per school georganiseerd gedurende 30 weken (90 workshops per jaar). Er wordt 
samengewerkt met 6 scholen. Gemiddelde afstand tot de school bedraagt 20 km. 
 
Er worden kindvriendelijke keukenmesjes en snijplanken gekocht.  
 

                                                 
2
 Cijfers zijn afkomstig uit het proefproject. 

3
 Cijfers zijn afkomstig uit het proefproject. 
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Er wordt een professionele website voorzien voor de communicatie. 
 
Gedeeltelijke tewerkstelling: part time 1 en 2 
 
Hiervoor wordt uitgegaan van de veronderstelling van het base case scenario. In het eerste scenario 
worden jaarlijks 25 workshops gegeven voor één school (part time 1). In het tweede scenario 50 
workshops voor 2 scholen (part time 2). 
 
 
 

Investeringskosten 
 
Alvorens kan worden aangevangen met het geven van de kookworkshops moeten een aantal 
investeringen worden gedaan. Hierbij gaat het voornamelijk om arbeidstijd voor opmaken van een 
presentatiedossier, het zoeken van samenwerkingen met scholen en het promoten van de 
kookworkshops. Daarnaast zijn er een beperkt aantal financiële investeringen noodzakelijk.  
 
Investeringen voor een wagen werden niet in rekening gebracht. De kosten voor het gebruik van de 
wagen zijn inbegrepen in de vaste kosten. 
 
In de onderstaande tabel kunnen de investeringskosten voor de drie beschreven scenario's worden 
teruggevonden. Het onderscheid tussen de verschillende scenario's schuilt in twee zaken. Enerzijds de 
aankoop van kindvriendelijke messen die veel duurder zijn dan klassieke keukenmessen. Anderzijds de 
investeringen op vlak van communicatie. Hierbij moet worden afgewogen of een investering in een 
website voor het project de moeite loont. Alternatief kan gebruik gemaakt worden van Facebook of 
andere sociale netwerksite voor het promoten van de activiteiten.  
 

 Best Base/ Part time 1 en 2 Worst 

Aankoop messen en 
snijplanken 

150€
4
 600€

5
 600€ 

Externe website Geen website Enkel facebook, gratis 2500€ 

Totaal 
investeringskosten 

150€ 600€ 3700€ 

Afschrijvingen per jaar
6
 75€ 300€ 1233€ 

 
Daarnaast zijn de arbeidsinvesteringen voor het zoeken naar scholen en het onderhandelen van de 
samenwerkingen.  
 
De meeste tijd zal moeten worden gestoken in het rekruteren van de scholen. Hiervoor worden enkele 
dagen gerekend voor het opmaken van een presentatiedossier dat de activiteit voorstelt. Dit dossier zal 
vervolgens per mail moeten worden verstuurd naar de scholen. Bij voorkeur worden twee soorten 
scholen gecontacteerd. Enerzijds worden best grotere scholen gecontacteerd aangezien deze een 
groter potentieel doelpubliek hebben. Anderzijds kan best worden gezocht naar scholen met 
koopkrachtige ouders die wegens tijdsgebrek onvoldoende tijd hebben 's avonds te koken en bereid 
zijn de workshops van hun kinderen te betalen. 
 
Vervolgens zullen scholen moeten worden overtuigd om een samenwerking op te zetten. Hiervoor 
wordt gerekend op één volledige werkdag per rekruteren van één school. Dit kan zijn door het 
telefonisch opvolgen van de verzending van het presentatiedossier of het bezoeken van 
geïnteresseerde scholen. 

                                                 
4
 10€ voor snijplank en groentenmes (IKEA), 20 stuks 

5
 40€ speciaal kindermes en schiller van Opinel, 15 stuks 

6
 Het keukenmateriaal wordt afgeschreven na 2 jaar, de website na 3 jaar. 
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Voor het maken van de afspraken met de scholen wordt voor de eerste 4 scholen 2 dagen 
aangerekend. Het is immers belangrijk goede afspraken te maken alvorens het project aan te vatten. 
 
Tenslotte zijn er nog andere tijdsinvesteringen zoals het aanvragen van het dossier van het FAVV, de 
zoektocht naar leveranciers en verpakkingsmaterialen en het schrijven van teksten voor de website. 
 

 Best Base Worst Part time 1 Part time 2 

Opmaken en verzenden 
presentatiedossier voor de 
scholen 

3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 

Actieve zoektocht scholen 4 werkdagen 4 werkdagen 6 werkdagen 1 werkdagen 2 werkdagen 

Teksten schrijven voor 
Facebook/website 
(optioneel) 

Niet van 
toepassing 

1 werkdag,  
enkel 
facebook 

2 werkdagen 1 werkdag,  
enkel 
facebook 

1 werkdag,  
enkel 
facebook 

Aanvragen erkenning FAVV Niet van 
toepassing 

1 werkdag 2 werkdagen 1 werkdag 1 werkdag 

Zoektocht keukenmateriaal 
en verpakkingen 

1 werkdag 1 werkdag 1 werkdag 1 werkdag 1 werkdag 

Zoektocht leverancier(s) 
ingrediënten (optioneel) 

2 werkdagen Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Afspraken maken met school 8 werkdagen  8 werkdagen 12 
werkdagen 

2 werkdagen 4 werkdagen 

Totaal investeringtijds 18 dagen 18 dagen 26 dagen 9 dagen 18 dagen 

 
 

Werkingkosten 
 
De werkingskosten bestaan enerzijds uit de ingrediënten, verpakkingen, verplaatsingskosten, huur van 
de keuken en kosten voor de vrijwilliger. Anderzijds wordt de arbeidstijd in rekening gebracht. 
 
Het proefproject berekende een foodcost voor de volgende maaltijden: 

 Maaltijd met kip en biologische groenten: 2,50€ per persoon (ingrediënten aangekocht via de 
school) 

 Biologische vegetarische maaltijd: 1,90€ per persoon (ingrediënten aangekocht via de school) 

 Maaltijd met kip en gedeeltelijk biologische groenten: 1,75€ per persoon (ingrediënten 
aangekocht bij supermarkt) 

 Gedeeltelijk biologische vegetarische maaltijd: 1,35€ per persoon (ingrediënten aangekocht bij 
supermarkt) 

 
Op basis hiervan werd gekozen de foodcost voor het best, base en worst case scenario respectievelijk 
in te schatten op 1,60€, 2,10€ en 2,50€. 
 
Uit deze cijfers blijkt dat het voordeliger is zelf de ingrediënten aan te kopen in een supermarkt en niet 
te werken via de leverancier van de school. Hierbij moet de afweging worden gemaakt tussen ofwel zelf 
inkopen doen tegen een lagere prijs ofwel de producten laten leveren in de school tegen een hogere 
prijs. 
 

 Best Base Worst Part time 1 Part time 2 

Aankoop ingrediënten per 
deelnemer 

1,60€ 2,10€ 2,50€ 2,10€ 2,10€ 
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Aankoop verpakkingen per 
workshop

7
 

5,60€ 10,50€ 10,50€ 10,50€ 10,50€ 

Verplaatsingsonkosten
8
 3,41€ 6,82€ 13,64€ 6,82€ 6,82€ 

Huur keuken 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 

Kosten vrijwilliger (student) 0€ Verwerkt in de 
foodcost 

20€ Verwerkt in 
de foodcost 

Verwerkt in 
de foodcost 

Bijdrage FAVV 79,11€ 79,11€ 79,11€ 79,11€ 79,11€ 

Totale kosten per 
workshop 

137,01€ 143,32€ 244,14€ 143,32€ 143,32€ 

Totale vaste kosten per 
jaar 

16441€ 13758€ 21972€ 3662€ 7245€ 

 
Voor de arbeidstijd wordt 4u gerekend voor het uitvoeren van de workshop. Daarnaast zijn er de 
administratieve taken, verplaatsingstijd en de voorbereiding van de workshop. 
 

 Best Base Worst Part time 1 Part time 2 

Administratie (beheer 
inschrijvingen, versturen 
uitnodigingen, ...) 

1u 1,5u 2u 1,5u 1,5u 

Voorbereiding (bestellen en 
aankopen ingrediënten, schrijven 
aanpassen receptenfiches, beheer 
inschrijvingen ...) 

3u
9
 2u 2u 2u 2u 

Verplaatsing  0,5u 0,5u 1u 0,5u 0,5u 

Uitvoering workshop (inclusief 
klaarzetten en schoonmaak) 

4u 4u 4u 4u 4u 

Uur per workshop 8,5u 8u 9u 8u 8u 

Aantal workshops per jaar 120 96 90 25 50 

Totale werktijd
10 

 127,5 dagen 96 dagen 101 dagen 25 dagen 50 dagen 

 
 
 

Inkomsten 
 
De schatting van de inkomsten gebeurde aan de hand van de analyses van de enquêtes uitgevoerd bij 
de ouders na afloop van de workshops uit het proefproject. Hieruit bleek dat de ouders gemiddeld 33€ 
wensen te betalen voor een workshop. Aangezien Décroly in een eerder rijke buurt in Brussel gelegen 
is werd gekozen om voor het base case scenario te werken met een kostprijs van gemiddeld 30€ per 
atelier. Voor het best en worst case scenario werd respectievelijk gerekend 35€ en 25€ per workshop.  
 
Vanzelfsprekend gaat het hier om gemiddelde prijzen voor deelname aan de workshop en 4 maaltijden.  
In functie van de gezinssamenstelling kan het aantal maaltijden dat wordt meegenomen variëren. De 
prijs kan hieraan best worden aangepast. 

                                                 
7
 Op basis van de 4 proefworkshops werd berekend dat per workshop de drie verpakkingen samen in ecologische 

versie 0,7€ per persoon kosten. 
8
 1km = 0,3412 euro  

9
 Aangezien in het best case scenario werd gekozen om zelf de ingrediënten aan te kopen, wordt hiervoor één uur 

extra aangerekend. 
10

 Werkdag = 8u 

http://www.coduco.be/


CODUCO  
www.coduco.be  

22 

 
 

 Best Base Worst Part time 1 Part time 2 

Totale prijs 
workshop 

35€ 30€ 25€ 30€ 30€ 

Deelnemers per 
workshop 

20 15 15 15 15 

Totale prijs per 
workshop 

700€ 450€ 375€ 450€ 450€ 

Totale 
jaarinkomsten 

84000€ 43200€ 33750€ 11250€ 22500€ 

 
In de tabel worden de gemiddelde prijzen voor deelname en 4 maaltijden gerekend. Vanzelfsprekend 
zullen sommige families enkel 3 maaltijden wensen terwijl anderen er mogelijks 5 of 6 willen. Gezien uit 
de analyse blijkt dat de ouders vooral wensen te betalen voor de maaltijden lijkt het een goed idee de 
maaltijden aan te bieden aan 6 of 7€ om zo de deelnameprijs aan de workshops laag te houden.  
 

Resultaten 
 
Wanneer de inkomsten en uitgaven in één tabel worden samengebracht levert dit de volgende 
resultaten op 
 

 Best Base Worst Part time 1 Part time 2 

Totaal investeringtijd 18 dagen 18 dagen 26 dagen 9 dagen 18 dagen 

Totale werktijd
11

 127,5 
dagen 

96 dagen 101 dagen 25 dagen 50 dagen 

Totale vaste kosten per jaar 16441€ 13758€ 21972€ 3662€ 7245€ 

Afschrijvingen per jaar
12

 75€ 300€ 1233€ 100€ 150€ 

Totaal investeringskosten 150€ 600€ 3700€ 600€ 600€ 

Totale jaarinkomsten 84000€ 43200€ 33750€ 11250€ 22500€ 

Balans na één jaar 67484€ 29142€ 10545€ 6988€ 14655€ 

Opbrengst per werkdag 
(inclusief investeringstijd) 

463,81€ 255,63€ 83,03€ 205,53€ 215,51€ 

Opbrengst per werkdag (2de 
jaar, zonder investeringstijd) 

529,29€ 303,56€ 104,41€ 279,52€ 293,1€ 

 
Hieruit blijkt dat het project in het best en base case scenario rendabel zijn terwijl op basis van het 
worst case geen duurzaam businessmodel kan worden uitgebouwd. Uit de analyse blijkt dat de 
volgende punten van cruciaal belang zijn voor het creëren van een duurzaam businessmodel rond 
naschoolse kookworkshops voor kinderen: 

1. Organiseer de workshop voor 20 kinderen. Hierdoor stijgt de omzet met 30% terwijl de werktijd 
dezelfde blijft.  

2. Vraag een gemiddelde minimumprijs van 30€ per deelnemer. Onder dit bedrag is het op termijn 
onmogelijk een correct loon te verdienen.  

3. Limiteer de kosten voor gebruik van de keuken en vrijwilliger. Deze kosten wegen sterk door in 
de eindbalans. Overtuig daarom de school hun keuken gratis ter beschikking te stellen en vraag 

                                                 
11

 Werkdag = 8u 
12

 Het keukenmateriaal wordt afgeschreven na 2 jaar (na 4 en 6 jaar voor de part time scenario's), de website na 3 jaar. 
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aan leerkrachten of ouders of ze vrijwillig willen meewerken aan het project (in ruil voor gratis 
maaltijden). 

4. Vlees vertegenwoordigt 30% van de foodcost. Hierdoor zijn vegetarische workshop veel 
rendabeler. Biologische workshops zorgen eveneens voor een meerkost van ongeveer 30% 
maar dit kan worden gecompenseerd door het vragen van een hogere prijs voor de workshops. 

5. De investeringskosten voor kindvriendelijk snijmateriaal zijn relatief beperkt. Dit maakt van 
beiden een goede investering om de veiligheid van de workshops te garanderen. 

 
Uit de analyse blijkt ook dat het geven van part time workshops (25-50 per jaar) als zelfstandige in 
bijberoep een interessante bijverdienste kan opleveren. Hierbij moet wel rekening worden gehouden 
met relatief hoge investeringstijd voor het opstarten van het project waardoor het project vooral vanaf 
het tweede jaar zeer rendabel wordt. 

 

http://www.coduco.be/


CODUCO  
www.coduco.be  

24 

Conclusie 

 
Het doel van dit project was te onderzoeken of het aanbieden van kookworkshops voor kinderen als 
naschoolse activiteit economisch rendabel zou kunnen zijn. Hiervoor werden 4 proefworkshops 
uitgevoerd in de Ukkelse School Décroly en werden zowel kinderen als ouders bevraagd. De  
kookworkshops hebben niet enkel als doel de kinderen te leren koken maar zorgen eveneens voor de 
productie van één maaltijd voor het ganse gezin. 
 
De resultaten tonen aan dat mits rekening wordt gehouden met enkele randvoorwaarden 
kookworkshops een win-win kunnen zijn voor school, ouders, kinderen en koks. De school kan een 
extra naschoolse activiteit aanbieden. De ouders kunnen tegen een betaalbaar tarief hun kinderen 
kookworkshops laten volgen en krijgen in ruil een verse maaltijd geserveerd. De koks kunnen zonder 
investeringen een economisch rendabele activiteit opzetten. 
 
De belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van het project zijn de volgende: 
 
1. een goede samenwerking met de school om de ouders te bereiken en warm te maken voor het 
project en om gratis gebruik te maken van hun keuken. 
 
2. het aanbieden van een kwaliteitsvolle maaltijd voor de 15 deelnemende kinderen en hun ouders. De 
maaltijden met verse seizoensproducten en bij voorkeur aandacht voor vegetarisme et biologische 
landbouw kan worden verkocht tegen een prijs van 30 à 35 euro. Hierin zitten zowel de deelname aan 
de workshop als de verkoop van 4 maaltijden omvat. 
 
3. De ondersteuning voorzien van een vrijwilliger om de workshops in alle veiligheid te laten verlopen 
en eventueel het aantal deelnemers uit te breiden tot 20. 
 
De risico's van het project schuilen vooral in de opstartfase. Allereerst moeten scholen worden 
overtuigd deel te nemen aan het project en in een tweede fase moet de kwaliteit worden gegarandeerd 
zodat de deelnemers op regelmatige basis aan de workshops zullen deelnemen. De reglementering 
van het FAVV blijkt geen enkele rem te zijn op de ontwikkeling van het project. 
 
Verder omvat dit businessplan een reeks van praktische tips en een volledige financiële analyse om 
zelf aan de slag te kunnen gaan en kookworkshops voor kinderen als naschoolse activiteit aan te 
bieden. 
 
Alle betrokkenen hopen van harte dat koks dit businessplan zullen gebruiken zodat er in de toekomst 
meer kookworkshops voor kinderen kunnen worden aangeboden in de naschoolse opvang. 
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