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Van september tot december 2016 heb ik onderzoek gedaan bij Thuisafgehaald (TA). Ik heb een foodevent
bezocht, gesprekken gehad met medewerkers van TA en ik heb 19 thuiskoks geïnterviewd. In deze interviews
ging het over hun ervaringen als thuiskok, hun contacten met afhalers, andere thuiskoks en de medewerkers van
TA en hun verwachtingen voor de toekomst. In deze samenvatting geef ik een overzicht van de belangrijkste
bevindingen van dit onderzoek.

I.

Thuiskok zijn levert veel positieve ervaringen op

II.

Aantrekkelijke kanten van Thuisafgehaald

Thuiskoks beoordelen hun deelname aan TA als positief tot heel positief. Ze geven aan dat thuiskok zijn hen
veel nieuwe, interessante en positieve ervaringen heeft opgeleverd. Deze ervaringen delen ze met hun familie
(partner, kinderen, zijn ook vaak betrokken bij de transacties) en daarover vertellen ze aan hun vrienden en
bekenden. Daarnaast levert thuiskok zijn nieuwe contacten en relaties op. Daarnaast merken de geïnterviewden
dat thuiskok zijn onderdeel wordt van hun dagelijks leven, de activiteiten geven hen voldoening en plezier, ze
kunnen hun hobby uitoefenen en zich daarin verder bekwamen en tegelijk een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook draagt thuiskok zijn bij aan een positief mensbeeld (‘mensen zijn over het algemeen te vertrouwen
en houden zich aan de afspraken’) en een positief maatschappijbeeld (‘als we allemaal een bijdrage leveren,
krijgen we samen veel voor elkaar’).
Thuiskoks vinden TA een aantrekkelijk deelplatform omdat het concept aansluit bij hun hobby en passie: koken. Ze vinden de stap van koken naar delen niet groot omdat het veel leuker is om te koken voor anderen en
je maaltijden te laten proeven. Dat bij TA de maaltijden gedeeld worden met (nog) onbekenden, vinden de
thuiskoks geen bezwaar hoewel ze het in het begin wel spannend vinden als onbekenden bij hen in huis komen.
Ook het werven van afhalers blijft voor sommige thuiskoks een obstakel. Verder waarderen de thuiskoks de vrijheid die het TA-platform hen biedt. Ze zijn vrij om de maaltijden te kiezen die ze gaan aanbieden, te bepalen
wanneer en hoeveel ze aanbieden, zelf
een prijs te berekenen en de transactie
thuis uit te voeren. De taakverdeling
tussen platform, thuiskok en afhalers
wordt als prettig en eerlijk ervaren.
Op deze manier kunnen thuiskoks
persoonlijke, sociale en economische
doelen combineren en dat maakt het
aantrekkelijk om mee te (blijven) doen.
Daarnaast waarderen de thuiskoks de
uitdaging (‘aantrekkelijke maaltijden
aanbieden waar afhalers op af komen’)
en de beloning (‘de bedankjes en de
terugkerende, dankbare afhalers’) die
de activiteiten op het platform hen
bieden.

III.

Omstandigheden om thuiskok te worden

IV.

Thuiskoks en competenties

Behalve de aantrekkelijke kanten van het TA-deelplatform, zijn er ook andere reden om thuiskok te worden.
Deze hangen vaak samen met veranderingen in persoonlijke omstandigheden zoals meer tijd, minder geld en/
of minder sociale contacten. Dan komt er ruimte om meer aandacht te besteden aan nieuwe bezigheden zoals
thuiskok zijn. Veel thuiskoks zijn goed in staat om zichzelf ‘her uit te vinden’ en een andere zinvolle manier van
leven op te bouwen. Daarnaast worden mensen thuiskok omdat ze meer contacten in de buurt willen opbouwen of omdat ze gezond voedsel willen aanbieden aan mensen die zelf geen tijd hebben om te koken.
Thuiskoks zijn over het algemeen mensen die door werk- en levenservaring al veel competenties of vaardigheden hebben opgebouwd. Bij hun werk als thuiskok hebben ze daar gemak van, tegelijk ontwikkelen ze bepaalde competenties nog verder. De belangrijkste thuiskok-competenties die worden genoemd, zijn te verdelen in
vier groepen:
• kook- en baktechnieken
• planning en organisatie
• sociale vaardigheden
• ondernemende vaardigheden
De ervaren thuiskoks zijn vaak een beetje ‘vergeten’ dat zij deze vaardigheden in het begin moesten oefenen
en verdiepen en vinden het vanzelfsprekend dat ze dit allemaal doen. In hun rol als koksmaatje worden zij daar
weer bewust van. Bij veel thuiskoks is er draagvlak om specifieke thuiskok-competenties nog meer te oefenen in
workshops of trainingen via een daarvoor op te richten TA-Academy. Bij voorkeur wordt dit trainingsaanbod in
de buurt en tegen geringe kosten aangeboden, bijvoorbeeld voor en door thuiskoks.

V.

Thuiskoks en materialen

VI.

Belangen van de thuiskok

Speciaal voor hun activiteiten hebben de meeste thuiskoks
extra spullen aangeschaft. Te denken valt aan kookboeken
(maar ook veel recepten van internet), grote pannen en ovenschalen of een professionele keukenmachine. Daarnaast hebben sommige thuiskoks eigen bakjes aangeschaft om de porties eerlijk te verdelen en de maaltijden gemakkelijk te kunnen
meegeven. Ook hebben sommige thuiskoks hun keukenruimte
uitgebreid met een extra oven, meer aanrechtruimte of meer
kasten. Sommigen hebben een zitje gecreëerd voor de afhalers of een extra grote tafel aangeschaft zodat de afhalers af
en toe kunnen mee-eten. Ook hieruit blijkt dat thuiskok zijn
een belangrijk onderdeel van je leven kan uitmaken.
Met deelname aan TA kunnen thuiskoks verschillende belangen dienen. Enerzijds noemen ze een persoonlijk
belang dat bestaat uit de hobby uitoefenen, een vaste bezigheid hebben, betrokken blijven bij de maatschappij
en een succes maken van de eigen thuiskok-onderneming. Daarnaast ervaren thuiskoks een community belang:
door hun activiteit als thuiskok maken ze deel uit van een positieve community van thuiskoks en afhalers die
iets bijzonders realiseren. Verder wordt een sociaal belang gediend, in het bijzonder door thuiskoks die (via
Bijzonder Thuisafgehaald (BTA)) maaltijden leveren aan kwetsbare groepen en door thuiskoks die bijdragen
aan contacten in de buurt. Vervolgens onderkennen thuiskoks een economisch belang: door maaltijden aan te
bieden, kunnen ze de kosten voor hun huishouden delen met de afhalers (‘wij eten zelf gratis’) en kunnen ze
wat bijverdienen. Ten slotte zien sommige thuiskoks ook een politiek belang in hun activiteiten. Door via een
platform maaltijden te delen, laten ze zien dat andere manieren van samenleven mogelijk zijn, met meer nadruk
op onderlinge relaties (peer to peer), meer zorg voor elkaar en meer delen.

VII. Thuiskoks in de community

Thuiskoks zijn zich bewust dat ze deel uitmaken van een community. Binnen die community vinden ze de relatie met hun eigen afhalers het belangrijkste. Die afhalers willen ze tevreden stellen, behouden en zo mogelijk,
de groep uitbreiden. Daarnaast onderhouden de thuiskoks een relatie met de platformorganisatie. Ze zijn zich
bewust van het belang van een goed werkende website, publiciteit voor TA en de continuïteit van een professionele organisatie.

Daarnaast zijn thuiskoks zich bewust van de andere thuiskoks in de buurt. Ze kijken naar het aanbod van de
anderen en proberen zich daarvan te onderscheiden. Soms is er sprake van een ‘milde rivaliteit’ maar veel vaker
vinden de thuiskoks dat het verschillende aanbod goed naast elkaar kan bestaan. Via Facebookgroepen en
foodevents is er ook onderling contact tussen de hele community van thuiskoks en afhalers. Op dat niveau
worden tips en recepten uitgewisseld maar ook persoonlijke contacten onderhouden. Hoewel de thuiskoks zich
bewust zijn van een community om hen heen, ervaren ze hun activiteit als thuiskok toch vooral als iets van zichzelf, iets wat zij zelf vormgeven in de intimiteit van hun eigen keuken met hun eigen groep afhalers.

VIII. Thuiskoks en de professionele medewerkers

Alle thuiskoks hebben sympathie voor het concept van TA en zijn loyaal aan de organisatie. Ze willen dat TA
blijft bestaan en hebben een positieve indruk van de website, de menselijke, vriendelijke toon in de communicatie en de enthousiaste, gedreven inzet van de medewerkers. Sommige thuiskoks zouden wel wat aanpassingen
en modernisering van de website willen maar beseffen dat dit veel kosten met zich meebrengt. De thuiskoks
hebben geen moeite met de afdracht per maaltijd aan het platform. Veel thuiskoks weten niet hoeveel professionele medewerkers TA heeft en hoe de organisatie er financieel voorstaat. Ze schatten het aantal medewerkers
hoger in en vragen zich niet af hoe alles wordt bekostigd. Een aantal thuiskoks heeft wat meer twijfels over de
stabiliteit van de organisatie en vraagt zich af of deze voldoende slagkracht heeft om te werken aan groei en
benutting van het potentieel voor TA.

IX. Het schema

Tijdens het interview heb ik de thuiskoks een schema voorgelegd met de vraag TA te typeren op verschillende
balken. Deze typering laat het volgende beeld zien:

Uit deze scores blijkt dat veel thuiskoks de gang van zaken op het platform niet eenduidig links of rechts op de
balken positioneert maar ergens in het midden of zowel links als rechts. Veel thuiskoks waarderen het dat TA
werkt volgens de markt van vraag en aanbod met een formele, duidelijke deal en een helder kader maar tegelijk
ook ruimte laat voor kenmerken die horen bij informele, lokale, gemeenschapsactiviteiten. De middenpositie
laat ruimte om zelf de bijdrage aan het platform vorm te geven en daar vrij mee om te gaan.
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N.B. In aansluiting op dit onderzoek organiseert Thuisafgehaald koksavonden op verschillende locaties. Tijdens
deze avonden kunnen de thuiskoks van een lokale community meedenken en meewerken aan de toekomst van
Thuisafgehaald en bijdragen aan de stabiliteit en continuïteit van het platform. De eerste avonden in Utrecht,
Delft en Den Bosch zijn al gepland (in Utrecht is al een bijeenkomst geweest) maar er kunnen nog meer avonden komen.
Heb je belangstelling om een koksavond te organiseren of bij te wonen bij jou in de regio?
Laat het weten aan Jasmijn Vreeburg: jasmijn@thuisafgehaald.nl

