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Memento Maaltijd



3

Voorwoord
Voor u ligt het conceptboek ontworpen, voor Carla de Nijs, in opdracht van de 
opleiding International Lifestyle Studies. Dit conceptboek is geschreven door Rona 
Boezelijn, Elke IJntema, Isa Naaijkens, Evy van Ommen, Janita van der Veen en 
Femke Vugs.
 
In dit conceptboek leest u meer over wat het concept ‘Memento Maaltijd’ inhoudt. 
Natuurlijk willen wij, als projectgroep, Carla de Nijs bedanken voor deze uitdagende 
opdracht, waarbinnen ons veel vrijheid is gegeven. We hopen haar op deze manier 
nieuwe inspiratie en creatieve input te bieden waarmee zij van start kan gaan om 
haar concept succesvol op de markt te brengen. 
 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Leeswijzer

Zoals in de inhoudsopgave te zien is dit projectboek opgedeeld in vier stuk-
ken: het begin, het concept, de conceptdragers en de haalbaarheid. Het begin 
bestaat uit de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het project, maar niet 
onmiddellijk interessant zijn voor het concept. 

Na het begin komt het concept, hieronder valt de uitleg van het concept, maar 
ook de website die is gemaakt en een voorbeeld van een brochure. Er is een 
moodboard om nog net iets visueler te maken hoe het concept eruit komt 
te zien. Aan het einde van het concept stuk is er gebruik gemaakt van een 
ijkpersoon, dit is een voorbeeld van iemand die interesse zou hebben in het 
gemaakte concept.

De conceptdragers zijn belangrijke onderdelen van het concept, hier zal op 
specifieke manieren gebruik van gemaakt moeten worden en dat wordt bij dit 
onderdeel uitgelegd. Het online platform is de hoofd conceptdrager, de ande-
re conceptdragers zijn organisatie, fysieke omgeving, netwerk, communicatie 
en materialisatie. 

Het laatste stuk van het project is de haalbaarheid wat zich richt op bepaalde 
aspecten van het concept in de samenleving. Zo moet er rekening gehouden 
worden met de ethische, juridisch, technisch, financieel en organisatorisch 
kanten van het concept. Het haalbaarheid stuk van het project richt zich ook 
op de conceptbewaking, dus hoe het concept verzekerd is om goed te lopen, 
een conclusie van het project en uiteindelijk een advies over het concept. 
Hierna volgen nog het nawoord en de bronnenlijst. 

Klik op de woorden hiernaast om snel naar de belangrijkste pagina’s
van het concept te gaan!

Concept

AdviesConclusie

Website

Hoofd
concept-
drager

https://mementomaaltijd.wordpress.com/
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Kwaliteit
van leven

Het concept ‘Memento Maaltijd’ laat de doelgroep zien dat, door middel 
van eten, zowel tijdens als na de ceremonie, iemands persoonlijkheid 
tot leven kan worden gebracht. Memento Maaltijd biedt de doelgroep 
de mogelijkheid om zich zowel online als offline met elkaar verbonden 
te voelen. Hierbij wordt onder andere ingespeeld op de sociale well-
being van de doelgroep. Door het creëren van een online platform wordt 
ingespeeld op de sociale betrokkenheid van anderen. Daarbij wordt de 
mogelijkheid gegeven om herinneringen en bijzondere momenten, die 
iemand aan de overledene heeft, met anderen te delen. Dit geheel in ge-
sloten kring doordat, bij de box, een unieke code wordt geleverd die hen 
doorverwijst naar het online platform. Op deze manier wordt er als het 
ware een community gevormd onder de naasten, waarop zij hun erva-
ringen kunnen delen. Daarnaast geeft Memento Maaltijd weer, dat voe-
ding een unieke manier is om een bijdrage te leveren aan de emotionele 
wellbeing en daarbij het persoonlijke helingsproces. Memento Maaltijd 
maakt dineren niet alleen bijzonder. Het zorgt tevens voor beleving en 
verbondenheid tussen naasten in tijden van rouw.
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Samen
Doelgroep
Gedurende het project is onderzoek gedaan naar de doelgroep jongvolwassenen (18-30) die een dierbare zijn 
verloren. Aan de hand van de afgenomen interviews zijn de volgende resultaten naar voren gekomen. Aller-
eerst is gebleken dat de doelgroep in een ‘waas’ leeft. Zij houden zich voornamelijk bezig met de primaire 
zaken. Overige zaken gaan al gauw aan hun voorbij. Het merendeel van de respondenten is in contact geko-
men met een uitvaartondernemer en heeft dit als zeer prettig ervaren.  Daarnaast hebben zij veel steun gehad 
aan familie en vrienden. 

Op het gebied van eten tijdens een begrafenis waren de meeste respondenten enkel bekend met de traditio-
nele koffietafel voorzien van cake en broodjes. Slechts een enkeling had al eerdere ervaring met het serveren 
van speciale gerechten. Dit waren voornamelijk personen met een andere culturele achtergrond. Ondanks 
dat de doelgroep weet dat voedsel kan helpen bij het ophalen van herinneringen, hebben zij er nooit eerder 
bij stilgestaan om dit terug te laten komen voor, tijdens of na een uitvaart. Tot slot gaven de respondenten 
aan dat op momenten van samenkomst (verjaardag of sterfdag) na de uitvaart, er vaak hetzelfde geserveerd 
wordt als op de uitvaart zelf en niets dat typerend is voor deze persoon. 

Opdrachtgever
Proeven na de Eredienst is een concept dat nog volop in ontwikkeling is en wordt geleid door Food Innova-
tor Carla de Nijs. Naast het bewuster omgaan met voeding, wordt er vandaag de dag ook steeds meer ge-
vraagd naar beleving. Zo ook in tijden van rouw en het creatief visualiseren van herinneringen. Het doel van 
Carla is om te laten zien dat voeding niet alleen zorgt voor verbinding, maar het ook bij kan dragen aan het 
helingsproces bij het verlies van een dierbare. Carla hoopt met haar concept te laten zien dat zowel tijdens 
als na de ceremoniële dienst iemand persoonlijkheid tot leven kan worden gebracht. Dit door middel van 
het serveren van de juiste gerechten die deze weerspiegelen. Naast dat er emotie wordt opgeroepen zal het 
concept ook troost bieden en kan het zorgen voor een waardevolle bijdrage in tijden van rouw en verlies.

vatting
Trends
Binnen de DOTS-Analyse wordt er onderzoek naar trends gedaan om zo een langdurige rendabel 
concept op de markt te brengen. De projectgroep heeft de trend ‘Tangible Themes’ geanalyseerd door 
middel van de methode Monitoring. Binnen deze trend staan producten en diensten centraal die ervoor 
zorgen dat onderwerpen die buiten de comfortzone vallen, op een veilige manier aan het licht komen.  

Sector
Binnen de sector Appearance zijn er ontwikkelingen op het gebied van mode, uiterlijk en identiteit. 
Bijvoorbeeld; Posthumanisme. Het geloof dat de huidige vorm van de mens een limiet heeft en transhu-
manisme, de filosofie dat dit limiet bereikt is en dat men nu zelf verantwoordelijk is om verder te evolu-
eren. Ook valt er nog heel wat te halen wanneer het gaat over de acceptatie van de identiteit van transge-
nders. Het is goed is om mee te nemen dat iedereen verschillend is en dat er steeds meer verschillen zijn 
waar mensen trots op zijn en deze laten zien.

De projectgroep heeft ervoor gekozen om de ontwikkelingen uit de sector Food niet heel uitgebreid toe 
te lichten. Deze bewuste keuze is gemaakt, zodat er inspiratie gegeven kan worden over nieuwe ontwik-
kelingen die voor de opdrachtgever nog niet bekend zijn. Dit in plaats van de ontwikkelingen die voor 
Carla, als Food Innovator, al tot in de details bekend zijn. De meest opvallende ontwikkelingen binnen 
de sector food zijn: dat we steeds meer duurzaam gaan eten, we op zoek zijn naar nieuwe eiwitbronnen 
en dat veganisme steeds populairder wordt. Daarnaast gaat het steeds meer om de beleving en de erva-
ring van voedsel in plaats van het tastbare eten zelf, en tot slot zien we steeds meer ontwikkelingen op 
het gebied van identiteit en food. Je kunt dineren op basis van je eigen DNA of meedoen met het popu-
laire Shared Food concept.
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Valuefit

Valuefit

De doelgroep ervaart niet de 
mogelijkheid om beslissingen 
te maken over voedsel tijdens 
het afscheid door onrust 
tijdens het rouwproces.

Er ligt een kans bij de opdracht-
gever om persoonlijke verbon-
denheid te creëren door middel 
van voedsel in combinatie met 
samenkomen. De trend tangible 
themes laat zien dat meer onder-
werpen bespreekbaar gemaakt 
kunnen worden, zo ook het ui-
terlijk van de dood. Binnen de 
appearance sector blijkt dat er 
meerdere vormen van afscheid 
beschikbaar zijn en dat mensen 
hun eigen identiteit door het hele 
leven en erna willen laten zien.

Pains

Gains

Kansen

De doelgroep haalt steun uit 
de aanwezige naasten tijdens 
het afscheid. Hierbij staat 
communicatie en luchtigheid 
centraal om de lading van 
deze dag te verzachten.

Conceptstatement

Conceptstatement

Using taste as a tool to 
honor the identity of the 

deceased.

Dimensions of 
goodbye 
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Concept
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Memento
Binnen het ontworpen concept wordt er in samenwerking met Carla en de nabestaande een maaltijdbox 
ontworpen die gekoppeld is aan een online platform. Binnen deze maaltijdbox staan herinneringen, 
verbinding, voedsel en persoonlijkheid op afstand centraal. Men krijgt de mogelijkheid te kiezen uit 
drie boxen:

Box 1: betreft een moderne uitvoering van de traditionele koffietafel, deze wordt dus direct na het over-
lijden besteld om deze tijdens de online-uitvaart te kunnen nuttigen. 

Box 2: de herinneringsbox waarbij er op een een bepaald moment na het overlijden gekozen wordt om 
deze maaltijdbox te ontvangen.

Box 3: bestaat uit volledige vrijheid vanuit de nabestaande, hierin is ook de optie dat Carla het gehele 
diner bij iemand thuis komt verzorgen. De eerste boxen vergen meer zelfstandigheid.

Carla gaat aan de slag na het kiezen van de box. De kopers van de box, de naasten familieleden, geven 
aan welke richting er gekozen moet worden. Ook geven zij de belangrijkste herinneren aan in het 
keuzemenu. Denk aan vegatarisch, een bepaald land, een bepaalde cultuur of een thema. Aan Carla de 
taak ingrediënten te verzamelen die passen bij het gekozen thema. Ook wordt er een handleiding 
opgesteld met hoe het gerecht of de gerechten moeten worden klaargemaakt. Als laatste wordt er 
gedacht aan eventuele tafel decoratie. 

Bij het ontvangen van de maaltijdbox komt er ook een code mee waarmee het online platform 
geactiveerd wordt. Binnen dit online platform kunnen herenigen worden gedeeld aan de hand van 
vragen of opdrachten die in de maaltijdbox zitten. Zo wordt er een gepaste interactie gecreëerd op 
afstand die nodig is tijdens de COVID-19 maatregelen.

Bij Box 2 en 3 biedt de mogelijk zich aan om direct na bestellen de inlogcode al te ontvangen om zo 
via de online datumprikker een datum te kiezen om het herdenkings diner te laten bezorgen.

Er is ook gedacht aan de implementatie van dit concept in normale situatie. Hierbij komt de optie vrij 
waarbij Carla aan huis de maaltijdbox zelf komt bereiden en opdienen.

Er is gekozen om de maaltijdbox in huiselijke sferen te bezorgen om een stuk veiligheid en vertrouwen 
te winnen bij de nabestaande. Ook is het online platform alleen maar toegankelijk voor de ontvangers 
van de box om zo de privacy te waarborgen.

Als u op de afbeelding rechts klikt dan gaat u naar de website van Memento Maaltijd en op de 
volgende pagina’s krijgt u een voorbeeld brochure en een moodboard te zien.

Maaltijd

https://mementomaaltijd.wordpress.com/
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Voorbeeld box 1

Het concept van een koffietafel is algemeen bekend maar vanuit deze box wordt er een nieuwe draai aange-
geven. Bij het bestellen van de box geeft de naasten familie enkele gegevens door: Kenmerkende gerechten 
uit het leven van de overledenen, kenmerken van die persoon, lievelings activiteiten en anekdotes. Omdat er 
onderzoek is gedaan naar de doelgroep achttien tot en met dertig jaar wordt er voor dit voorbeeld uitgegaan 
van een festival liefhebber. De volgende informatie is fictief bedacht en dient als voorbeeld, dit is niet de 
definitieve vorm van box 1. 

De familie geeft door dat de overledene hield van festivals bezoeken met vrienden. Op een festival dag wor-
den de nodige biertjes genuttigd en wordt er niet al te gezond gegeten. Ook speelt muziek een belangrijke 
rol, het lievelings festival van de overledene is Draaimolen. Draaimolen festival is een technofeest midden 
in de natuur (Draaimolen, 2020). 

De koffietafel zal, in tijden van COVID-19, in huiselijke sferen plaatsvinden. De afspeellijst van Draai-
molen festival zal op de achtergrond spelen en er worden artikelen uit de box genuttigd. Als eerste zijn er 
enkele bieren op fles toegevoegd verder zijn de ingrediënten toegevoegd om huisgemaakte pizza’s te maken 
uit de oven. Er zit een standaard bodem, saus en kaas pakket bij en er kan worden gekozen uit vlees, vis of 
vega toppings. Deze toppings worden door Carla zorgvuldig geselecteerd aan de hand van het seizoen en 
de lokaal beschikbare producten. Verder zal de tafel decoratie bestaan uit gedroogde bladeren en heide gras 
geknoopt in bundels om het festival van Draaimolen te eren. 

Indien het weer veilig is om naar buiten te gaan is er de mogelijkheid om deze koffietafel te verplaatsen naar 
een bosrijk gebied. 

Voorbeeld box 2

De tweede box zal worden gevuld met een maaltijd, die op een bepaalde moment na het overlijden besteld 
kan worden, bijvoorbeeld een speciale dag zoals de verjaardag van de overledene of een jaar na het overlij-
den. Om hier een concreet voorbeeld bij te geven is er gekeken naar de resultaten uit de doelgroep. Hierbin-
nen waren meerdere respondenten die hadden aangegeven dat vanuit de Indische achtergrond van de overle-
dene het eten altijd erg belangrijk was. Bij Indische families is samen eten dan ook een groot onderdeel van 
de samenkomst. Om op dit voorbeeld in te spelen, is er een voorbeeldmenu opgesteld. Op deze wijze zouden 
er nog meerdere menu’s uitgewerkt kunnen worden voor families die graag hun afkomst terug zouden willen 
laten komen, zodat zij zelf niet over de gerechten na hoeven te denken.
 
De overledene nodigde altijd heel de familie uit en dan stond heel de keuken vol met eten. Vooral in de zo-
mer was het een groot feest, want dan ging de barbecue aan en kwam deze lucht je al tegemoet. Om dit idee 
terug te brengen, is er gekozen voor als hoofdgerecht saté ajam met bami goreng. De saté zal op een barbe-
cue bereid moeten worden, om de herinnering van de lucht en smaak terug te brengen. Om dit menu aan te 
vullen is er gekozen voor lemper vooraf, omdat de vriezer hier altijd mee vol gepropt zat en de rest van de 
familie ook altijd een zakje vol lemper mee naar huis kreeg wanneer zij op visite kwamen. Hierbij wordt een 
foto toegevoegd van hoe de overledene altijd in de keuken stond met het fornuis vol pannen. Als nagerecht 
wordt er afgesloten met een stuk spekkoek, dit is een overgenomen traditie, want vroeger was er bij opa en 
oma ook altijd spekkoek. Niet te vergeten, terugdenkend aan die zomers met barbecue, werd hier natuurlijk 
ook een lekker koud biertje bij gedronken. Hierbij kan een kaartje gestopt worden met ‘Sorakan’ wat proost 
betekent. Het was dan ook belangrijk voor de overledene om te genieten van het leven en daarom werd ook 
altijd een toost uitgebracht, die hiernaar verwijst.
 
De belangrijke gebeurtenissen vonden altijd thuis plaats in groot gezelschap. Deze box geeft juist invulling 
wanneer dat niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld nu in tijden van het COVID-19 virus. Door ieder dezelfde 
maaltijd te ontvangen, zullen zij toch in gedachten bij elkaar kunnen zijn en dit alsnog samen kunnen eten 
met de mensen waarmee zij samenwonen. Deze gerechten zijn algemeen bekend en zullen dan ook toepas-
baar zijn voor meerdere families.
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Voorbeeld box 3

Box 3 biedt de nabestaanden de volledige vrijheid in de creatie van een bijpassende box. Ook wordt 
hierbinnen de optie gegeven om Carla aan huis te laten komen voor de verzorging van het gehele 
diner. Hierbij wordt gekeken naar gerechten die typerend zijn voor de overledenen. Dit varieert in 
kenmerken als anekdotes, favoriete vakantie, persoonlijke kenmerken en ga zo maar door. Geduren-
de het onderzoek is er gekeken naar de doelgroep achttien tot en met dertig jaar. Wegens de optie 
van het diner aan huis, wordt er bij box 3 uitgegaan van een groep jongvolwassenen met een hoger 
besteedbaar inkomen. De volgende informatie biedt een fictief voorbeeld van de box. Dit wil zeggen 
dat het volgende niet de definitieve vorm is, maar een voorbeeld van hoe deze eruit kan komen te 
zien.
 
Vanuit de familie wordt aangegeven dat de overledene ervan hield om samen met familie en vrien-
den op zonnige vakanties te gaan. Een van zijn/haar favoriete vakantiebestemming was het Spaanse 
eiland Ibiza. Voor de overledene waren de kleurrijke hippiecultuur, het dansen bij club Ushuaïa, het 
overdag varen en het genieten van lekker eten verschillende highlights die het Spaanse eiland te 
bieden heeft. 
 
Om deze herinneringen in ere te houden wordt er, door Carla haarzelf, een diner aan huis verzorgd. 
Dit geheel in de passende Ibiza sferen. Voorafgaand aan het diner zal er een aperitief geserveerd 
worden, in de vorm van een bruisend glaasje cava met daarbij een bijpassende amuse vol van smaak. 
Aangezien de overledene van lekker eten hield, met name van sushi, daarom is er gekozen voor een 
Poké bowl amuse. Bestaande uit een bedje van zeewier salade, gerookte zalm en wasabi mayonaise 
geserveerd op een amuselepel.
 
Gedurende het diner staat het hoofdingrediënt vis centraal. Om tevens binnen de Ibiza sferen te blij-
ven is bij het hoofdgerecht gekozen voor een typisch lokaal gerecht, namelijk Paella. Bestaande uit 
de traditionele ingrediënten, zoals: zeevruchten (gamba’s, inktvis, mosselen), rijst, paprika, bonen, 
tomaten etc. Geserveerd met een bijpassende Rioja wijn, afkomstig uit de Spaanse wijnstreek (bron). 
Voor het dessert is gekozen voor schepijs van ijssalon Matteo. Dit omdat de familie altijd na het eten 
naar een lokale ijssalon wandelde, om daar een bakje schepijs te halen. Daarnaast is de overledene 
zelf afkomstig uit het Brabantse Oisterwijk.
 
Voor de tafeldecoratie wordt er samengewerkt met het bedrijf Tafeldame. Om op deze manier de 
perfecte Ibiza Sferen te creëren en de beleving compleet te maken.
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Eva van Dam
11-07-1998

Breda
Sport Management

Horeca
Uitgaan met vrienden

Hockey
Lekker eten

‘‘Mijn moeder was een heel warm en lief mens. Ze stond altijd voor me klaar als ik 
iets nodig had en ze was altijd in voor spontane uitjes. Als we ons verveelde op een 
zondagmiddag nam ze me mee naar de mooiste en gekste plekken die ze kende 
uit haar jeugd, ze was echt een avonturier. Ze was ook een hele betrokken moeder. 
Elke zaterdag kwam ze kijken bij de hockeytraining en ook tijdens de wedstrijden 
stond ze altijd langs de lijn. Een van de gekste dingen die ik herinner van mijn 
moeder, is dat ze dol was op stamppot. Ze at het het liefst de hele dag  en 
het hele jaar door. Ze kon er zelfs over mokken als het in de zomer niet 
verkrijgbaar was.’’

‘‘Het was een hele mooie zonnige dag. Ze is gecremeerd 
en hierna was er een dienst. Er werden broodjes 
geserveerd en ik weet nog dat ik het raar vond dat iedereen 
lachte en kletste alsof er niks was gebeurd. Aan de andere 
kant vond ik het mooi om te merken dat mensen fijne 
herinneringen aan haar naar boven haalde, dat is ook wat 
zij had gewild. 

Een paar weken later zijn we bijeen gekomen om haar as
uit te strooien.’’

Over Eva
Eva is een 21-jarige die in Breda met haar vader woont, waar ze Sport Management 
studeert. Ze werkt in een klein cafe en in haar vrije tijd hockeyt ze, vindt ze het leuk 
om met vrienden uit te gaan en om wat te eten bij haar favoriete restaurant. Ze on-
derneemt graag nieuwe activiteiten en is zeer actief en zelfstandig als het aankomt 
op haar studie en sport. Mensen zouden haar omschrijven als een extravert, rationeel 
persoon die alles overheeft voor haar vrienden en familie. Ze geeft heel veel om de 
mensen om haar heen en waardeert daarnaast waarden als communicatie, 
behulpzaamheid en positiviteit.

Eva & haar moeder

De uitvaart
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Conceptdragers
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Conceptdragers:
Online Platform

De hoofd-conceptdrager zijn maaltijdboxen die nabestaanden kunnen be-
stellen na de uitvaart om met elkaar te eten en herinneringen op te doen. Er 
zijn drie maaltijdboxen die alle drie een eigen thema hebben. 
De eerste maaltijdbox is “de koffietafel” waarbij het traditionele idee van 
een koffietafel in een ander jasje is gestoken. De tweede box is de “herin-
neringsbox” waarvan de inhoud is gebaseerd op een specifieke herinnering, 
bijvoorbeeld een vakantie. De derde box is volledig zelf in te vullen door 
de nabestaanden. Wanneer de box is aangeschaft krijgen de nabestaanden 
toegang tot een online platform waarin zij verhalen en herinneringen met 
elkaar kunnen delen. Er worden vragen gesteld zoals: wat is je favoriete 
vakantie geweest met deze persoon en waarom? Of: wat was een moment 
in het jaar dat de hele familie samen kwam? Dit online platform is de basis 
voor de inhoud van de boxen. 
Omdat de projectgroep zich richt op een relatief jonge doelgroep (achttien 
tot dertig) en deze doelgroep veel tijd doorbrengt op het internet, is dit voor 
hen een goede manier om te communiceren. 
Op het platform, wat zal dienen als een soort online afscheidsboek, worden 
o.a. recepten, liedjes, foto’s en andere herinneringen gedeeld. Ook kunnen 
de nabestaanden met elkaar praten en steun bij elkaar zoeken op de mo-
menten (voor en na de uitvaart) dat moment van samenkomst niet mogelijk 
is. 
Dit boek wordt na een (voor nu nog onbepaalde) tijd omgezet in een van 
deze maaltijden of maaltijdboxen. De nabestaanden kunnen ook zelf kiezen 
of de maaltijd zelf gekookt kan worden of dat dit al helemaal verzorgd is. 
Daarnaast kan er een datumprikker aan het platform worden toegevoegd 
en vervolgens wordt er gezamenlijk een datum gekozen waarop alle nabe-
staanden samen komen en de maaltijd die u heeft gemaakt zullen nuttigen. 
Er wordt dus een diner gegeven op basis van alle gedeelde recepten, lied-
jes, foto’s en andere herinneringen. Als mensen liever zelf willen koken 
wordt de maaltijdbox thuis geleverd zodat zelf met de box aan de slag kan 
worden gegaan. 
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Conceptdragers:
Communicatie

Memento Maaltijd is een concept dat nog volop in de ontwikkeling zit. Tot op heden wordt er dan ook nog 
geen gebruik gemaakt van communicatie. Om Carla op de best mogelijke manier te adviseren, wordt er 
gekeken naar de mogelijkheden die er liggen om het concept op een duidelijke en tevens effectieve manier te 
communiceren met de doelgroep.

Aangezien we met een relatief jonge doelgroep te maken hebben, 18 tot en met 30 jaar,  is het voor Carla 
interessant om, naast het lanceren van een website met de nodige informatie, ook een Facebookpagina aan te 
maken om zo haar concept nog beter onder de aandacht te brengen. Een social media kanaal zoals Facebook, 
maakt het voor bedrijven mogelijk om te adverteren op basis van zowel demografische-, als geografisch 
factoren.  Hierdoor is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op factoren, zoals bijvoorbeeld: het ge-
slacht, leeftijd, plaats, land etc (Facebook, z.d.). Ook wordt hierbij nog de mogelijkheid gegeven om bepaal-
de doelgroepen uit te sluiten. Als bedrijf heb je dus geheel invloed op wie jouw advertentie te zien krijgt.
 
Naast de communicatie vooraf, is het ook tijdens de uitvoering van het concept belangrijk om contact te 
behouden met de doelgroep. Hierbij draait het voornamelijk om het bijhouden van het online afscheidsboek. 
Dit is een platform waarop nabestaande hun persoonlijke herinneringen, van de overledenen kunnen delen. 
Ook biedt dit platform extra informatie aan Carla voor het verzorgen van de geschikte maaltijd box.
 
Zowel tijdens als na afloop van het concept heeft het online afscheidsboek een belangrijke functie. Aange-
zien de maaltijdbox de mogelijkheid biedt om thuis de gerechten te maken, kan het afscheidsboek dienen als 
een plek waarbij de nabestaanden hun ervaringen met elkaar delen. De reacties en feedback die hierbij naar 
voren komen bieden weer de mogelijkheid om het concept te blijven verbeteren, om zo in te blijven spelen 
op de behoefte vanuit de doelgroep.

Conceptdragers:
Fysieke omgeving

De fysieke omgeving is bepalend voor het ontwikkelen, uitwerken en laten voortbestaan van de 
conceptdragers. Nadat er door de nabestaanden gekozen is voor een box, gaat Carla aan de slag met de 
invulling hiervan. De maaltijdboxen wordt afgeleverd op de thuisadressen van de klanten zodat zij 
vervolgens met de ingrediënten een gerecht kunnen maken. Hierbij is ook nog een optie voor de mensen die 
niet zelf willen koken. De klanten krijgen een gehele maaltijd thuisgestuurd en hoeven dit zelf niet klaar te 
maken. Vooral voor de mensen die op afstand wonen van naasten is dit een toevoeging, omdat deze 
uitvoering thuis of op een gewenste locatie wordt uitgevoerd. Daarbij is ‘thuis’ een belangrijke factor, omdat 
mensen zich hier fijn voelen en het een vertrouwde omgeving is. Voor dit concept is het van belang dat er 
een online afscheidsboek gemaakt kan worden door diegene waarvan de nabestaanden hen uitnodigen. 
Hiervoor zal er een online platform of programma moeten zijn. Vanuit de berichten die hierop geplaatst 
worden, is de volgende stap het organiseren van een diner. Door de maaltijdbox aan huis en het online 
platform heeft het concept zelf geen vaste fysieke locatie nodig voor de uitvoering zelf, maar mogelijk is dit 
wel handig ter voorbereiding van de maaltijdboxen of het bereiden van de maaltijden. Hierbij moet er ook 
rekening gehouden worden met de manier van transport, om de maaltijdboxen of de maaltijden bij de klant 
af te leveren. 
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Conceptdragers:
Organisatie

Bij de organisatie gaat het om de personen en/of eventuele bedrijven die er nodig zijn om het concept uit te 
werken. Allereerst is dit natuurlijk de opdrachtgever, Carla de Nijs, zelf. De opdrachtgever zal het concept 
leiden en is ook onderdeel van de organisatie. Daarnaast is de projectgroep ook een onderdeel van de orga-
nisatie, de projectgroep zal het concept toelichten aan de opdrachtgever en eventueel kunnen aanscherpen 
waar nodig tijdens de uitvoering hiervan. Ook zijn zij degene die nog eens terug kunnen kijken naar de 
resultaten van de analyses om het concept eventueel nog te verbeteren.

Er wordt een online platform gemaakt. Hiervoor moet een bedrijf worden ingehuurd, om dit platform te kun-
nen realiseren en draaiende te houden. Zodra Carla gaat samenwerken met een webdesigner, zal deze ook 
onderdeel worden van de organisatie (Web Content Marketing, 2020).  Carla heeft al eerder diners gemaakt 
voor grote groepen mensen en beschikt zelf over catering en keukenapparatuur. Ook deze cateringbedrijven 
zijn een onderdeel van de organisatie.

Wanneer mensen er voor kiezen om zelf te koken, met de maaltijdbox die bij dit concept hoort, dan zal deze 
thuis bezorgd worden. De bezorgers van de maaltijden zijn dan tevens een onderdeel van de organisatie, zij 
leveren de maaltijden bij de mensen aan huis.

Conceptdragers:
Materialisatie

Binnen de materialisatie wordt ingegaan op de ‘Look & Feel’ van het ontworpen concept. Een groot deel 
van het concept speelt zich af op het online platform. Het platform zal een een tijdlijn vormen die men kent 
van o.a. Instagram en Facebook. De uitgenodigde gebruiker kan hier op posten of dingen delen die ze elders 
op het web hebben gevonden. Er kunnen foto’s, filmpjes, teksten, recepten en muziek gepost worden waarbij 
datum en tijd van plaatsing te zien zal zijn. De gebruiker kan er zelf voor kiezen of er ook een naam en foto 
te zien is. Omdat rouwen al zwaar genoeg is, en de aandacht moet gaan naar de berichten, is er gekozen voor 
een wit design in combinatie met lichte pastelkleuren. 

Bovengenoemd is de standaard vorm waarin het platform gelanceerd zal worden. Als de overleden persoon 
zich identificeerde met een uitgesproken kleuren combinatie kan het platform aangepast worden. 

Het diner zal worden uitgeserveerd aan een tafel die gedecoreerd is op basis van de geposte berichten. Als de 
familie of naasten hier inspraak in willen is dit altijd mogelijk. De maaltijdbox zal ook worden opgemaakt 
aan de hand van het platform. 
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Conceptdragers:
Netwerk

Stakeholders Motivatie Overeenkomende 
waarden

Klant Waardig afscheid Harmonie, liefde, ontspan-
ning, respect, toewijding & 
verbinding

Els Barrenhoven Samenwerking, mogelijkhe-
den klanten & publiciteit

Harmonie, originaliteit, 
verbinding & samenwerken

ICT’ers Geld verdienen Creativiteit, samenwerken & 
efficiëntie

Leveranciers voedsel Geld verdienen Samenwerken, duurzaamheid 
& efficiëntie

Leveranciers 
verpakkingsmateriaal

Geld verdienen Samenwerken, duurzaamheid 
& efficiëntie

Pakketbezorging Geld verdienen Samenwerken, duurzaamheid 
& efficiëntie

Boekhouding Geld verdienen Samenwerken & efficiëntie

Investeerders/bank Geld verdienen & slimme 
investeringen doen

Samenwerken

Marketing agency Geld verdienen Creativiteit, originaliteit, toe-
wijding & verbinding

Anneloes Kokshoorn Samenwerking Samenwerken, harmonie, 
respect, toewijding, pionie-
ren & verbinding

Om het netwerk van Carla de Nijs in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van het Value Flow model 
van Elke van den Ouden (zie model op de volgende pagina). Dit model laat zien welke stakeholders 
belangrijk zijn, welke waarden ze delen met Carla de Nijs en wat hun invloed is. Hoe dichter de stakeholder 
staat bij Carla, hoe groter de invloed op het concept en de verschillende kleuren lijnen geven aan wat voor 
soort invloed het bedrijf heeft op het concept.

In de tabel hieronder staan de belangrijkste stakeholders en de motivatie die ze hebben om mee te doen aan 
dit concept. Er wordt ook aandacht geschonken aan de belangrijkste overeenkomstige waarden tussen Carla, 
het concept en de stakeholder in kwestie.

Belangrijkste stakeholders

Directe leveranciers

Overige partijen

Personen

Bedrijven

Overheidsinstellingen

Klant

Els
Barrenhoven

ICT’ers

Leveranciers
voedsel

Leveranciers
verpakkings-

materiaal

Pakket-
bezorging

Boek-
houding

Anneloes
Kokshoorn

Investeer-
ders/bank

Marketing
agency

Belasting-
dienst



39

Haalbaarheid
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Haalbaarheid:
Ethisch

Ethiek stelt de vraag of het handelen van mensen goed is. Dit staat in lijn met normen en 
waarden. Binnen dit concept wordt er vooral gekeken naar hoe een uitvaart in Nederland 
wordt ingericht in vergelijking met het bedachte concept. Zo is de dood uit de taboesfeer aan 
het komen. Voorheen werd er vaak gekozen voor een traditionele uitvaart, ook wel bekend 
als de ‘koffie en cake’-uitvaart. Hier is een verschuiving zichtbaar dat uitvaarten steeds per-
soonlijker worden ingericht (Yarden, z.d.). Op dat persoonlijke stuk, wordt met dit concept 
dan ook ingespeeld. Er wordt gedacht aan waar de nabestaanden zich het prettigst zouden 
voelen, door het concept in huiselijke sfeer uit te voeren. Vooral wanneer er een dierbare 
overlijdt, zijn mensen kwetsbaar en zal hier rekening mee gehouden moeten worden door 
hen op een gepaste manier te benaderen en te vragen waar zij behoeften aan hebben. Er 
wordt rekening gehouden met het feit dat mensen andere wensen kunnen hebben, waardoor 
er drie opties geboden worden. Voor de mensen die toch graag meer een traditionele uitvaart 
zouden willen, is er een moderne uitvoering van de traditionele koffietafel. De tweede box 
is een herinneringsbox waarbij een datum gekozen wordt na het overlijden, dit zou bijvoor-
beeld op een speciale datum kunnen zijn. Deze twee boxen zijn vooral erg handig toe te 
passen wanneer niet iedereen samen kan komen door bijvoorbeeld de situatie zoals nu het 
COVID-19, waarbij uitvaarten worden gehouden zonder aanwezigen. De laatste box geeft 
nog meer vrijheid en hierbij wordt het diner thuis verzorgd. Er wordt samen met de nabe-
staanden gekeken naar hoe zij dit graag ingevuld zouden willen hebben. Hierdoor hebben 
zij ook meer zeggenschap in de uitvoering, maar ook komt de deskundigheid van Carla hier 
aan te pas voor het verwerken van de input van de familie naar een mooi gerecht of diner 
neer te zetten. Doordat de nabestaanden zelf een datum kunnen kiezen, kunnen zij aangeven 
wanneer zij hier klaar voor zijn. Een belangrijk punt binnen dit concept is het online plat-
form. Hierbij moet rekening gehouden worden met de privacy, die gewaarborgd kan worden 
wanneer alleen de uitgenodigde nabestaanden gebruik kunnen maken van het platform. Dit 
platform moet dan ook alleen zichtbaar zijn voor de mensen die hier een code voor hebben, 
waardoor dit niet openbaar is voor iedereen en de informatie binnen de besloten groep blijft. 
De klant moet hierop kunnen vertrouwen.

Haalbaarheid:
Juridisch

Een van de haalbaarheids testen die wordt uitgevoerd is het onderzoek van de juridische 
zaken die komen kijken bij het ontworpen concept. De volgende onderdelen komen aan bod: 
Hygiëne, Privacywetgeving en Auteursrecht.

Binnen het concept wordt er voedsel gemaakt, verzonden en gegeten en daarbij is het be-
langrijk dat dit op veilige en hygiënische manier gebeurt. De instantie die dit controleert is 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat valt onder het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. De diensten die Carla gaat leveren met dit concept vallen onder 
Horeca. Het is van belang dat alles op orde is en dat er bij een willekeurige bedrijfsinspec-
tie gescoord wordt op ‘Voldoet’. Bij ‘Voldoet’ zijn er geen of alleen kleine tekortkomingen 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 2020). Het gebruik van labels, verse producten 
en schone opbergsystemen is dus van belang. Carla is bekend in de catering en horeca en 
heeft bij een van de grootste voedselgiganten van Nederland gewerkt. Er kan geconcludeerd 
worden dat Carla op de hoogte is van voedsel wetgeving.

Ten Tweede, de Privacywetgeving; binnen het online platform wordt persoonlijke informatie 
gedeeld. Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ef-
fectief ingesteld. De AVG is een Europese wetgeving waarbij regels zijn vastgesteld over het 
verwerken van persoonsgegevens (Justitia, 2020). Om deze persoonsgegevens zo zorgvuldig 
mogelijk te bewaken worden er een aantal algemene voorwaarden opgesteld.

Bij het inloggen via de unieke code gaan de gebruikers van het online platform akkoord met 
de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden betreffen:
- De gebruiker gaat akkoord met het delen van persoonlijke informatie betreft muziek, 
   foto’s, verhalen en video’s.
- De gebruiker gaat akkoord met de toegang die Carla de Nijs heeft tot het online platform.
- De gebruiker gaat akkoord met gebruik van de gedeelde informatie om een verhaal op te
  stellen tijdens de koffietafel, het diner of een andere vorm van uitvoering van de box.

Om de gebruiker een keuze vrijheid aan te bieden kan informatie anoniem gedeeld worden. 
Door de kopers van de box van te voren in te lichten over de AVG en de algemene voor-
waarden is dit stuk haalbaar. Als laatste wordt er gekeken naar de auteursrechten. Deze rech-
ten betreffen de opmaak van de folder en het online platform. Deze worden ontworpen door 
de leden van de projectgroep. Indien Carla deze helemaal hetzelfde wil overnemen krijgen 
de projectgroepleden te maken met auteursrecht. Auteursrecht betreft de wet dat iemand die 
iets origineel heeft gemaakt de rechten beschikt daarover (Auteursrecht, 2020). Hier moeten 
dus duidelijke afspraken over worden gemaakt tussen de verschillende partijen. 
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Haalbaarheid:
Technisch

Er zijn een aantal aspecten die van belang zijn als het gaat om de technologische haalbaar-
heid van dit concept. Zonder de volgende onderdelen kan het concept namelijk niet worden 
uitgevoerd en daarnaast moeten deze onderdelen ook vlekkeloos verlopen, anders kan het 
weerstand bieden bij de uitvoering. 

Allereerst is het belangrijk dat er een website wordt gelanceerd. Dit kan worden gedaan in 
samenwerking met een webdesigner. De kosten hiervoor zijn terug te vinden in de financiële 
haalbaarheid. De webdesigner moet een website ontwikkelen die makkelijk is in gebruik. De 
bezoeker van de website moet in een oogopslag kunnen zien op welke pagina hij of zij moet 
zijn om de informatie te verkrijgen waar hij of zij naar op zoek is. Er zal geen betaalfunc-
tie op de website aanwezig zijn. Dit wordt namelijk van te voren al geregeld wanneer de 
nabestaanden de box hebben gekozen aan de hand van de brochure. Zij kunnen vervolgens 
inloggen op de website met een code, om daar vervolgens herinneringen met elkaar te delen. 
Tot slot is het van belang dat de website snel is in gebruik en dat het mogelijk is dat deze 
door meerdere personen wordt bezocht, hierbij mag de reageer snelheid van de tools op de 
website niet achteruit gaan. Dit kan namelijk voor irritaties zorgen bij de bezoekers. Zij zul-
len vervolgens de website verlaten en eventueel zelfs een slechte recensie achter laten. Dit 
moet natuurlijk voorkomen worden.

Vervolgens is het natuurlijk belangrijk dat de boxen worden thuis gebracht bij de koper. 
Hierbij gaat het om het stukje transport, ook hiervan zijn de kosten terug te zien in de fi-
nanciële haalbaarheid. Daarbij is het belangrijk dat de producten zo snel mogelijk geleverd 
worden, omdat deze eventueel kunnen bederven. Er kan hierbij gekeken worden naar de mo-
gelijkheden om de producten eventueel gekoeld te vervoeren. Ook kan er gekeken worden 
naar de mogelijkheden op het gebied van wanneer de bezorging zal plaatsvinden. Als er pro-
ducten geleverd worden die na levering meteen in de koelkast geplaatst dienen te worden, is 
het wel zo handig dat de persoon waarbij de producten geleverd worden op het moment van 
levering thuis is.

Haalbaarheid:
Organisatorisch

Binnen het concept ‘Memento Maaltijd’ krijgen nabestaanden de mogelijkheid om een Box 
te creëren dat bij hen past. Aan de hand van een brochure wordt er een duidelijk overzicht 
gegeven over de verschillende mogelijkheden die er zijn en uit welke boxen de nabestaan-
den kunnen kiezen.
 
Gedurende het samenstellen van de perfecte box, die aansluit bij de wensen van de familie, 
zal er een nauwe samenwerking zijn tussen Carla en de nabestaanden. De nabestaanden 
zijn hierbij verantwoordelijk voor het doorgeven van de belangrijkste herinneringen, en hun 
eventuele voorkeur voor een bepaald thema. Zoals bijvoorbeeld een box gebaseerd op een 
reis die zij ooit hebben gemaakt. De nabestaanden hebben dus een enorme invloed op welke 
richting er wordt ingegaan, en welke belangrijke elementen hierbij terug moeten komen.
 
Na het samenstellen van een box op papier, is de volgende stap voor Carla om de box in 
zijn geheel samen te stellen. Dit geldt dus inclusief de gerechten, eventuele handleiding en 
tafelaankleding. Carla voorziet de boxen van de ingrediënten die aansluiten bij de persoon-
lijke wensen. Dit wil zeggen dat de boxen, en dus de gerechten, uiteindelijk door de nabe-
staanden zelf bereid moeten worden. Hierbij is het van belang dat zij zelf voorzien zijn van 
een keuken met de nodige apparatuur, zodat zij deze bereiding feilloos uit kunnen voeren. 
Box 3 biedt echter de mogelijkheid aan om Carla aan huis langs te laten komen. Evenals bij 
de andere boxen is het belangrijk voor Carla om, bij de nabestaanden, te inventariseren over 
welke apparatuur zij beschikken. Door dit in kaart te brengen wordt er overzichtelijk ge-
maakt welke gerechten er, eventueel, vooraf bereid moeten worden.
 
Naast de boxen is er ook het online platform. Nabestaanden kunnen hierop hun ervaringen 
delen en tevens, aan de hand van een datumprikker, een datum inplannen waarop zij de box 
willen ontvangen. Voor Carla is het dan ook erg belangrijk om dit platform goed in de gaten 
te houden. Het biedt haar een duidelijk overzicht over wanneer en waar een box geleverd 
moet worden. Aangezien de boxen thuis worden geleverd is er geen fysieke ruimte nodig, 
voor Carla, om haar gasten te ontvangen. Wel is het, voor het samenstellen van de boxen, 
belangrijk dat er een ruimte ter beschikking is waar dit gedaan kan worden. Vooralsnog zal 
dit bij Carla thuis plaatsvinden. Het concept vraagt om een nauwe samenwerking tussen 
de nabestaanden en Carla haarzelf. Dit vraagt tevens om de nodige planning om het geheel 
soepel te laten verlopen, en het concept organisatorisch haalbaar te maken.
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Haalbaarheid:
Financieel 1/2

Om de haalbaarheid van het concept wat betreft financiele middelen duidelijk te maken, is er een 
investerings-, exploitatie- en financieringsbegroting gemaakt . Hieronder vindt u eerste de tabellen met de 
kosten, daarna krijgt u de uitleg daarvan. De investeringsbegroting is te groot om op een enkele pagina te 
passen, vandaar dat deze in blokken is gezet. De investeringsbegroting en uitleg na de begrotingen is door de 
kleine bedragen niet afgerond, de exploitatie- en financieringsbegroting zijn echter wel op hele euro’s 
afgerond.
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Haalbaarheid:
Financieel 2/2

Wanneer Carla zelf 1000 euro investeert in het concept en de overige 232,47 euro leent van de bank, zal zij 
na een maand haar investering terug hebben. Mits zij twee keer zo veel maaltijdboxen verkoopt ten opzichte 
van de maand daarvoor. De projectgroep heeft voor 100% winst gekozen, omdat er een kans is dat Carla de 
winst moet delen met Dela uitvaart zorgen, daarom is er rekening gehouden met een hoog winstpercentage.

Uurloon opdrachtgever
Het uurloon van Carla is €15,95. Carla investeert 1 uur om box 1 samen te stellen, dus hier komt €15,95 
bovenop de prijs. Carla investeert 2 uur om box 2 en 3 samen te stellen, €15,95 x 2 = €31,90 per box bo-
venop de prijs. Het uurloon is gebaseerd op de nieuwe loontabel van de horeca CAO.

Maaltijdboxen
Het samenstellen van box 1 kost €90,27 wat betreft de ingrediënten. De transport van 1 box kost €31,70 
euro. Het laten maken van 1 box door Carla kost €15,95.
Dit betekent dat box 1 voor €90,27 + €31,70 + €15,95 = €137,92 gemaakt kan worden, hier zit echter een 
100% winstmarge op, dus wordt het €275,84. De ingrediënten in de box zijn bedoeld voor 12 personen, dus 
de box kost €22,98 per persoon.

Het samenstellen van box 2 kost €95,84 aan ingrediënten, het transport van 2 box kost €31,70 en het laten 
maken van box 2 is €31,90.
Dit betekent dat box 2 voor €95,84 + €31,70 + €31,90 = €159,44 verkocht kan worden en met een 100% 
winstmarge wordt dit €318,88. De ingrediënten in de box zijn bedoeld voor 12 personen, dus de box wordt 
€26,57 per persoon.

Het samenstellen van box 3 kost €206,52 aan ingrediënten, het transport van box 3 kost €31,70 en het laten 
maken van box 3 is €31,90.
Dit betekent dat box 3 voor €206,52 + €31,70 + €31,90 = €270,12 verkocht kan worden en met een 100% 
winstmarge wordt dit €540,24. De ingrediënten in de box zijn bedoeld voor 12 personen, dus de box wordt 
€45,02 per persoon.

Exploitatiebegroting
In mei is er gekeken naar wat de opbrengsten zullen zijn zodra Carla van elke box 1 stuk verkoopt. De 
maanden die daarop volgen is er steeds doorgerekend naar hoeveel het zou opbrengen als Carla twee keer 
zoveel boxen zou verkopen als de maand ervoor.

Alle kosten zijn exclusief btw.
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Concept
bewaking

Om ‘Momento Maaltijd’ tot een succes te laten maken, zijn er een aantal factoren van 
belang. Allereerst is het van belang dat de wensen en privacy van de kopers van de box 
gewaarborgd worden. De wensen van de kopers van de box moeten uitvoerig worden 
besproken met Carla en er moeten meerdere contactmomenten worden afgesproken. De 
privacy van het online platform wordt uitgelegd binnen de juridische haalbaarheid

Ten tweede is het van belang dat er gewerkt wordt met verse en lokale producten om 
een goede maaltijd box te kunnen samenstellen. Het is een moment dat lang wordt her-
innerd door de nabestaanden en daar moet de maaltijd naar bereid worden. Ook moet 
er bij het bestellen van de box gevraagd worden naar allergieën of speciale dieetwensen 
om de box toegankelijk te houden voor alle nabestaanden. 

Verder moeten de kopers van de box op het online platform actief worden gestimuleerd 
om herinneringen te delen. Dit kan vormgegeven worden door vragen en opdrachten 
bij de boxen te voegen. Zo ontstaat er echt een online afscheidsboek dat een geheel 
vormd. Indien het concept geïmplementeerd wordt, is de projectgroep bereidt deze 
vragen en opdrachten te voorzien in samenwerking met de opdrachtgever.

Als laatste is het van belang dat er een wederzijdse samenwerking wordt aangegaan 
met begrafenisondernemingen. De opdrachtgever levert de ‘Momento Maaltijd’ aan als 
vernieuwend en persoonlijke vorm van het afscheid. Aan de begrafenisonderneming 
dan de taak om deze optie ook te bieden bij de mogelijkheden. Om deze wederwerking 
te laten slagen moeten hier op voorhand afspraken over worden gemaakt.

Conclusie
Aan de hand van de briefing met de opdrachtgever en de vraag om een concept te ont-
wikkelen waarbij voedsel en herinneren met elkaar in verbinding staan. Is er onderzoek 
gedaan naar de doelgroep jongvolwassenen met de leeftijd achttien tot dertig jaar, die 
een belangrijke naaste zijn verloren. Hierbij is gekeken naar de opdrachtgever, Carla de 
Nijs, en relevante trends en ontwikkelingen binnen de sectoren food en appearance. 

Hieruit zijn een aantal belangrijke punten van informatie gekomen die de projectgroep 
heeft gebruikt om op verder te bouwen. Onder andere het feit dat onderwerpen, die bui-
ten de comfortzone vallen, zoals de dood, op een steeds veiligere manier aan het licht 
komen. Daarnaast komen ook onderwerpen als transhumanisme en posthumanisme, 
ontwikkelingen die draaien om leven en doodgaan, steeds meer doen met de mens, en 
hier ook steeds meer over filosoferen. Een andere belangrijke ontwikkeling die door de 
projectgroep is ontdekt, die de projectgroep zeker als belangrijk punt heeft meegeno-
men, is dat er veel mensen zijn die herinneringen hebben aan een bepaald persoon als 
het op eten en voedsel aankomt. Echter wordt deze herinnering maar zelden meegeno-
men in het eten voor, tijdens of na de ceremonie rondom de uitvaart. 

Al deze punten van informatie zijn samengekomen in een valuefit. Waarin in kaart ge-
bracht wordt waar de kansen, voor de opdrachtgever, liggen voor het ontwikkelen van 
een nieuw concept. Aan de hand van creatieve sessies zijn uiteindelijk drie concepten 
ontstaan. Deze zijn vervolgens getest bij de doelgroep en voorgelegd bij de opdracht-
gever. Aan de hand van deze testen is het uiteindelijke concept ‘Memento Maaltijd’ 
ontstaan. Deze is vervolgens verder uitgewerkt. Het concept bestaat uit drie maaltijd-
boxen, met alle drie een eigen thema, die aangeschaft kunnen worden. Wanneer de 
maaltijdbox is aangeschaft krijgen de nabestaanden toegang tot een online platform. 
Hierop kunnen zij hun herinneringen delen aan de hand van vragen die hen worden 
gesteld om hen op de juiste weg te helpen en hen te ondersteunen. 

De eerste maaltijdbox, de koffietafel, wordt samengesteld op basis van de familie voor-
keuren. De tweede box, de herinneringsbox, wordt samengesteld aan de hand van het 
platform en wordt vervolgens opgestuurd naar de nabestaanden. De derde box wordt 
ook samengesteld aan de hand van het platform en wordt door Carla zelf ter plekke 
bereid voor de nabestaanden. Zo kunnen de nabestaanden genieten van een maaltijd 
samen met anderen en herinneringen opdoen aan de overleden persoon, die hen zo dier-
baar was. 



53

Advies
Het advies voor de opdrachtgever, Carla de Nijs, betreft dat er gebruik 
moet worden gemaakt van de laagdrempeligheid en de mogelijkheid tot 
afstand die dit concept biedt. Het concept stelt de nabestaanden in staat om 
hun informatie en herinneringen van hun overleden naaste te delen op hun 
eigen tempo en in hun eigen tijd op het platform. Dit is een belangrijk deel 
van het concept wat niet weggelaten of vergeten mag worden. 

Het concept is erg laagdrempelig, omdat de nabestaanden een keuze 
krijgen uit drie boxen en hierbij richtlijnen krijgen over wat ze kunnen 
delen. Dit zorgt ervoor dat ze niet in een gat vallen en niet meer weten wat 
ze wel en niet willen delen. De vragen op het platform helpen hier ook 
mee. Verder is er ook rekening gehouden met het feit dat sommigen juist 
alles uit handen willen geven en anderen graag zelf de maaltijd willen 
bereiden. 

Memento Maaltijd is een totaalconcept dat nabestaanden de kans biedt om 
zelf keuzes te maken in de manier waarop ze afscheid willen nemen. 
Daarnaast biedt het hen alsnog de juiste handvatten, zodat ze niet het 
gevoel hebben dat ze te veel keuzes moeten maken. Op deze manier 
hebben ze voldoende tijd voor hun persoonlijke verwerking en krijgen ze 
ook een kans om de overleden persoon te eren door middel van een mooie 
maaltijd met vrienden en familie. 
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Wij als projectgroep hopen via deze weg Carla de Nijs geïnspireerd te hebben, om met 
deze nieuwe input tot de uitvoering van één concept te komen. Met de uitwerking van 
‘Memento Maaltijd’ is rekening gehouden met de huidige situatie waarin we nu leven. 
Waarbij COVID-19 niet alleen een grote invloed heeft op de uitvaartbranche, maar ook 
daarbuiten. Als projectgroep hopen wij dat, wanneer dit concept in de praktijk wordt 
gebracht, dit voor vele mooie herinneringen zal zorgen. Daarbij hopen we op deze 
manier steun te bieden aan iedereen in tijden van rouw en verdriet, en hen tevens een 
nieuwe ervaring te bieden waar zij positief op terug kunnen kijken. Wij wensen Carla 
veel succes met de verdere uitvoering van het uiteindelijke concept.  
 

Rona Boezelijn
Elke IJntema
Isa Naaijkens

Evy van Ommen
Janita van der Veen

Femke Vugs

Nawoord
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