Benno Schildkamp van FoodConnect:

“Gewoon
normaal doen,
da’s alles!”

Het Almelose bedrijf FoodConnect groeide in tien jaar tijd van een bedrijfje met vier medewerkers naar een
landelijk opererende bezorgdienst van verse maaltijden. Directeur Benno Schildkamp en compagnon Wim
Swier leiden het bedrijf als ware het een voetbalclub. Bijzonder? Niet volgens de nuchtere Schildkamp:
“Wat wij doen is eigenlijk heel normaal. Als je dit bijzonder vindt, doe je eigenlijk iets verkeerd.”
tekst: ARMAND LANDMAN fotografie: HANs VIssERs

‘‘Z

ichzelf op de borst kloppen? Dat doen ze
zelden in het Oosten. Dat laten ze liever
over aan die leu uut ‘t West’n. Maar met
hun no-nonsense aanpak presteren ondernemers in Twente en de Achterhoek
wel bovengemiddeld. Zie het Almelose bedrijf FoodConnect,
dat in krap tien jaar tijd uitgroeide tot marktleider in de bezorging van verse maaltijden voor mensen die niet zelf kunnen of
willen koken. Ouden van dagen dus, of mensen met een beperking. Maar ook tweeverdieners met drukke banen die geen tijd
hebben om in de keuken te staan. Meer dan vijfduizend klanten
krijgen wekelijks een bezorger aan de deur die maximaal zeven
maaltijden komt brengen. Kan zo de koelkast in en hoeft alleen
maar opgewarmd te worden. In totaal bereiden de koks van
FoodConnect meer dan één miljoen unieke - want helemaal op
de wens van de klant afgestemde - maaltijden per jaar. FoodConnect won in 2011 de Energiek Almelo Award en in 2012
de prijs voor Slimste Onderneming van Nederland. Beide prijzen werden veroverd vanwege de wonderlijke manier waarop
het bedrijf is georganiseerd: als een voetbalclub.
Doorgekookt
Directeur Benno Schildkamp: “We onderscheiden ons door
de kwaliteit van het eten. Geen doorgekookt voedsel, geen liefdeloze prakkies. En we zijn scherp met een hoge servicegraad.
Onze bezorgers kennen hun klanten persoonlijk, ze vinden het
geen punt om de maaltijd desgewenst in de koelkast te zetten.
Ook nemen ze de tijd voor een praatje en een kop koffie.”
Schildkamp is een nuchtere vent met de tongval van Herman
Finkers. Dezelfde pretoogjes ook. En de onderkoelde humor.

In het ondernemerschap is hij gepokt en gemazeld. Als net afgestudeerd bedrijfskundige begon hij zijn loopbaan bij een bouwbedrijf. Daar mocht hij, als jong directielid, na een paar jaar aan
het personeel gaan uitleggen dat de firma failliet was. Met een
gedecimeerd personeelsbestand maakte het bedrijf een doorstart. Daarna gaf Schildkamp een tijd leiding aan een installatiebedrijf. Tien jaar geleden kwam hij in contact met Wim Swier.
“Die had toen al twee jaar een bedrijf dat maaltijden bezorgde
aan mensen die niet meer zelf kunnen koken”, herinnert Schildkamp zich. Swier wilde het echter anders doen dan de bedrijven
die het Tafeltje Dekje-concept een wat minder goed imago bezorgden. Want de maaltijdservices hadden, met hun ‘prakkies’,
geen al te beste naam. Dat moest toch anders kunnen? Schildkamp: “Wim had veel ervaring als kok en productontwikkelaar
en was een klantgericht bedrijf begonnen. Hij zocht iemand
met een financiële achtergrond en managementervaring. En ik
wilde in die tijd eens een keer een goed lopende organisatie van
de grond af opbouwen. Kijken of ik met mijn opgedane ervaring een mooi team kon samenstellen. Dat ik geen bal afwist
van de voedselbranche was van ondergeschikt belang.”
Swier en Schildkamp bleken het goed met elkaar te kunnen
vinden en vullen elkaar goed aan. Schildkamp werd de vierde
medewerker van FoodConnect en samen bouwden ze het bedrijf in de daarop volgende jaren uit.
een soort kerstboom
In 2010 besluiten ze een nieuw pand te betrekken en de bereiding van de maaltijden zelf ter hand te nemen, tot die tijd betrokken ze het eten van een leverancier. Schildkamp: “Toen
werden we in één klap twee keer zo groot. Moesten we koks en >>>
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Wie is Benno Schildkamp?
Geboren in: 1969
Opleiding: HEAO Bedrijfskunde
Begonnen als: Manusje-van-alles in de
supermarkt van zijn vader
Bedrijf: FoodConnect
Hoofdkantoor: Almelo
Boek: ‘Voetballend ondernemen’
(isbn 978-90-819008-0-5) inclusief
een songtekst van Ben ‘Normaal’ Jolink:
‘Ik geef gin donder um een dure wagen’.
(links op de foto de compagnon van
Benno schildkamp, Wim Swier)
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portioneermedewerkers aannemen”. Tijdens de vele sollicitatiegesprekken die hij met nieuwe medewerkers voert, valt
het Schildkamp steeds vaker op dat de organisatietheorieën
zoals hij die tijdens zijn studie heeft geleerd niet voldoen.
“Neem een gemiddeld organogram. Dat is een soort kerstboom: bovenin de directie en dan steeds meer vertakkingen
naar beneden tot je bij de laagste in rang komt. Hoe kun je
met dat model, met droge ogen, aan een medewerker uitleggen dat hij een belangrijke schakel in het bedrijf is? Die ziet
zijn functie toch pontificaal onderaan in de kerstboom bungelen? Dat stond me steeds meer tegen.”
Of neem de holle frasen die al die directeuren bezigen: ‘Onze
medewerkers zijn allemaal gelijk’ of ‘Bij ons staat de klant
centraal, daar draait het allemaal om’. Schildkamp fronst:
“Hoebedoelu? Gelijk? Dat zie je niet aan die kerstboom
hoor. En de klant centraal? Waar staat die getekend dan?
De enige functie die in een organogram centraal staat, is de
directie.”
Nog een voorbeeld. Schildkamp begeleidt in die tijd een student die zijn afstudeeropdracht bij FoodConnect heeft gedaan. Tijdens het verdedigen van zijn scriptie wordt de student gevraagd hoe de organisatievorm van FoodConnect
volgens de theorie van Mintzberg het beste omschreven kan
worden. “Als een machinebureaucratie,” antwoordt de student correct. Maar Schildkamp schrikt zich een hoedje. “Een
machinebureaucratie? Wij? Ik heb het diezelfde avond opge-

zocht en het klopte. Volgens de theorie van die managementwetenschapper dan. Maar hoe vertaal je zo’n term naar
de praktijk? Welke medewerker vertelt op een verjaardag
trots dat hij voor een machinebureaucratie werkt? Niemand
toch? Dat moest dus anders kunnen.”
Kwartje
Een nare ervaring op de parkeerplaats van het ziekenhuis
waar zijn vrouw wordt behandeld én een gelukzalig moment
met zijn gezin in het stadion van FC Twente maken dat het
kwartje bij Schildkamp valt. “Mijn vrouw en ik werden weggestuurd door een norse beveiliger bij het ziekenhuis omdat
we niet het juiste kaartje voor de slagboom hadden. Die man
hield zich strikt aan de bureaucratische regels, maar had geen
oog voor ons, zijn klanten die een verschrikkelijke periode
meemaakten. Ik heb in dat ziekenhuis vervolgens een spontane ‘lezing’ gegeven aan alle medewerkers van de parkeerafdeling. Ze uitgelegd dat het niet zo moeilijk is om op een
normale manier met klanten te communiceren. Ze een suggestie aan de hand gedaan waarmee ze hun werk in de toekomst beter en leuker konden doen. Terugblikkend was het
de beste presentatie die ik ooit gegeven heb. Gewoon uit de
losse pols, mijn hart volgend.”
In dezelfde periode bezoekt het gezin een open dag van hun
favoriete voetbalclub FC Twente. Schildkamps beide zonen,
toen 4 en 7, zijn met geen stok meer uit het stadion te slaan,
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“Welke medewerker vertelt op een verjaardag
trots dat hij voor een machinebureaucratie
werkt? Niemand toch?”

De ondernemerstips van
Benno Schildkamp
1. WEES EEN TEAM

zo leuk vinden ze het. Als ze hun vader later trakteren op een
zelfgemaakte tekening van het stadion weet Schildkamp dat
hij gevonden heeft waar hij al jaren naar op zoek was. “Ik
dacht: ‘Potverdorie! Dit is wat ik zoek. Een voetbalstadion
als managementtool’.”
De filosofie die Schildkamp vervolgens uitwerkt is even simpel als doeltreffend. Hij noemt het ‘Stadion als Spiegel’
(SaS). Enthousiast legt hij uit: “Iedereen herkent zich in een
voetbalstadion, of je nu van het spelletje houdt of niet. En
het biedt ruimte voor alle facetten van het ondernemen:
teamgeest, samenwerking, oog voor de klant.”
Een organisatie is volgens het SaS-model als een voetbalstadion. De klanten zitten op de tribune en zien precies wat de
spelers (de medewerkers) doen. Schildkamp: “Ze zien vaak
beter wat er op het veld gebeurt dan de coach die langs de
lijn staat. De interne werkvloer is het speelveld, het product
of dienst de bal. Onder de werknemers zitten aanvallers, verdedigers en middenvelders. En zonder een keeper en een
goede materiaalman wint geen enkel team. Onze bezorgers
zijn de keepers, de it-afdeling de groundsmen.”
Ook aan de scheidsrechter heeft Schildkamp gedacht. “Die
handhaaft de regels, bij FoodConnect zijn dat dus de mensen die de kwaliteitscontrole doen. En vergeet de kaartverkoop niet, de fanshop en het stadionbeheer. Stuk voor stuk
onontbeerlijk in een stadion en dus ook in een bedrijf.”
Schildkamp benadrukt keer op keer dat in het voetbal iedereen even belangrijk is voor winst. “Alles moet kloppen. Dennis Bergkamp werd tijdens het WK in 1998 door iedereen
bejubeld toen hij een werkelijk fantastisch doelpunt maakte
tegen Argentinië. Commentator Jack van Gelder ging helemaal door het lint en schreeuwde de naam van Bergkamp
twaalf keer! Maar wat iedereen is vergeten, is dat linksback
Frank de Boer de bal met een pass over dik vijftig meter precies op de stropdas van Bergkamp plaatste. En kijk, zónder
die actie had Bergkamp niet gescoord en Nederland niet gewonnen.”
VEELGEVRAAGD
Met het voetbal als metafoor weet Schildkamp niet alleen
FoodConnect tot een strak draaiende organisatie te smeden.
Hij is ondertussen een veelgevraagd spreker. Stond zelfs met
zijn jeugdheld en keeper van het Nederlandse elftal dat in
1988 Europees Kampioen werd, Hans van Breukelen, op
één podium. “Het mooie is dat iedereen zich in dit model
herkent. Iedereen snapt het. Het is ook niet moeilijk. Johan
Cruijff zei het al: ‘Voetbal is erg simpel. Maar het allermoeilijkst aan voetbal is om simpel te voetballen’. In het bedrijfsleven is het niet anders. Het is niet moeilijk of bijzonder.
Gewoon normaal doen. Da’s alles. Maar blijkbaar is normaal
tegenwoordig bijzonder.”

“Als team sta je op één lijn, voor en achter elkaar. In
geen geval onder elkaar, zoals in andere organogrammen. Je komt als team samen het veld op en wint of verliest ook
samen. Je hebt elkaar bikkelhard nodig om het beste uit ieder individu te halen. De klant op de tribune ziet je ook als één team,
ieder vanuit zijn eigen positie of rol.”

2. OP DE LIJN IS IN
“Witgekalkte lijnen zijn duidelijk en universeel. Iedereen op de werkvloer weet waar hij aan toe is. In is in
en uit is uit. Voor diegene die vaak de grens van het ondernemen
opzoekt, geldt de officiële regel: ‘Óp de lijn is ook nog in’. Een andere, niet officiële en door de spelers zelf bedachte, regel luidt:
‘Alles wat de scheids niet ziet, mag’. Besef bij dat laatste wel dat
niet alleen in de stadions camera’s alles haarfijn vastleggen. Social
media zijn de camera’s waarop iedere organisatie via internet te
volgen, te promoten, maar óók te beschadigen is.”

3. WIE GOED DOET, GOED ONTMOET
“Je persoonlijke opstelling is bepalend. Je interesse in
je teamgenoten en klanten ook. Je moet als coach het
goede voorbeeld geven. Je moet het willen en uitstralen. En je
moet het op een leuke en voor alle lagen begrijpelijke wijze kunnen uitleggen.”

4. DURF JE STERSPELERS TE WISSELEN!
“Soms moet je de beste speler van de afdeling, de
hardste werker, toch wisselen om de rest van het team
uit zijn schaduw te laten treden. Je wisselt hem om de overige collega’s individueel sterker te maken en de gezamenlijke teamprestaties te verhogen. Dat vergt moed en een snelle reactie. Een foute inschatting kan veel onbegrip en frustratie binnen een team
veroorzaken.”

5. CREËER EEN CLUBGEVOEL
“In stadions worden door en voor de supporters
mooie sfeeracties met spandoeken en gezang gehouden, voor en tijdens de wedstrijd. De trotsheid en de aandacht die
van deze sfeeracties uitgaat geeft een schitterende ambiance die
ook voor niet-voetballiefhebbers prachtig is om mee te maken.
Dat is bij je klanten hetzelfde. Het gaat niet alleen maar om het
product, er spelen ook andere factoren een rol bij de vraag waarom men bij jou koopt. De klantvriendelijkheid van de medewerkers is daar een wezenlijk onderdeel van, maar ook oprechte aandacht versterkt de clubliefde van de klant. Dat hoeft niet eens veel
te kosten. In onze branche is veel natuurlijk verloop. Omdat oudere mensen nu eenmaal ziek worden of overlijden. Dan sturen we
de nabestaanden een condoleancekaart. Als oprecht eerbetoon.
En rond vijf december brengen we de maaltijden rond, verkleed
als Zwarte Piet.”
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