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Yes We Canteen van Maaike de Reuver en 
Charlotte van Leeuwen

Enthousiast
Minder leuke kanten aan het ondernemen zijn 

er niet echt voor de twee enthousiaste onder-

neemsters. “Het financiële gedeelte, daar staan 

wij niet om te springen”, zegt De Reuver. “We 

hebben beiden opleidingen gevolgd die niets 

te maken hebben met ondernemen. Maar je 

moet het gewoon doen!” Wat wel enige pro-

blemen oplevert is de onuitputtelijke stroom 

van ideeën, aangedragen door enthousiaste 

volgelingen. “Het is voor ons moeilijk te 

beoordelen of iets wel een goed idee is of niet. 

Past het wel bij Yes We Canteen?”

Erkenning
De erkenning is dat wat het leuk maakt. Yes 

We Canteen krijgt veel lof van professionals uit 

de voedingsmiddelenindustrie. Het concept 

wordt met open armen ontvangen. Die erken-

ning voegt een extra drive toe, meer motivatie 

om door te gaan op de ingeslagen weg. “Uit-

eindelijk willen we een permanente locatie 

hebben. Het liefst op een universiteit uiteraard. 

Daar is het tenslotte allemaal om begonnen.”

Canteen landelijke bekendheid. Inmiddels 

zoeken de ondernemers Yes We Canteen zelf 

op, met het verzoek tot samenwerking. 

Succes van de formule
Het succes van de formule zit vooral in het 

vervullen van de simpele basisbehoefte: lekker 

eten. “Mensen hebben de mogelijkheid om ’s 

avonds lekker te gaan eten. Maar als zij de vol-

gende dag weer aankomen op het werk, is 

daar weer die saaie kantine. Daar doen wij 

wat aan. Mét de hulp van andere onderne-

mers”, aldus De Reuver. Yes We Canteen werkt 

op dit moment samen met ondernemers als 

‘24/7 Pizza’, de ‘Picnic Company’ en ‘The 

Mad Bakers’. 

Maaike de Reuver (24) en Charlotte van Leeu-

wen (23) zijn samen Yes We Canteen begon-

nen. Als twee Nederlandse studentes kregen 

zij elke dag te maken met saai en smakeloos 

kantinevoedsel. Toen Charlotte van Leeuwen 

tijdens een reis naar Singapore zag hoe goed 

het kantinevoedsel daar is verzorgd, besloot zij 

bij terugkomst samen met Maaike de Reuver 

zelf de handen uit de mouwen te steken. In 

november 2011 startten zij de Proefweek op 

de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze 

week verzorgde Yes We Canteen samen met 

verschillende ondernemers het ontbijt, de 

lunch en het avondeten. De feedback op de 

week was positief. Zo positief zelfs, dat werd 

besloten om het concept uit te breiden: “Hier 

moesten we wel wat mee doen”, vertelt De 

Reuver.  

Samenwerken met ondernemers
Het opbouwen van het netwerk was belangrijk 

in het begin. De stoute schoenen aantrekken 

om ondernemers te benaderen voor een 

samenwerking bleek uiterst effectief. Mede 

dankzij connecties bij de Rabobank kwam 

alles in een stroomversnelling terecht. Het 

concept sloeg aan en al snel krijgt Yes We • nick vogel •

Wat: Yes We Canteen
Sinds: september 2011
Maakt: een plek voor lekker en gezond          
kantine-eten
Startkapitaal: €o
Aantal werknemers: twee, maar Yes We 
Canteen maakt gebruik van aangesloten    
ondernemers en vrijwilligers
Werkweek: 50 uur

Fo
to

: W
ilb

er
t v

an
 W

oe
ns

el

2012_vmt25_031-031.indd   31 15-11-12   15:52:04


