
   
 

Pieter Haex van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (PwC) heeft deze teaching case geschreven, 
met de hulp van Sandra Ballij (oprichter en eigenaar Ctaste), Petra Verhagen (auteur en docent aan de 
HAN), Brigitte Hoogendoorn (assistant professor en research fellow, Erasmus Universiteit 
Rotterdam), Wynand Bodewes (Chief Entrepreneurship Officer, Maastricht Centre for 
Entrepreneurship), Theo Duijker (oprichter Enspiratie), Kristel Logghe (Social Enterprise Lab) en 
Mark Hillen (directeur van Social Enterprise NL). Deze casus is uitsluitend ontwikkeld als basis voor 
klassikale discussie en geldt niet als (professioneel) advies of (wetenschappelijke) literatuur of opinie. 
Met dank aan Ctaste, PwC en het Anton Jurgens Fonds. 
   
©Stichting Social enterprise NL. Deze casus is ontwikkeld om sociaal ondernemerschap te stimuleren. 
In die geest is de case vrij beschikbaar. 

 

 

 

‘To ctaste it must be dark’ 
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“The bright side of darkness” 

Hoe sociaal ondernemerschap de potentie heeft om banen te creëren 
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Inleiding 

In 2008 is Sander een slechtziende jonge man van 22. Hij volgt de opleiding Sporten & 
Bewegen en is een fanatiek judoka. Sander is een gedreven sporter en bereidt zicht voor op 
deelname aan de Paralympics. Dan slaat tijdens een schijnbaar routinematige operatie om 
zijn zicht te verbeteren, het noodlot toe. Door complicaties tijdens de ingreep raakt hij blind 
aan beide ogen. 
 
Van de ene op de andere dag verandert zijn leven radicaal. Sander moet diverse ingrijpende 
aanpassingen doen in zijn dagelijkse leven. Belangrijker, hij kan moeilijk accepteren dat juist 
hem dit heeft moeten overkomen. Het leidt tot psychische klachten. Sander laat zijn studie 
links liggen en hij wordt met de dag depressiever. Uiteindelijk onderneemt hij zelfs meerdere 
zelfmoordpogingen. In 2010 komt Ctaste op zijn pad. Sander heeft zijn leven weer opgepakt 
en kan aan de slag in de bediening bij het restaurant. Het geeft hem een nieuwe uitdaging en 
een kans zijn eigen boterham te verdienen. Hij ziet het dan ook als een lot uit de loterij na 
twee donkere jaren. Het gaat echter allemaal niet zonder slag of stoot. Hij moet leren 
zelfstandig te werken en te functioneren binnen een team. 
 
Twee jaar later is Sander, dan 26, volledig in zijn element. Door zijn werk bij Ctaste is hij 
helemaal opgeleefd. De eigenaren van het restaurant zijn heel erg tevreden met hem. Hij 
functioneert goed in het team en pakt veel zaken proactief op. Sander besluit echter zijn 
jarenlange passie alsnog achterna te gaan. Hij pakt zijn studie weer op en enkele maanden 
later begint hij als zelfstandig sportmasseur. Ctaste heeft zijn leven een positieve wending 
gegeven! 
 

Klantervaring 

De toegevoegde waarde van Ctaste1, een restaurant waarbij gasten in het donker dineren en 
worden geserveerd door visueel gehandicapten, is fun, een bijzondere beleving voor haar 
klanten. Doordat je niets kunt zien ben je je bewuster van wat je proeft. Ook heeft de 
donkerte een effect op de gesprekken aan tafel. 
 
Het eten in het donker leidt tot bewustwording over hoe het is om niet te kunnen zien. Ctaste 
hoopt dat gasten deze verrassende restaurantervaring meenemen in hun gesprekken met 
vrienden, familie of collega’s in de dagen volgend op het restaurantbezoek. Een onderzoek 
naar het klantengedrag onderschrijft dat mensen naar Ctaste gaan om iets nieuws en/of 
unieks te beleven. Gasten die terugkeren, doen dit vaak met anderen die zij dit ook willen 
laten ervaren. Zoals een van de gasten het stelt: “eten bij Ctaste is echt een avondje uit”. Ten 
slotte is ook de ervaring van een visuele beperking een van de redenen om in het restaurant te 
gaan eten.  
 
Een belemmering kan zijn dat sommige mensen bang in het donker of claustrofobisch zijn. 
Of men wil weten wat zij eten, iets wat bij Ctaste pas achteraf bekend wordt gemaakt. Het 
restaurant biedt zo gezegd geen controle en zekerheid.  

                                                 
1 Soortgelijke buitenlandse ondernemingen zijn Unsichtbar (Duitsland), Blinde Kuh (Zwitserland) en 
Dans le Noir (actief in Frankrijk, Verenigde Staten en Rusland). 
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Zij wil mensen verrassen en als gast moet je je er aan over willen (durven) geven en iets 
nieuws willen ontdekken. Zoals een van de oprichters het stelt; “Je houdt van Ctaste, of niet”. 
Ctaste krijgt zeer hoge cijfers van haar klanten en heeft met 59,9% een zeer hoge Net 
Promotor Score (NPS)2. Zij heeft daarmee dus een zeer hoge aanbevelingsintentie onder haar 
klanten; de aanbevelingen van bestaande klanten van Ctaste zorgen voor de aanwas van 
nieuwe klanten3. 
 
Ontstaansgeschiedenis 

Drie jonge ondernemende mensen4, allen werkzaam in de financiële sector, met een 
universitaire achtergrond en leidinggevende ervaring, hebben in april 2007 een plan. Zij 
willen een maatschappelijk verantwoord restaurantbedrijf voeren met als toegevoegde 
waarde de unieke belevenis om in het absolute donker de maaltijd te genieten. Door als eerst 
een donker restaurant in Nederland te openen wil Ctaste zich als pionier binnen een nieuw 
segment van de restaurantmarkt vestigen. Met lekker en verantwoord eten, goede wijn, de 
donkere experience én visueel gehandicapt personeel moet Ctaste een maatschappelijk 
verantwoorde onderneming zijn die iedere dag trots kan zijn op haar product. 
 
De drijfveren van de oprichters sloten goed op elkaar aan. Sandra Ballij: “Ondernemerschap 
heeft altijd in mij gezeten; voortdurend proberen om zoveel mogelijk initiatieven te 
ontplooien, en de activiteiten naar een niveau hoger te trekken is daar de basis van. Ons 
concept geeft heel goed de vernieuwing, verbetering en passie weer die ik in mijn leven 
probeer uit te dragen.” Ze vertelt verder over hoe het idee tot stand is gekomen. “Toen ik dit 
idee in Duitsland tegenkwam, heb ik meteen met een aantal mensen, waaronder mijn man en 
medevennoot, hierover contact gehad omdat mij dit een uniek concept leek. Voor dit project 
heb ik veel ondersteuning gehad van mijn familie en ook veel input gevraagd aan een 
marketing deskundige. Daarnaast wilde een kennis, een oogarts, bij het horen van dit plan 
direct helpen met het geven van allerlei informatie over blinden”.  
 
Bas de Ruiter had ook zijn eigen motieven; “Mijn drijfveer in alles wat ik doe is om een 
verschil te maken. Een taakomschrijving of doelstelling is slechts een basisgegeven, 
ontwikkelingen staan daarbij nooit stil. Mijn kwaliteiten zijn te vinden in mijn creativiteit om 
meer te bereiken met de gegeven middelen”. 
 
Operationele uitdagingen bij de start 

Zoals iedere startende sociale onderneming kende ook Ctaste in het begin hoogte- en 
dieptepunten. Elk begin is moeilijk, maar zeker sociale ondernemingen merken dat diverse 
instanties (overheden, financierders, maatschappelijke instellingen) nog onbekendheid zijn 
met deze nieuwe ondernemingsvorm en de kenmerken die zij met zich meebrengt. 
 

                                                 
2 De klanten van een bedrijf met een hoge NPS doen meer aanbevelingen en zijn eerder geneigd om 
herhalingsaankopen te doen. Meer informatie over de berekening van deze score is te vinden op 
http://www.netpromoter.nl/Net-Promoter-Score.html 
3 Zie de appendices voor meer klantinformatie over Ctaste. 
4 De derde compagnon is inmiddels niet meer betrokken bij Ctaste. Vandaar dat alleen het verhaal van 
Sandra en Bas hier is opgenomen. 
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Het voor Nederland nieuwe concept van eten in het donker zorgde bijvoorbeeld voor het 
nodige overleg met de Amsterdamse brandweer over de benodigde vergunningen. Want ja, 
wat als er eens brand zou uitbreken terwijl de gasten in het donker aan het genieten zijn van 
hun eten? Ctaste ontkwam er niet aan om enkele aanvullende maatregelen te nemen. Daar 
bovenop kwam de moeizame relatie met de toenmalige eigenaar van het pand dat het 
restaurant huurde, die Sandra en Bas bij tijd en wijle de nodige kopzorgen bezorgde. Alsof 
dat nog niet genoeg was bleek het geld vlak voor de opening op te zijn, terwijl er nog het 
nodige moest gebeuren. 50 vrienden, 2 nachten doorhalen en vele liters verf later, kon Ctaste 
toch nog op tijd haar deuren openen voor de feestelijke opening. 
 
Het begon met een enkele zaal waar plaats was voor 25 tot 30 gasten. Ctaste had in die 
openingsweken dan ook slechts één persoon voor de bediening. En het bleek al snel dat 
wijnglazen op pootjes geen goed idee waren, omdat gasten ze in het donker constant 
omstootten. Al na drie dagen kwamen lage wijnglazen op tafel. Innovatief als Ctaste was werd 
er al vrij snel een online reserveringssysteem ontwikkeld. De markt bleek daar echter nog niet 
klaar voor. De reserveringen stroomden binnen en werden snel opgevolgd door de 
automatische e-mailbevestiging. Maar dat kon toch niet kloppen! Mensen belden er iedere 
keer achteraan om telefonisch vervolgens nog een tweede bevestiging te krijgen. Met als 
gevolg dat het personeel veel tijd kwijt was aan het beantwoorden van alle telefoontjes. 
 
Financiële uitdagingen bij de start 

Financieel kostte de oprichting de nodige bloed, zweet en tranen. Het is altijd lastig voor 
horecaondernemers om de financiering van hun plannen rond te krijgen, maar de oprichters 
van Ctaste waren gezien hun achtergrond bekend met de financiële ratio’s die door banken 
gevraagd werden. Vanwege Sandra’s achtergrond als oud-medewerker van een bank kon een 
financiering door die bank door de buitenwereld wel eens gezien worden als 
belangenverstrengeling. Vandaar dat die mogelijkheid geen doorgang vond. Bij een andere 
grote Nederlandse bank kwam de financiering ook niet rond, dit omdat men vroeg of Ctaste 
al een kok had. “Uh nee”, moest Sandra op dat moment erkennen. Dan kon men geen lening 
verstrekken.  
 
Enige tijd later liep Sandra een manager van Rabobank Special Projects tegen het lijf op een 
zakelijk netwerkevenement. Hij zag de potentie van Ctaste en ging zich binnen de bank hard 
maken om een financiering rond te krijgen. Dit lukte, maar niet zonder de steun van andere 
partijen. Zo sloten enkele bekenden van Sandra en Bas Tante Agaath-leningen5 af om een 
financieel steentje bij te dragen. Tevens kreeg Ctaste hulp van de Start Foundation. Zij 
verstrekken risicodragend vermogen aan MKB-bedrijven die medewerkers in dienst hebben 
(of gaan nemen) met minder kansen op de arbeidsmarkt. Via haar kredietverstrekking streeft 
zij naar een inclusieve arbeidsmarkt. 
 

                                                 
5 Dit is een fiscaalvriendelijke durfkapitaalregeling. Een extern persoon (bv. een familielid van de 
startende ondernemer. Deze mag echter niet getrouwd of samenwonend zijn met de ontvanger) kan 
dan een lening verstrekken, waardoor deze een heffingskorting op de inkomstenbelasting krijgt. De 
Tante Agaath-lening bestaat als zodanig niet meer, andere durfkapitaalregelingen wel. 
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Per 1 oktober 2007 wordt een bestaand restaurantpand gehuurd, waardoor de toenmalige 
aankoop- en verbouwingskosten te overzien waren. In totaal bedroegen deze kosten EUR 
164.000. Daarnaast wordt in het begin nog EUR 10.000 geïnvesteerd in voorraden.  
De totale investering werd gefinancierd met een langlopende banklening (75.000), Tante 
Agaath-leningen (55.000) en een lening van de Start Foundation (50.000)6. Vanaf boekjaar 
2009 schrijft Ctaste zwarte cijfers. 
 
Sandra en de kenmerken van Ctaste 

Sandra Ballij heeft de dagelijkse leiding in het restaurant. Na haar studie (een master 
business administration aan de VU en een master marketing in Parijs) begint ze in 2005 als 
management trainee corporate clients  en vervolgens international car lease, bij de ING. Na 
iets meer dan een jaar is ze marketing manager SME7. Op een bepaald moment besluit ze het 
roer om te gooien en zich te richten op een nieuw initiatief met directe maatschappelijke 
impact. Sandra vertelt gepassioneerd over Ctaste. “Het was destijds een logische keuze om te 
gaan ondernemen. Het heeft altijd in me gezeten”. “Het is een combinatie van vernieuwing, 
verbetering en passie”. Tevens heeft ze een achtergrond die ligt in de combinatie van 
financiën, strategie en marketing. Zaken die Sandra destijds, en nog altijd, goed van pas 
kwamen. De keuze voor het concept was, ondanks gebrek aan horeca ervaring, een 
vanzelfsprekende stap en een aaneensluiting van haar hobby’s: eten, drinken, gezelligheid, 
vernieuwing en organiseren.  
 
Sandra: “Ctaste laat zien dat sociaal en commercieel hand in hand kunnen gaan”. Als 
eigenaar en ondernemer dient zij nu en dan toch ook harde keuzes te maken. Bijvoorbeeld als 
een nieuwe werknemer na lang coachen toch echt niet blijkt te functioneren en/of niet 
binnen het bestaande team kan aarden. De blinden en slechtzienden, ‘experts van het donker’ 
zoals Sandra ze noemt, moeten bij indiensttreding wel eerst enigszins ‘gevormd’ worden. 
Vaak hebben ze nog nooit een baan gehad. Ze willen in het begin, na soms jaren in een 
zorgsituatie verkeerd te zijn, zich nog wel eens wat passief opstellen en kunnen zich 
onvoldoende bewust zijn van basale zaken zoals op tijd komen en je netjes kleden. “Ze 
ontvangen een salaris, dus mag je ook wat meer van ze verwachten”. 
 
Ctaste heeft vooral jonge medewerkers in dienst, wat onbewust zo gegroeid is. Zij ontvangen 
een cao salaris en kunnen binnen het restaurant doorgroeien. De coaching bereidheid is 
groot, waarbij de blinden ook van elkaar veel leren. Het restaurant kent daarnaast een 
trainingsprogramma, waarbij gelet wordt op gedrag, houding en taken. De cultuur kenmerkt 
zich door aanpakken, het is en blijft uiteindelijk een restaurant, en het feit dat je als 
medewerker zaken kan uitproberen (bijv. koken naast het werken in de bediening), zolang 
binnen het commercieel haalbare. 
 
Het verhaal van Jeroen 

Eind 2006 komt Jeroen per toeval in aanraking met Ctaste. Zijn vader leest een oproep in de 
krant.  

                                                 
6 Zie de appendices voor meer financiële achtergrondinformatie over Ctaste. 
7 Small and medium enterprises. 
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In het artikel wordt het concept uitgelegd en een oproep gedaan aan personen met een 
visuele beperking. “Het klonk wel grappig”, aldus Jeroen. Hij reageert op de advertentie en 
raakt vanaf de start betrokken. Jeroen, die nu de elf ‘experts van het donker’ (bediening) 
aanstuurt, heeft zijn hele leven al een fysieke beperking. Waar hij vroeger ‘slechts’ slechtziend 
was, is hij nu volledig blind als gevolg van een continue verslechtering van zijn zicht.  
Hij heeft een MBO opleiding brood- en banketbakken gevolgd en had drie verschillende 
werkgevers voordat hij bij Ctaste in dienst kwam. Toen hij zonder werk kwam wachtte een 
zoektraject met behulp van re-integratiebureaus.  
 
Daarover zegt Jeroen: “Ik wilde vooral wat gaan doen, aan de slag gaan. Het re-
integratiebureau leek echter meer geïnteresseerd in zichzelf, kwam aanzetten met testjes en 
onnodige trainingen, maar had weinig concrete ideeën. Ze hebben me destijds al met al niet 
echt geholpen”. Geleidelijk is Jeroen gegroeid in zijn functie en qua werkzaamheden. Hij 
beschrijft het als een natuurlijke gang van zaken. Hij was leergierig en Ctaste heel 
bereidwillig om hem daarin te ondersteunen. Jeroen heeft het Leermeestertraject8 afgerond, 
zodat hij nu stagiairs kan begeleiden. Daarnaast heeft hij beter inzicht gekregen hoe je 
iemands sterke en ontwikkelpunten kunt ontdekken en verbeteren. Tenslotte heeft hij tijdens 
het traject gewerkt aan zijn communicatieve vaardigheden, wat goed van pas komt in zijn 
leidinggevende functie. 
 
Over zijn blind zijn zegt Jeroen: “Bij mijn vorige werkgevers, waar ik de enige visueel 
beperkte medewerker was, had ik steeds het gevoel me dubbel te moeten bewijzen. Bij Ctaste 
is dat niet zo”. Mensen met een beperking zijn immers vaak het buitenbeentje waar iedereen 
binnen de onderneming rekening mee moet houden. “Ik kan mensen nu niet alleen een 
bijzondere avond laten beleven; ik kan ook een impact maken over hoe het is om blind te zijn. 
Dit zet de gasten aan tot nadenken. Dat maakt mijn huidige werk zo leuk, het geeft me een 
energie boost en daarnaast veel zelfvertrouwen”.  
 
Jeroen verwacht ook de komende jaren bij Ctaste te werken. Hij heeft een balans gevonden 
tussen het werk, dat deels ’s avonds en ’s nachts plaatsvindt, zijn privéleven en het afspreken 
met vrienden. Dit alles geeft hem rust, waardoor hij goed in zijn vel zit. “Het uitgangspunt 
moet zijn dat visueel beperkten alles kunnen, net als ieder ander. Ze zullen je gaan 
verbazen!”. 
 
De ervaringen van Ctaste zijn een goede aanvulling op bovenstaand verhaal. Zij maakt(e) 
voor de werving van personeel immers beperkt gebruik van re-integratiebureau ’s, die de 
onderneming in het begin nog wel eens wegzetten als ‘raar’ of ‘te commercieel’. Volgens 
Ctaste krijgen deze bureaus de verkeerde financiële prikkels vanuit de overheid, waardoor ze 
mensen met een arbeidshandicap onvoldoende begeleiden van zorg naar werk. Ook voor het 
UWV9 was het lastig Ctaste gericht te helpen, bijvoorbeeld door in haar klantenbestand te 
zoeken naar blinden. De database bevatte onvoldoende gegevens.  
 

                                                 
8 Doel van de Leermeester Training is niet alleen het behalen van het SVH Diploma Leermeester. 
Men leert in de training ook om de praktijkkennis te gebruiken tijdens het begeleiden van leerlingen. 
Na afloop van de training is men in staat om leerlingen optimaal te begeleiden en op te leiden binnen 
het leerbedrijf.  
9 Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
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Uiteindelijk verspreidde het uitvoeringsinstituut wel een algemene oproep. Dat leverde veel, 
maar jammer genoeg weinig goede reacties op. Door middel van oproepen op diverse 
internetfora wist Ctaste wel blinde werkzoekenden te bereiken, waarvan een deel ook 
daadwerkelijk bij de onderneming aan de slag ging. 
 
De ‘doelgroep’ voor sociale ondernemingen 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert het begrip arbeidsgehandicapten; 
personen die door een langdurige aandoening, ziekte of handicap worden belemmerd bij het 
uitvoeren of verkrijgen van werk. De totale beroepsbevolking10, nationale definitie, is 
afgerond 7,9 miljoen mensen groot. Nederland heeft een werkzame beroepsbevolking11 van 
afgerond 7,4 miljoen, waarvan 967.000 mannen en vrouwen met een aandoening12. Hiervan 
zijn er 487.000 arbeidsgehandicapt. Concluderend zijn 480.000 mensen (aantal mensen met 
een aandoening minus aantal arbeidsgehandicapten) beschikbaar als arbeidskracht. 
 
Deze 480.000 personen zou niet belemmerd moeten worden bij het vinden van een 
volwaardige baan, anders dan door hun eigen ‘beperking’. Het betreft een brede doelgroep, 
van mensen met zowel een fysieke of psychische (verstandelijke) beperking, als ook personen 
die vanwege sociale economische omstandigheden, bijvoorbeeld ex-gedetineerden en 
verslaafden, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
 
De sociale onderneming  
 
Tot enige tijd geleden kregen mensen met een beperking een uitkering, waar nodig 
aanvullende zorg, en stond men buiten het algemene arbeidsproces. De laatste jaren is een 
duidelijke omslag zichtbaar; er wordt steeds meer gekeken wat deze groep wél kan en hoe zij 
daarop aansluitend een bijdrage kan leveren aan de maatschappij en de economie. Sociale 
ondernemingen kunnen de motor zijn achter deze transitie en een voorbeeld zijn voor het 
‘reguliere’ bedrijfsleven.  
 
Literatuurstudies laten zien dat er geen eenduidige definitie is van een sociale onderneming.  
Het hebben van een maatschappelijke missie, zelfstandig als onderneming opereren, 
financieel zelfvoorzienend zijn en een sociale bedrijfsvoering uitoefenen zijn de algemene 
kenmerken. Kijkend naar Ctaste staat daar, naast de maatschappelijke impact, zeker ook de 
beleving van haar gasten centraal. De onderneming is zelfstandig en niet afhankelijk van 
giften of subsidies. Zij maakt winst, maar dit financiële doel staat ten dienste van de missie en 
de nieuwe sociale initiatieven van de eigenaren. De blinde werknemers krijgen naast de 
sociale contacten, verantwoordelijkheidsgevoel en eigenwaarde.  

                                                 
10 Alle personen (15 tot 65 jaar) die tenminste twaalf uur per week werken, of werk hebben aanvaard 
waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of verklaren ten minste twaalf uur per week 
te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf 
uur per week te vinden.  
11 Mensen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per 
week. 
12 Alle mensen van 15 tot 65 jaar in Nederland  die aangeven een langdurige aandoening, ziekte of 
handicap te hebben. 
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Daarnaast zijn er ook sociale ondernemingen met een meer hybride vorm van werk en zorg 
(dagbesteding) en ondernemingen met uitsluitend een zorgcomponent. 
 

Het business model 
 
Vele sociale ondernemingen combineren het specifieke talent van haar medewerkers 
voortkomend uit een beperking, met commerciële activiteiten. De maatschappelijke invulling 
vindt zogezegd plaats binnen een commerciële context. Randvoorwaardelijk daarbij is de 
aanwezigheid van de juiste omgevingsfactoren (bv. de ruimte voor persoonlijke aandacht en 
een aantal doelstellingen omtrent mensontwikkeling), die door de leiding van de 
onderneming geborgd dienen te worden. Deze kunnen ervoor zorgen dat de 
‘bewegingsvrijheid’ die de medewerkers ervaren binnen de gegeven organisatiestructuur 
minder vrijblijvend is dan bij reguliere, commerciële bedrijven. Echter, anders dan bij deze 
laatste groep waar vaak speciaal voor individuele werknemers aanpassingen gedaan moeten 
worden, hoeven bij social enterprises geen specifieke uitzonderingen te worden gemaakt, 
want de aanwezigheid van arbeidsgehandicapten is er business as usual13. 
 
Het concept van Ctaste lijkt ook succesvol als gevolg van een combinatie tussen talent (de 
beperking is de toegevoegde waarde!), commerciële behoefte en de juiste omgevingsfactoren.  
Bij dit laatste moet men denken aan het doen van bepaalde aanpassingen in de standaard 
restaurantprocessen (voorbeelden zijn vlees en vis serveren op verschillende borden en 
gebruik van brailletekens op spullen in de keuken). “Als die drie zaken op de juiste wijze zijn 
ingevuld heb je goud in handen”, aldus Sandra. Jeroen ziet de volgende zaken als het succes 
achter Ctaste. “De bedrijfsleiding is ondernemend, positief ingesteld en denkt mee met haar 
personeel. Zij geeft haar medewerkers de ruimte voor ‘trial & error’; binnen het commercieel 
haalbare bestaat de mogelijkheid om zaken uit te proberen. Ten slotte heeft zij een totaal 
andere kijk op personen met een visuele beperking dan menig andere ondernemer”.  
 
Sandra Ballij zelf is er sterk van overtuigd dat mensen in hun kracht gezet moeten worden. 
Uitgesproken zegt ze: “Blinden en slechtzienden zijn niet zielig en willen ook niet zielig 
gevonden worden”. Ze motiveert haar medewerkers door te zeggen dat ze dingen wel kunnen, 
net zo lang totdat ze er zelf van overtuigd zijn. Aangezien zij ‘gewoon’ een salaris verdienen 
vindt Sandra dat ze ook meer van hen mag verwachten. In tegenstelling tot ondernemingen 
met een zorgcomponent en/of waar het meer draait om dagbesteding. Voor Ctaste geldt dat 
zij uitsluitend inkomsten heeft uit commerciële activiteiten (naast het restaurant ook uit 
proeverijen en workshops). Voor wat betreft de uitgaven; “We hebben in vergelijking met 
andere restaurants enerzijds meer personeelskosten, maar anderzijds ook minder 
inkoopkosten omdat we direct, zonder tussenhandel, inkopen en schaalvoordelen14 genieten”, 
aldus Sandra Ballij. 
 
 
 

                                                 
13 Dit geldt overigens niet per definitie voor alle sociale ondernemingen. 
14 Ctaste werkt vrijwel uitsluitend op basis van reserveringen en presenteert maandelijks vaste 
verrassingsmenu’s (vlees, vis, vegetarisch) aan haar klanten. 
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Loonwaarde in de context van sociaal ondernemerschap 
 
In de discussie over de prestaties van een sociale onderneming en de waarde die zij genereert, 
is het begrip loonwaarde15 van wezenlijk belang. De eerder beschreven 480.000 
arbeidsgehandicapten hebben, zoals iedere individu met of zonder beperking, een bepaalde 
loonwaarde. Loonwaarde is de economische waarde van het werk dat iemand verricht of kan 
verrichten, in geld uitgedrukt.  
 
Als er sprake is van een arbeidsbeperking dan gaat het om de arbeidsprestatie in een bepaalde 
functie op een bepaald moment. De loonwaarde wordt dan bepaald in vergelijking met een 
gezonde soortgelijke (valide) medewerker. De vergelijking geschiedt aan de hand van een 
taakanalyse en competentiemeting. De taken worden geanalyseerd in 4 groepen:  
 
1.   Reguliere (kern)taken;   
2.   Leerbare (ontwikkel)taken;   
3.   Additionele taken (taken die normaal niet gedaan worden);  
4.   Inactieve momenten (bijvoorbeeld extra pauze).   
  
Per taak wordt de productiviteit gemeten op basis van tempo en kwaliteit om tot de juiste  
loonwaarde te komen. Daarnaast wordt er gekeken naar een aantal competenties zoals 
bijvoorbeeld: collegialiteit, nauwkeurigheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen. 
De combinatie van de taakanalyse en de competentiemeting bepalen de loonwaarde van een 
medewerker met een arbeidshandicap16.  

  
Kijken we naar Jeroen dan kunnen we stellen dat hij een loonwaarde heeft van 100%. Hij 
heeft zijn eigen reguliere taken, heeft duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt waardoor hij 
nu meer verantwoordelijkheden heeft en kent geen inactieve momenten. 
Bij Ctaste is het, ondanks enkele verzoeken van werkzoekenden, niet mogelijk om als nieuwe 
medewerker een aantal maanden te werken zonder dat men een salaris ontvangt. Dit zou 
teveel vrijblijvendheid met zich meebrengen in vergelijking met de medewerkers die een 
salaris genieten. Het is wel mogelijk parttime te werken met behoud van een uitkering.  
 
Een aantal werknemers vond het namelijk moeilijk haar uitkering direct op te zeggen, nadat 
zij bij Ctaste aan de slag waren gegaan. Men verloor daarmee immers bepaalde opgebouwde 
rechten. Als Ctaste dan na verloop van tijd toch afscheid zou hebben genomen van de 
medewerker dan zou deze teruggevallen zijn in een uitkering, maar op een lager niveau. 
Afscheid nemen van deze zekerheden is een grote stap.  
 

                                                 
15 Loonwaarde is een formele door de overheid gebruikte term. De loonwaarde is het aangepaste salaris 
dat aan het werk toegekend wordt. Als werknemer betaal je dit aangepaste salaris en daarbovenop 
ontvangt de werknemer een uitkering wegens loondoorbetaling bij ziekte. 
16 Dit kan bijvoorbeeld uitkomen op 40%, 60%, of 80%. Dit percentage van het normale loon wordt 
uitbetaald aan de werknemer door de werkgever. Wanneer dit uitkomt op een bedrag lager dan het 
wettelijk minimumloon kan de werkgever loonaanvulling (loondispensatie16) aanvragen bij het UWV 
(toestemming om minder te betalen dan het wettelijk minimumloon). De medewerker zal afhankelijk 
van uitkeringsregeling een aanvulling ontvangen van het UWV of de gemeente. 
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Van Ctaste naar Ctalent 

 
Sandra Ballij is alweer een nieuw initiatief gestart. De markt in Nederland is volgens Ctaste te 
klein voor een twee vestiging van het restaurant. Dat bracht haar op het spoor om na te 
denken over een manier waarop het wel mogelijk is, binnen één concept, meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. 
 
Met dit nieuwe idee, genaamd Ctalent, maakt ze deel uit van groep drie (2012-2013) van het 
project ‘Dare to have a dream’. Dit programma is één van de innovatieve en pragmatische 
programma's van de Dutch Dream Foundation (DDF). In het programma brengt de DDF 
topmanagers en veelbelovende “nieuwe ondernemers” samen. De topmanager draagt zijn 
kennis en inzichten over, stelt zijn/haar netwerk en eigen organisatie beschikbaar, coacht, 
stimuleert en draagt bij aan het succes van de ondernemer. DDF heeft er voor gekozen om 
zich te richten op de ‘nieuwe ondernemers'17.  
 
Het doel van Ctalent is om meer mensen met een beperking en daaraan gekoppelde afstand 
tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen en in hun kracht te zetten. Anders gezegd, 
opschaling van 11 (huidige aantal ‘experts van het donker’ bij Ctaste) naar 11.000 en meer. De 
tijdsgeest is er rijp voor evenals de potentie van het idee en de nog immer grote groep 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
 
Disclaimer 
 
Deze teaching case kan niet geïnterpreteerd worden als de mening van 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (PwC). Daar waar in de casus personen worden 
geciteerd betreft dit hun persoonlijke mening. De inhoud van de casus, de meningen van 
geciteerde personen, trainingen en/of trainingsmateriaal, het geven van toelichtingen, de 
beantwoording van vragen of de behandeling van de concrete casus mogen niet worden 
opgevat als concreet (professioneel) advies of (wetenschappelijke) literatuur of opinie. 
Ingeval van gebruik, verspreiding, publicatie of vereenvoudiging dient steeds deze 
disclaimer te worden opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 De reden hiervoor is dat deze ondernemers “zich kenmerken als ondernemers met extra veel passie, 
drive en energie. Tegelijkertijd zijn zij gewend multidimensionaal (in internationaal, economisch en 
cultureel opzicht) te denken en te acteren en tonen ze meer durf en lef om hun droom waar te maken.” 
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Appendices 
 
Onderstaande appendices geven financiële achtergrondinformatie bij Ctaste, aanvullende 
informatie over de klantbeleving en een verdere verdieping bij de paragraaf over loonwaarde. 
 
Financiële achtergrondinformatie 
 

- Kosten verbouwing en inventaris Ctaste 

Aannemerkosten € 1.547
Verduisteren en panieksluiting € 1.904
Nieuwe v loer serre € 1.041
Nieuwe muren en lichtsluis € 5.867
Etenssluis € 4.165
Nieuwe bar € 2.975
Kluisjes € 1.190
Pannen/serv ies/keukengerei etc. € 2.380
Nieuwe wc's incl ev entuele aanpassing rioleri € 10.495
Noodv erlichting € 4.165
Additionele Stoelen en tafels € 5.950
lnv entaris ontv angstruimte € 1.190
Schilderwerk € 1.190
Aankleding Serre € 357
Totaal v erbouwing en inv entaris € 44.416

1 0% onv oorzien € 4.442
Totaal verbouwing € 48.858

Totaal aankoop € 115.000

waarv an Goodwill € 40.000
Totaal € 163.858  

- Openingsbalans en balans einde 1e boekjaar Ctaste 

31-12-2007 1-10-2007 31-12-2007 1-10-2007

Immateriele vaste activa € 57 € 40 Gestort en opgevraagd kapitaal € 18 € 18

Materiele vaste activa € 96 € 124 Overige reserves -€ 25

Financiele vaste activa € 2 € 0 Langlopende schulden € 164

Voorraden € 2 € 10 Tante Agaath € 55

Vorderingen € 14 € 0 Start Foundation € 50

Liquide middelen € 34 € 49 Langlopende banklening € 7 5

Kortlopende schulden € 43 € 25

Voorzieningen € 5 € 0

T otaal € 205 € 223 T otaal € 205 € 223

Balans na aanschaf/verbouwing (1-10) en op jaareinde (31-12)

Bedragen * EUR 1.000  
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- Financiële resultaten Ctaste 2008-2011 

Winst- en verliesrekening 2011 2010 2009 2008

Netto-omzet € 7 64.442 € 67 1.7 97 € 593.621 € 452.607

Inkoopwaarde vd omzet -€ 150.430 -€ 124.165 -€ 121.589 -€ 107 .312

Brutowinst € 614.012 € 547 .632 € 47 2.032 € 345.295

Lonen en salarissen € 322.551 € 310.385 € 27 2.516 € 233.039

Overige personeelskosten € 17 .293 € 14.57 4

Afschrijv ingen immateriele vaste activa € 5.660 € 5.660

Afschrijv ingen materiele vaste activa € 24.103 € 21.7 92 € 27 .295 € 25.849

Huisvestingskosten € 53.059 € 49.512 € 53.839 € 59.7 87

Verkoopkosten € 14.441 € 8.446 € 7 .587 € 17 .216

Autokosten € 7 14 € 2.883 € 3.949 € 893

Kantoorkosten € 23.837 € 18.964

Algemene kosten € 13.968 € 7 .532 € 23.07 8 € 23.57 7

Som  der bedrijfslasten € 47 5.626 € 439.7 48 € 388.264 € 360.361

Bedrijfsresultaat € 138.386 € 107 .884 € 83.7 68 -€ 15.066

Financiele baten en lasten € 1 .321 -€ 4.47 0 -€ 10.195 -€ 11 .7 39

Resultaat uit bedrijfsvoering voor belastingen€ 139.7 07 € 103.414 € 7 3.57 3 -€ 26.805

Belastingen € 25.659 € 20.591 € 4.642

Netto resultaat na belastingen € 114.048 € 82.823 € 68.931 -€ 26.805  
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Kwalitatieve achtergrondinformatie 
 

- Uitslag enquête klanttevredenheidonderzoek Ctaste (juni 2012) 

Ctaste is een unieke, maatschappelijk verantwoorde horecaonderneming. De concurrentie op 
de uithuizige vrijetijdsmarkt waarin Ctaste concurreert, is hevig. In tegenstelling tot Ctaste 
kunnen concurrenten hun klanten zekerheid en een evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding 
garanderen. En daarnaast beschikken sommige concurrenten over grote 
marketingbudgetten. De huidige markt van Ctaste is in te delen in vier klantgroepen, 
namelijk: bedrijven, familie, vrienden en duo’s. De huidige retentie van klanten is laag, 
14,2%, in vergelijking tot de potentiële retentie, 82,2%. 
 
Het merendeel van de bestaande klanten van Ctaste is een promotor. Deze klant is 
enthousiast, beveelt aan en doet sneller herhalingsaankopen dan klanten die buiten deze 
groep vallen. Ctaste heeft een hoge Net Promotor Score® die veroorzaakt wordt door de 
affectieve loyaliteit die Ctaste met klanten opbouwt. Affectieve loyaliteit is de emotionele 
binding tussen aanbieder en afnemer. Klanten van Ctaste hebben deze emotionele binding 
opgebouwd door het lichamelijke contact met de visueel beperkte gastheer/gastvrouw en 
doordat klanten, in het donker, afhankelijk zijn van deze visueel beperkte 
gastheer/gastvrouw. In één ervaring weet Ctaste affectieve loyaliteit bij klanten op te bouwen. 
 
Ctaste zal gebruik moeten maken van de bestaande klanten om te blijven groeien en 
voortbestaan. Ctaste moet de directe en indirecte klantwaarde van de bestaande klanten 
verhogen. Ctaste zal dit moeten doen door het stimuleren van de affectieve loyaliteit onder 
promotors. Loyaliteit zorgt voor herhalingsaankopen (retentie) en mond-tot-mondreclame 
(aanbevelingen). De loyaliteit van klanten wordt beïnvloed door vijf factoren, namelijk: een 
intieme klantrelatie, minder goede kwaliteit van alternatieven, tevredenheid van de klant, de 
investering van het bedrijf in de relatie en de innovatie van het bedrijf. 
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Aanvullende informatie loonwaardebegrip 
 

- Participatieladder en -matrix 

Het hebben van inzicht in de rol van sociale ondernemingen en de waarde die zij creëren kan 
van groot nut zijn in elke discussie over sociaal ondernemerschap, de economische 
haalbaarheid van een sociale firma, de waarde van een medewerker met een beperking en de 
doelmatigheid van uitgevoerd beleid. De Participatieladder is een meetinstrument18 waarmee 
je kunt vaststellen in hoeverre een burger, bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde of een 
arbeidsgehandicapte, meedoet in de samenleving. Dit wordt veel door gemeenten gehanteerd 
als instrument om te duiden waar mensen staan. De ladder (zie volgende pagina) is 
onderverdeeld in zes treden.  
 
De onderste vier zijn voor mensen zonder een arbeidscontract. De bovenste twee voor 
mensen met regulier werk: met ondersteuning (trede 5) of zonder (trede 6). De blinde 
werknemers van Ctaste bevinden zich allemaal in de bovenste trede. Aan de 
participatieladder is nog een dimensie toe te voegen; mate van opleidingsniveau. Daaruit 
volgt dan onderstaande matrix19. In deze matrix kan elke beweging, zowel naar rechts 
(grotere mate van zelfstandigheid, meer toegevoegde loonwaarde), als naar boven (hoger 
opleidingsniveau, vakkennis) inzichtelijk gemaakt worden, elke stap wordt als PBE 
(Participatie Beweging Eenheid) geregistreerd. Des te meer PBE’s, des te meer ontwikkeling, 
des te meer kans om aan het participatieproces deel te nemen.  
 

1.

Geisoleerd

2.

Sociale 

contacten

3.

Georganiseerde 

contacten

4. 

Onbetaald werk

5.

Betaald werk 

met 

ondersteuning

6.

Regulier werk

Universitair

HBO

MBO niveau 4 

MBO niveau 3 

MBO niveau 2 

MBO niveau 1

Praktijkonderwijs

Geen onderwijs

 
 

                                                 
18 Een ander meetinstrument is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het meet hoeveel een 
bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer 
ondernemen’). Het doel van de ontwikkelpartners (Stichting PSO-Nederland en TNO) is om via 
toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen.  
19 De participatiematrix is een praktijkmodel om inzicht te krijgen in mogelijke effecten. 

Fig. 1 Participatiematrix 
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De blinde medewerkers van Ctaste (‘experts van het donker’) hebben allen regulier (betaald) 
werk en zitten dus rechts in de matrix. Werknemers met een beperking die onbetaald of deels 
betaald werk verrichten aan de linkerzijde. Zij ontvangen naast eventueel loon ook nog (een 
deel) subsidie.  

 
- Participatieladder en participatiematrix op klant/medewerker niveau 

 
 
 
 
In de matrix kan aangeven worden op welke trede de cliënt zich begeeft en welke route 
(ontwikkeling) de cliënt eventueel kan volgen ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling op weg 
naar het hoogst (best) haalbare). Het kan dus als ondersteuning dienen voor de regiehouder 
(opleiding functionaris?). In onderstaande overzichten wordt de Participatiematrix op 
medewerker niveau getoond. Het oranje gedeelte kan de mogelijke ontwikkel stappen 
weergeven. 
 

 

 

 

Fig. 2 Participatieladder 

Fig. 3 Praktijkvoorbeeld participatiematrix 
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