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Voorwoord

Utrecht kenmerkt zich als Global Goals City. Onze strategie voor Gezond Stedelijk 
leven koppelen we aan wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen: De Global 
Goals for Sustainable Development (SDGs). In de praktijk betekent dit dat we 
als gemeente bijvoorbeeld producten en diensten inkopen bij ondernemers waar 
het realiseren van een maatschappelijk doel voorop staat. Bij grote aanbestedings- 
contracten spreken we met bedrijven een social return percentage af. Dit kan 
ingevuld worden door bijvoorbeeld sociaal in te kopen of het aanbieden van 
stage- en/of leerwerkplekken. U kunt bijdragen aan grote maatschappelijke 
vraagstukken, óók op kleine schaal. Zoek de samenwerking en creativiteit op 
met positieve impact op uw bedrijf.
 
Laten we samen impact maken. Buy social, juist nu.
 
Anke Klein
Wethouder

Klimaatactie Partnerschap 

om doelstellingen 

te bereiken

Kwaliteitsonderwijs

Als u online kijkt, de krant open slaat of een rondje door de stad 
loopt valt het op hoeveel bedrijven, klein en groot, momenteel 
de oproep doen om sociaal en lokaal te kopen. Een noodzaak in 
deze crisistijd, die tegelijkertijd een flinke dosis creativiteit met 
zich mee brengt. Wellicht koopt uw bedrijf al met impact, of over-
weegt u de samenwerking aan te gaan met sociaal ondernemers. 
Voor u ligt de brochure ‘Inkopen met Impact’. Om u te inspireren 
en te informeren waar en hoe u dat in Utrecht kunt doen.

Meer informatie over de 17 global goals: www.utrecht.nl/global-goals

Geen honger Ongelijkheid 

verminderen
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https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/internationale-zaken/global-goals/


4 | Zo koop je in met impact

Buy Social

Borrel, lunch of diner
1. BraZZerie Abrona
BraZZerie Abrona is gevestigd in een voormalige boerderij in 
Vleuten-De Meern. Medewerkers met een verstandelijke beperking 
en/of een afstand tot de arbeidsmarkt werken hier in de bediening, 
keuken en bakkerij.  
brazzerieabrona.nl | Haarlerberg 56C 
Rolstoeltoegankelijk. ± 30 minuten met de bus. 

2. Broei
Bij Broei aan de Oosterkade wordt gastronomisch gekookt in een 
creatief, vintage interieur met verschillende zitjes én een terras. 
Je eet en drinkt er vegetarisch, veganistisch, direct trade en lokaal. 
broei-utrecht.com | Oosterkade 24
± 5 minuten met de bus of trein. 

3. Coffeemania By Boogh
Bij Coffeemania By Boogh begeleidt Stichting Boogh medewerkers 
met niet aangeboren hersenletsel naar persoonlijke groei en ontwik-
keling. Bij deze brasserie in Kanaleneiland is ook een vergaderruimte 
beschikbaar. 
coffeemania.nl/by-boogh-utrecht | Amerikalaan 199
Rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus of tram. 

4. De Hoge Weide
In De Hoge Weide biedt Reinaerde dagbesteding aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Zij werken in de huishouding, keuken 
en bediening. In dit restaurant zijn ook vergaderruimtes aanwezig.
dehogeweide.net | AB Harrewijnstraat 45
Rolstoeltoegankelijk. ± 20 minuten met de bus. 

https://brazzerieabrona.nl/
https://www.broei-utrecht.com/
https://www.coffeemania.nl/branche/by-boogh-utrecht/
http://www.dehogeweide.net/
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5. De Veldkeuken
De Veldkeuken serveert biologisch en vegetarisch eten, vol ingrediën-
ten van de historische moestuinen op landgoed Oud Amelisweerd. 
Het is ook mogelijk om een vergaderruimte te huren in dit gerestau-
reerde koetshuis. 
veldkeuken.nl | Koningslaan 11A (Bunnik)
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 20 minuten met de bus.

6. Gys
Gys is een informeel eetcafé met vestigingen op de Voorstraat en 
Amsterdamsestraatweg. Alle gerechten op de kaart zijn biologisch 
en vrijwel allemaal ook glutenvrij, vegetarisch en zelfs veganistisch 
te bestellen. 
gysutrecht.nl | Voorstraat 77 & Amsterdamsestraatweg 113
± 10 minuten met de bus. 

7. Landhuis in de Stad
Bij Landhuis in de Stad wordt zoveel mogelijk lokaal en duurzaam 
gekookt. Daarnaast werken mensen met een afstand tot de arbeids-
markt mee in het team. In dit restaurant in Oog in Al zijn tevens 
vergaderruimtes te huur. 
landhuisindestad.nl | Park Oog in Al 1
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus. 

8. MARCUS Utrecht
MARCUS Utrecht is het kloppende hart van Kanaal30. Dit restaurant 
biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om 
ervaring op te doen in de horeca en zet zich in tegen voedselverspilling. 
wijmarcus.com |  Kanaalweg 30
Rolstoeltoegankelijk. Slecht bereikbaar met het OV. 
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https://www.veldkeuken.nl/
https://gysutrecht.nl/
http://landhuisindestad.nl/
https://www.wijmarcus.com/
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9. Maximus Brouwerij
Maximus is een dynamische brouwerij mét proeflokaal in Leidsche 
Rijn. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij dit 
erkende leerwerkbedrijf ervaring opdoen in de bediening, schoon-
maak, logistiek en de keuken. 
maximusbrouwerij.nl | Pratumplaats 2A
Rolstoeltoegankelijk. ± 25 minuten met de bus. 

10. Oproer Brouwerij
Oproer is een brouwerij annex biercafé en restaurant, gevestigd in 
een industrieel pand in Zuilen. Hier wordt op een duurzame manier 
bier gebrouwen, maar ook biologisch en veganistisch gekookt. 
oproerbrouwerij.nl | CAB-Rondom 90A
± 5 minuten met de trein. 

11. Syr
Bij Syr krijgen vluchtelingen de kans om hun talenten te benutten 
en te ontwikkelen. In dit biologische restaurant aan de Lange Nieuw-
straat worden Syrische gerechten met een Europese twist geserveerd. 
restaurantsyr.nl | Lange Nieuwstraat 71
± 15 minuten met de bus. 

https://www.maximusbrouwerij.nl/
https://www.oproerbrouwerij.nl/
http://restaurantsyr.nl/
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12. The Green House
The Green House is een circulair restaurant aan de Croeselaan. Op 
het menu staan veel vegetarische en veganistische gerechten en in 
het team werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee. 
Er zijn ook vergaderruimtes te huur. 
thegreenhouserestaurant.nl | Croeselaan 16
± 5 minuten lopen. 

13. Venster
Venster is een restaurant, buurtkantine, wijkrestaurant of iets ertus-
senin, te vinden op het Berlijnplein. Het menu is elke dag anders, 
maar in ieder geval altijd geïnspireerd op het seizoen én zo veel 
mogelijk lokaal.
vensterutrecht.nl | Berlijnplein 520
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus of trein.

14. Waku Waku
Bij Waku Waku geloven ze dat de toekomst plantaardig is. Dit zeer 
stijlvolle restaurant aan het Vredenburg serveert daarom uitsluitend 
veganistische en voor het grootste deel ook biologische gerechten. 
wakuwaku.nl | Vredenburg 28
Rolstoeltoegankelijk. ± 5 minuten met de bus. 
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https://www.thegreenhouserestaurant.nl/zalen/
https://vensterutrecht.nl/
https://wakuwaku.nl/
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15. Werkspoorcafé 
Het Werkspoorcafé is het proeflokaal van brouwerij De Leckere. Alle 
bieren zijn duurzaam want aardgasvrij en op zonne-energie gebrou-
wen. Daarnaast zijn alle bieren én gerechten op de kaart biologisch. 
werkspoorcafe.nl | Tractieweg 43
Rolstoeltoegankelijk. Slecht bereikbaar met het OV. 

16. ZiZo
Zizo is een eetcafé en atelier aan de Oudegracht. Reinaerde biedt 
hier dagbegeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zij werken mee in de bediening of maken creatieve producten in 
het atelier.
zizo.nl | Oudegracht 281-283
Rolstoeltoegankelijk. Slecht bereikbaar met het OV. 

https://www.werkspoorcafe.nl/
https://www.zizo-online.nl/
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17. ADSU
De ADSU is een samenwerkingsverband van zeventien organisaties 
met een divers aanbod van werk, werkplekken en vrijwilligerswerk 
in de stad. Dit brede netwerk biedt een verscheidenheid aan team-
activiteiten (ook op grote schaal).
adsu.nl
Op locatie. 

18. All inclusive at work 
All inclusive at work wil organisaties een andere blik geven op inclusief 
werken. Tijdens een praktische workshop ontdek je zelf wat de (on)
mogelijkheden zijn van een zintuiglijke, fysieke, chronische of psychi-
sche beperking.
allinclusiveatwork.nl 
Op locatie. 

Teamactiviteiten
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https://www.adsu.nl/
http://allinclusiveatwork.nl/
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19. Buurman Utrecht
Buurman Utrecht is dé plek voor workshops met hergebruikt mate-
riaal. In deze werkplaats in het Werkspoorkwartier kun je o.a. leren 
meubelmaken of een cursus wall art volgen. Een programma op maat 
is ook mogelijk.
buurmanutrecht.com | Vlampijpstraat 94
Rolstoeltoegankelijk. ± 5 minuten met de trein. 

20. BuurtBuik
BuurtBuik strijdt tegen voedselverspilling door buurtgenoten gezamen- 
lijk maaltijden te laten koken van voedsel dat anders weggegooid zou 
worden. Je kunt op maat gemaakte kookworkshops en lezingen volgen.
buurtbuik.nl
Op locatie. 

21. Fungi Factory
Fungi Factory gebruikt koffiedik om oesterzwammen op te kwe-
ken. Tijdens een workshop aan de Harvardlaan kun je daar zelf 
mee aan de slag. Ook zijn kweeksets voor thuis te koop.
fungifactory.nl |  Harvardlaan 10    
± 20 minuten met de bus. 

https://www.buurmanutrecht.com/
https://buurtbuik.nl/
https://fungifactory.nl
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22. Geluks BV
GeluksBV werkt aan collectief en individueel geluk: het Bruto 
Nationaal Geluk. In de happy worker-masterclass werk je aan je 
eigen geluksstrategie en word je meegenomen van werkdruk 
naar werkgeluk. 
geluksbv.nl
Op locatie. 

23. Het Danspaleis
De missie van het Danspaleis is om met muziek ouderen in Neder-
land vitaal te houden. Je leert tijdens een muzikale workshop om écht 
contact te maken en brengt de opgedane kennis direct in de praktijk 
met ouderen uit de buurt.
hetdanspaleis.com
Op locatie. 

24. Hoeve Wielrevelt
Hoeve Wielrevelt biedt dagbesteding aan mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Je kunt op deze boerderij o.a. leren boter maken, 
wolvilten en bloemschikken. Er is ook een vergaderzaal aanwezig. 
hoevewielrevelt.nl | Thematerweg 10D (Haarzuilens)
± 45 minuten met de bus en trein. 

25. NL Cares
NL Cares organiseert vrijwilligerswerk op maat in Utrecht (en 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam). Je kunt op een dag en tijdstip 
naar keuze aan de slag met diverse maatschappelijke projecten.
nlcares.nl
Op locatie. 

Buy Social
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https://geluksbv.nl
https://hetdanspaleis.com/
https://www.hoevewielrevelt.nl/
https://www.nlcares.nl/
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26. Possibilize
Possibilize realiseert projecten waarbij beperkingen een bron van 
inspiratie vormen. De Possibilize Academy zet daarom dove trainers 
in voor verschillende workshops over lichaamstaal.
possibilizeacademy.today/nl
Op locatie. 

27. Present Utrecht
Present Utrecht slaat een brug tussen mensen die iets te bieden 
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
Gedurende een dag(deel) kun je op locatie aan de slag met zinvol 
vrijwilligerswerk.
stichtingpresent.nl/utrecht
Op locatie. 

28. Utrecht Underground
Utrecht Underground verzorgt stadswandelingen over het leven op 
straat. De (ex-)daklozen en (ex-)drugsverslaafden die als gids optre-
den werken op deze manier aan persoonlijke groei en ontwikkeling.
utrechtunderground.nl
Op locatie. 

29. Voedseltuin Overvecht
Voedseltuin Overvecht verbouwt biologische groenten, kruiden, fruit 
en bloemen met én voor Overvechters. Er zijn verschillende verant-
woorde groene activiteiten mogelijk in deze gemeenschappelijke tuin. 
voedseltuinovervecht.nl | Gangesdreef 7
± 30 minuten met de bus. 

https://www.possibilizeacademy.today/nl/
https://stichtingpresent.nl/utrecht/
http://www.utrechtunderground.nl/
https://www.voedseltuinovervecht.nl/
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30. Werfzeep
Werfzeep maakt op ambachtelijke manier biologische, plantaardige 
en palmolievrije zeep. In het zeepatelier aan de Westerkade kun 
je terecht voor een kijkje in de keuken én leer je zelf natuurlijke 
zeep maken. 
werfzeep.nl | Westerkade 30
± 5 minuten met de trein. 

Buy Social

https://www.werfzeep.nl/nl/
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Cadeaus en bloemen
31. Atelier de Loeff
In Atelier de Loeff biedt Reinaerde dagbesteding aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Zij maken hier handgemaakte kaarsen en 
producten van papier-maché. Alles is op de Loeff Berchmakerstraat 
én online te koop.
atelierdeloeff.nl | Loeff Berchmakerstraat 12

32. Bloemsierkunst Ad. Hosman
Bloemsierkunst Ad. Hosman is gevestigd aan de Nachtegaalstraat. 
De bloemist heeft niveau goud op de Barometer Duurzame Bloemist, 
met een duurzaam inkooppercentage van 70%. Het is daarmee de 
duurzaamste bloemist van Nederland. 
adhosman.nl | Nachtegaalstraat 71

https://www.atelierdeloeff.nl/
https://adhosman.nl/
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33. Bloemsierkunst Anneke Kapteyn
Bloemsierkunst Anneke Kapteyn is een bloemist met niveau brons 
op de Barometer Duurzame Bloemist, met een duurzaam inkoop-
percentage van 30%. Boeketten kun je online bestellen of laten 
samenstellen in de winkel. 
annekekapteyn.com | Jan van Scorelstraat 12

34. Buitengewoon Bloemen
Buitengewoon Bloemen heeft een duurzaam inkooppercentage van 
24% en daarmee niveau brons op de Barometer Duurzame Bloemist. 
Bloemen zijn te koop in de winkel aan de Voorstraat én online.
buitengewoon-bloemen.nl | Voorstraat 55

35. Business Bloemist De Lotus
Bij Business Bloemist De Lotus kun je online bloemen bestellen en 
laten bezorgen. De bloemist heeft niveau goud op de Barometer 
Duurzame Bloemen met een duurzaam inkooppercentage van 66%.
bbdl.nl 

36. De Koekfabriek
Bij De Koekfabriek werken mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in de bakkerij. Op de Schoutenstraat bakken 
zij verschillende soorten koek. Je kunt de koek daar ophalen 
of bestellen in de webshop.
dekoekfabriek.com | Schoutenstraat 7

37. echtWaar
Bij echtWaar op de 2e Daalsedijk maken mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt keramiek- en textielproducten van (waar moge-
lijk) hergebruikt materiaal. Je koopt de producten in de werkplaats 
of online.
echtwaar.nl | 2e Daalsedijk 8

Buy Social
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https://www.annekekapteyn.com/
https://www.buitengewoon-bloemen.nl
https://www.bbdl.nl/
https://www.dekoekfabriek.com/
https://www.echtwaar.nl/
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38. Eco Giving
Eco Giving is gespecialiseerd in groene kerstpakketten en duurzame 
cadeaus zoals bamboe mokken, jute tassen en groeipapier. Je kunt 
de producten online bestellen en een offerte op maat aanvragen.
ecogiving.nl

39. i-did
Bij i-did werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan  
persoonlijke groei en ontwikkeling. In het naaiatelier in Overvecht  
maken zij interieurproducten, tassen en accessoires van hergebruikt 
vilt. Alles is te koop via de webshop. 
i-did.nl

40. Kaarsen van Torens
Kaarsen van Torens verkoopt handgemaakte kaarsen in de vorm van 
de Dom. Zo duurzaam mogelijk geproduceerd, deels door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kaarsen zijn online en bij 
verschillende winkels verkrijgbaar.
kaarsenvantorens.nl

41. Kapteyn Bloemen
Kapteyn Bloemen is een bloemist met niveau zilver op de Barometer 
Duurzame Bloemist, met een duurzaam inkooppercentage van 37%. 
Je kunt bloemen kopen in de winkel aan de Rijnlaan of online bestellen. 
kapteynbloemenutrecht.nl | Rijnlaan 1

42. Mesjokke
Mesjokke maakt chocola van cacao die direct bij de boeren is inge-
kocht. Te koop bij verschillende winkels en webshops. In de fabriek op 
bedrijventerrein De Wetering is ook een tour inclusief proeverij 
mogelijk. 
choxplore.nl | Proostwetering 41

https://www.ecogiving.nl/
https://www.i-did.nl/
https://kaarsenvantorens.nl/
www.kapteynbloemenutrecht.nl
https://www.choxplore.nl/
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43. Noest
Noest maakt unieke producten van stadshout. Bomen die gekapt 
moeten worden krijgen op deze manier een tweede leven. Alle 
producten zijn online, bij verschillende winkels en (op afspraak) in 
de werkplaats in Transwijk te koop. 
noesthout.nl | Lanslaan 6

44. Rebottled
Bij Rebottled maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
glazen van gebruikte bier- en wijnflessen. Zo dragen zij bij aan de 
transitie naar een circulaire economie. De glazen zijn online en bij 
verschillende winkels verkrijgbaar.
rebottled.nl

45. Roze Bunker
De siropen van Roze Bunker veranderen in combinatie met kraan-
water in frisdrank. Een fles siroop staat gelijk aan een krat frisdrank. 
Dat scheelt een hoop opslag, vervoer én koeling. Op verschillende 
locaties verkrijgbaar.
rozebunker.nl

Buy Social

https://noesthout.nl/
https://rebottled.nl/
https://rozebunker.nl/
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46. Spatlab
Spatlab verkoopt producten van Atelier Spat, waar kwetsbare  
mensen het vertrouwen in hun talenten terug kunnen vinden  
door creatief bezig te zijn. Alles is handgemaakt en te bestellen  
via de website.
spatlab.com

47. Studio JUX
Studio JUX produceert duurzame en eerlijke mode in Nepal.  
Je kunt voor de kleding én vele andere verantwoorde producten 
terecht in de winkel aan de Twijnstraat, of bestellen via de  
webshop. 
studiojux.nl | Twijnstraat 7

48. Twisted Jams
Twisted Jams maakt verschillende soorten jam, chutney en relish van 
groenten en fruit dat anders weggegooid zou worden. Je eet en koopt 
de duurzame producten bij verschillende restaurants en winkels.
twistedjams.nl

49. WAAR
WAAR is een cadeauwinkel voor duurzame producten zoals natuur-
lijke verzorgingsproducten, herbruikbare boterhamzakjes en eerlijk 
gemaakt servies. Alles is in de winkel op de Lijnmarkt én online 
te koop. 
ditiswaar.nl | Lijnmarkt 21

http://www.spatlab.com/
https://studiojux.com/
http://www.twistedjams.nl/
https://ditiswaar.nl/
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50. ANNE
ANNE (Alle Nederlanders Nieuwe Energie) is een ontmoetingsplek 
die in het teken staat van duurzaamheid. Je kunt op deze groene 
ontmoetingsplek naast het Jaarbeursplein terecht voor vergader- 
en werkplekken en evenementen. 
anne-online.nl | Veemarktplein 41
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 5 minuten lopen. 

51. De Alchemist
De Alchemist is een bedrijfsverzamelgebouw in Transwijk voor kantoor-
verhuur, flexwerken, vergaderen, trainingen, workshops en evenemen-
ten. Verschillende sociale en culturele ondernemingen 
zijn hier gevestigd. 
de-alchemist.com | Koningin Wilhelminalaan 8
Rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus. 

Vergaderlocaties

Buy Social

https://anne-online.nl/
https://www.de-alchemist.com/
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52. De Moestuin
Bij De Moestuin kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
ervaring opdoen in de tuin, keuken en bediening. Deze biologische 
tuinderij beschikt over een glazen kas die verhuurd wordt als evene-
menten- en vergaderlocatie. 
moestuinutrecht.nl | Laan van Maarschalkerweerd 2
Rolstoeltoegankelijk. ± 20 minuten met de bus of tram. 

53. De Stadstuin
De Stadstuin op de Europalaan beschikt over meerdere ruimtes 
om te vergaderen, te lunchen of te borrelen. Je vindt hier starters, 
freelancers en (sociaal) ondernemers die zo langdurige leegstand 
van kantoorpanden tegengaan. 
destadstuin.nl | Europalaan 20
± 15 minuten met de bus.

54. DOK030
DOK030 is de thuishaven voor ondernemende mensen in  
Overvecht en omgeving. In het pand aan de Pretoriadreef  
(aangekleed door studenten van POUWER, de praktijkschool  
in Overvecht) is een vergaderzaal te huur. 
dok030.nl | Pretoriadreef 88
± 15 minuten met de bus.

55. Dotslash Utrecht
Dotslash Utrecht is een bruisende campus waar ambitieuze startups 
en scale-ups (samen)werken om door te groeien. Dit bedrijfsverzamel- 
complex aan de Europalaan beschikt over een grote evenementenzaal. 
dotslash.nl | Europalaan 100
Rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus of tram. 

https://www.moestuinutrecht.nl/
https://www.destadstuin.nl/
https://dok030.nl
https://www.dotslash.nl/
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56. Food for Good
Food for Good is een tuinderij in Park Transwijk waar wijkbewoners 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de tuin kunnen 
werken. Er zijn verschillende ruimtes te huur. Ook zijn groene 
teamuitjes mogelijk. 
foodforgood.nl | Vreugdenhillaan 48
± 15 minuten met de bus of tram. 

57. Hof van Cartesius
Het Hof van Cartesius is een groene werkplek in het Werkspoor - 
kwartier waar creatieve, duurzame ondernemers hun eigen  
werkruimte bouwen. In deze tuin zijn vergader-, ontmoeting-  
en workshopruimtes te huur. 
hofvancartesius.nl | Vlampijpstraat 94
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 5 minuten met de trein. 

58. Hofclub
Hofclub is een moderne werk- en vergaderlocatie in een gereno-
veerd kantoorpand op de Lage Weide. UW biedt hier mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om ervaring op te doen 
in de hospitality. 
hofclub.nl/utrecht | Niels Bohrweg 121
Rolstoeltoegankelijk. 

59. In De Ruimte
In De Ruimte is een historisch pand aan de werf van de Oudegracht 
waar sociale, culturele en duurzame initiatieven een plek krijgen. 
Je kunt hier terecht voor vergaderen, flexwerken, trainingen en 
bijeenkomsten. 
inderuimte.org | Oudegracht aan de Werf 230
± 10 minuten met de bus. 

Buy Social
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http://www.foodforgood.nl/
https://hofvancartesius.nl/
https://www.hofclub.nl/utrecht/
https://inderuimte.org/
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60. Instock
Instock zet voedselverspilling op de kaart door te koken met voedsel 
dat anders weggegooid zou worden. Bij afname van een lunch, borrel 
of diner kun je gratis terecht in de privéruimte van dit restaurant aan 
de Vleutenseweg. 
instock.nl | Vleutsenseweg 382
Rolstoeltoegankelijk. ± 10 minuten met de bus. 

61. Kanaal30
Kanaal30 is een creatieve broedplaats aan de Kanaalweg waar 
ondernemers, bedrijfsleven en publiek elkaar ontmoeten. Je kunt 
hier terecht voor workshops, trainingen, vergaderingen of grote 
evenementen. 
kanaal30.com | Kanaalweg 30
Deels rolstoeltoegankelijk. Slecht bereikbaar met het OV. 

https://www.instock.nl
https://kanaal30.com/
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62. Krachtstation Kanaleneiland
In Krachtstation Kanaleneiland zijn diverse organisaties gevestigd 
die een bijdrage leveren aan versterking van de wijk. De aula van 
dit voormalige schoolgebouw is beschikbaar voor kleinschalige 
evenementen. 
krachtstation.com | Amerikalaan 199
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus of tram. 

63. Metaal Kathedraal
Metaal Kathedraal is een cultureel ecologische broedplaats aan 
de Rijksstraatweg. Het monumentale pand is een podium, ont-
moetingsplek en werkplaats voor kunst. Er zijn verschillende 
ruimtes te huur.
metaalkathedraal.nl | Rijksstraatweg 20
Slecht bereikbaar met het OV. 

Buy Social
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https://krachtstation.com/
https://www.metaalkathedraal.nl/
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64. Molen de Ster
In Molen de Ster bevordert Stichting de Sterremolen de cultuur-
historische waarde van houtzaagmolens. De molen in Lombok 
wordt verhuurd voor zakelijke bijeenkomsten, presentatie en 
andere evenementen. 
molendester.nu | Molenpark 3
Op loopafstand van Utrecht Centraal. 

65. RAUM
RAUM geeft met exposities en evenementen vorm aan het stadsleven 
van de toekomst. Het pand aan het Berlijnplein is volledig circulair 
gebouwd en kan worden gehuurd voor vergaderingen, presentaties 
en workshops.
raumutrecht.nl | Berlijnplein 520
± 15 minuten met de bus of trein. 

https://www.molendester.nu/
https://raumutrecht.nl/
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66. Social Impact Factory
In Social Impact Factory werken innovatieve ondernemers aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In dit monumentale 
pand aan het Vredenburg zijn diverse ruimtes te huur voor verga-
deringen en evenementen. 
socialimpactfactory.com | Vredenburg 40
Rolstoeltoegankelijk ± 5 minuten met de bus. 

67. The Colour Kitchen
The Colour Kitchen biedt mensen met een afstand tot de arbeids-
markt de kans om ervaring op te doen in de horeca. In dit restaurant 
in een oud schoolgebouw in Zuilen is een veelzijdigheid aan ruimtes 
te huur. 
thecolourkitchen.com | Prinses Christinalaan 1
Rolstoeltoegankelijk. ± 20 minuten met de bus. 

68. UCo
UCo (Utrecht Community) is een gemeenschap waar ondernemers 
zich inzetten voor een duurzamere wereld. In deze monumentale 
treinloods aan de 2e Daalsedijk vind je werk-, workshop- en 
vergaderruimtes. 
utrechtco.nl | 2e Daalsedijk 6A
± 10 minuten met de bus. 

69. Vechtclub XL
Vechtclub XL is een plek van betekenis voor creatief ondernemer-
schap. Dit bedrijfsverzamelgebouw aan de Europalaan beschikt 
over twee vergaderruimtes en een grote zaal voor evenementen 
en bijeenkomsten. 
vechtclubxl.nl | Europalaan 2B
Deels rolstoeltoegankelijk. ± 15 minuten met de bus. 

Buy Social
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https://www.socialimpactfactory.com/
https://zuilen.thecolourkitchen.com/
https://www.utrechtco.nl/
https://www.vechtclubxl.nl/
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70. Bureaubewust
Bureaubewust verkoopt groene en duurzame kantoorartikelen en 
verantwoorde cadeaus. Je kunt voor alle producten terecht in de 
winkel in de Zakkendragerssteeg of een bestelling plaatsen 
via de website.
bureaubewust.nl | Zakkendragerssteeg 12

71. Cycloon
Bij Cycloon kun je terecht voor sociale en duurzame post-, pakket-, 
en koeriersdiensten. Post en pakketten worden gesorteerd door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarna bezorgd 
per fiets óf auto op groengas.
cycloon.eu

72. De Bouwloods
De Bouwloods is een timmerwerkplaats met impact. Hier krijgen 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding en 
kunnen ze werkervaring opdoen in de meubelmakerij. Er zijn uit-
eenlopende projecten van hout mogelijk.
stichtingbouwloods.nl | Pratumplaats 2

73. Fietskoeriers.nl
Fietskoeriers.nl bezorgt in meer dan dertig steden door heel 
Nederland pakketten op de fiets. Pakketten worden met auto’s 
op groengas tot de rand van de stad gebracht, waarna ze door 
fietskoeriers worden bezorgd.
fietskoeriers.nl

Kantoor

https://www.bureaubewust.nl/contact/
https://www.cycloon.eu/
https://www.stichtingbouwloods.nl/
https://www.fietskoeriers.nl/
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74. Libertas Pascal
Libertas Pascal is een ecologische drukkerij aan de Amsterdamse-
straatweg. Hier wordt gewerkt aan het verduurzamen van de hele 
drukkerij-keten én krijgen mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een kans. 
libertaspascal.nl | Amsterdamsestraatweg 656D

75. Meukk
Meukk geeft een tweede leven aan meubelhout dat overblijft na 
bijvoorbeeld een verhuizing of interieuraanpassing. In de werkplaats 
worden van deze houten meubels nieuwe meubels en producten op 
maat gemaakt.
meukk.nl | Lanslaan 6

76. Nelis Company
Bij Nelis Company kun je terecht voor sociale en duurzame glas- 
bewassing, gevelreiniging en vastgoedonderhoud. Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt worden hier opgeleid en gecoacht naar 
een betaalde baan.
nelis.company 

77. Piipol
Piipol geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijk-
heid om mee te werken aan het bouwen van websites en web-
applicaties en het uitvoeren van systeembeheer. Zo krijgen zij weer 
een plaats in de maatschappij.
piipol.nl
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www.libertaspascal.nl
www.meukk.nl
https://nelis.company/
https://www.piipol.nl/
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78. Specialisterren
Bij Specialisterren houden mensen met een vorm van autisme zich 
bezig met het testen van software. Met hun oog voor detail, hoge 
concentratie en accuratesse testen zij beter en efficiënter dan de 
gemiddelde tester.
specialisterren.nl

https://specialisterren.nl/
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79. Aleppo Kitchen
Aleppo Kitchen levert maaltijden, proeverijen en taarten uit de 
authentieke Syrische keuken. Zo kan ook Nederland genieten 
van de traditie van heerlijk eten met bijzondere smaken uit het 
Midden-Oosten.
aleppokitchen.nl 

80. Kinti Coffee
Kinti Coffee werkt direct samen met een boerencoöperatie uit 
de Nariño regio in Colombia. De boeren krijgen een eerlijk deel 
van de winst van de koffie en worden opgeleid om biologisch en 
circulair te telen.
kinticoffee.nl

 
81. Next Kitchen
Next Kitchen is een duurzame en sociale cateraar. Op het menu 
staan voornamelijk biologische producten en in het team werken 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee.
nextkitchen.nl

82. Nordkapp Coffee
Nordkapp Coffee koopt altijd in via koffiehandelaren die hun keten 
zo transparant mogelijk maken en een eerlijke prijs betalen aan de 
koffieboeren. De koffie wordt vervolgens persoonlijk langsgebracht.
nordkappcoffee.com

Catering & koffie

Buy Social
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http://aleppokitchen.nl/
https://www.kinticoffee.nl/
https://www.nextkitchen.nl/
https://www.nordkappcoffee.com/
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83. Pure Africa
Pura Africa wil microkredieten bereikbaar maken voor Afrikaanse 
ondernemers door Nederland te voorzien van koffie. Van iedere 
verkochte kilo koffiebonen wordt 1 euro geïnvesteerd in deze kredieten.
pure-africa.com

84. Sign Language Coffee Bar
Bij Sign Language Coffee Bar kun je door middel van een gebaar (dat 
wordt voorgedaan op een beeldscherm) koffie bestellen bij de dove 
barista’s. Er zijn verschillende mogelijkheden voor evenementen of 
langere samenwerkingen.
signlanguagecoffeebar.nl

https://www.pure-africa.com/
https://www.signlanguagecoffeebar.nl/
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85. Sandwich Stories
Sandwich Stories zijn kleine gerechtjes op brood, geïnspireerd door 
culturen van over de hele wereld. De cateraar strijdt tegen ondervoe-
ding door voor elke gekochte lunch een maaltijd aan een weeshuis op 
Haïti te doneren.
sandwichstories.nl

86. The Good Food Kitchen 
The Good Food Kitchen verzorgt biologische en vegetarische of zelfs 
veganistische catering. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gewerkt 
met duurzame materialen. Koken op locatie behoort tot de opties. 
thegoodfoodkitchen.nl

Buy Social
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https://www.sandwichstories.nl/
https://www.thegoodfoodkitchen.nl/
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Colofon

Tekst: Social Impact Factory
Vormgeving: Lawine visuele communicatie i.s.m. Utregse Ontwerpers
Versie: april 2020
Contact: sociaalondernemen@utrecht.nl 

Zo koop je in met impact | 35

Buy Social

https://lawine.nl/
mailto:sociaalondernemen%40utrecht.nl?subject=
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Dit boekje wordt één keer per jaar bijgewerkt. 
Kijk op utrecht.nl voor de actuele versie.

https://www.utrecht.nl/

