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Het is nog lang geen kerst, maar
toch verrast Snackkoerier u graag
weer met een kadootje. Misschien
herinnert u zich de Snackkoerier
Productspecial van 2013 nog. Een
special waarin we ontwikkelingen
en trends in snackproducten en –
apparatuur in kaart brachten, ter
lering en inspiratie voor de cafetariahouder. In die special bleek
eens temeer dat de fastservicemarkt enorm in beweging is. Gezondheid, authenticiteit, eerlijk
voedsel, maar ook een focus op
ambacht en uitstraling. Deze ontwikkelingen zijn er sinds het uitkomen van de Snackkoerier Productspecial van 2013 zeker niet
minder op geworden. En daarom
besloten we dit jaar opnieuw een
Snackspecial uit te brengen. Dit
keer met de ondernemer zelf als
stralend middelpunt. We vroegen
een aantal ondernemers, van divers pluimage, wat zij zien gebeuren in hun zaak. Wat zij signaleren als de trends voor 2015. Wat
ze belangrijk vinden, waar ze wel
en niet in geloven. Het heeft, al
zeg ik het zelf, geresulteerd in opnieuw een interessante special, vol
met ideeën, meningen, zienswijzen. In sommige verhalen zult u
zich direct herkennen, in andere
juist niet. Maar dat is nou net het
interessante. U haalt er altijd wat
uit, al is het maar de overtuiging
dat u ergens een veel betere kijk
op heeft dan uw collega. Bevestiging is ook leerzaam. Ik wens u
dan ook wederom veel leesplezier
met deze tweede Snackkoerier
Snackspecial!
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DE STERKSTE, MEEST NEUTRALE,
100% PLANTAARDIGE FRITUUROLIE
IN UNIEKE VERPAKKINGEN!

• 100% plantaardig
• Zeer lange levensduur
• Veroorzaakt geen bakaanslag
dus uw pannen blijven schoon

snackspecial
De kriM GaaT VOOr sTerke Merken

‘Smaller assortiment
heeft de toekomst’
Aan het lijf van Frits Corvers geen
polonaise. Hij zweert bij frites, kroketten en frikadellen. Zijn snackbar
De Krim in Krimpen aan de Ijssel
is hét schoolvoorbeeld van de traditionele zelfstandige snackbar op
de hoek die floreert. Zijn lijfspreuk:
‘less is more’. “Maar wel met
sterke merken.”

V

elen verklaarden hem jaren geleden voor gek. Gemakkelijk, snel
en gezonder eten, een meer
lunchroomachtig concept. Dát was de
toekomst. Toch paste Frits corvers zijn
productassortiment niet rigoreus aan en
bleef het aantal zitplaatsen in zijn snackbar laag: acht. Vooralsnog snoert Frits
corvers de sceptici en criticasters de

‘Ik hoef geen
goedkope merken’
mond. Hij is nog steeds spekkoper met
zijn frites, frikadellen en kroketten.
“ik heb wel alternatieven hoor. nasi,
shoarma. Maar mensen zijn gewoontedieren. als ze trek hebben, dan kiezen
ze bijna altijd voor frites met een frikadel of kroket. Dat blijven de hardlopers
op mijn menukaart.” nieuwe snacks,
Frits corvers heeft er zijn buik niet van
vol, hij probeert ze wel. “Maar als je er
daar maar twee per week van verkoopt,
houdt het op.”
Minimale wachttijden
De omzetpiek ligt tussen vijf en acht
uur. Met vier mensen en in het weekend
twee extra man verwerkt de krim kilo’s

frites en talloze snacks. iedereen heeft
een hoofdtaak. De één doet de snacks,
de ander de bakplaat of de kassa, alle
handelingen sluiten naadloos op elkaar
aan. Met minimale wachttijden als gevolg.
6 mm frites
Frits corvers is enorm merkvast. Ook op
het gebied van softijs en schepijs. “ik
hoef geen goedkope merken. laatst had
ik een keer andere saté van de fabrikant.
Dan proef ik dat eerst, de kwaliteit en
smaken moeten goed zijn. anders gaat
het weer terug.” Zo smullen zijn klanten
al jarenlang van Julien Mccain frites, de
6 millimeter variant wel te verstaan. “ik
heb een keer een paar dagen 9 mm frites gehad. Dat willen de mensen hier
absoluut niet, “ aldus corvers.
Interieur
De 53-jarige snackbarhouder mag dan
wel product-, honk- en merkvast zijn, de
tijd staat zeker niet stil in De krim. Bijzondere aandacht heeft corvers voor het
interieur. anderhalf jaar geleden nam hij
een voorschot op de toekomst door wer-

‘Frikadellen en
kroketten hebben het
eeuwige leven’

Sample? 0517-394141 of www.levo.nl

Prins Hendrikkade 1 8801 JK Franeker Postbus 518 8800 AM Franeker
Tel. 0517-394141 Fax 0517-397178 www.levo.nl info@levo.nl

De nieuwe bakwand, een voorschot op de toekomst.

kelijk iedere vierkante centimeter aan te
pakken. “nieuwe, hogere plafonds, een
nieuwe achterwand en bakwand, vitrines. Het aantal vitrines heb ik meteen
verminderd van drie naar twee. ik denk
dat we teruggaan naar een smaller assortiment. in tegenstelling tot andere
snacks hebben frikadellen en gewone
kroketten het eeuwige leven.” De tijd zal
het leren. eén ding is zeker: aan ondernemersintuïtie ontbreekt het Frits corvers niet. Hij kreeg het vak met de paplepel ingegoten door vader Henk (83).
Met een knipoog: “Geheel vrijwillig hoor.
Vanaf dag één vond ik het leuk. en het
verveelt nog steeds niet.”
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cOnstante kWaliteit is een DiepgeWOrtelD Begrip BiJ eetHUis Van HOlst

meet the giant & taste pure!

‘Je medewerkers moeten
er voor gaan’

‘Kwaliteit moet
je proeven’

John en Dorien van Holst vormen
hét gezicht van Eethuis van Holst
in Dongen, cafetaria van het jaar
in 2012. Het geheim van de smid?
‘Geen enkel bedrijfsproces is toeval. Maar het meest belangrijke:
je mensen moeten er voor gaan. Je
wordt met zijn allen nummer één.’

De hamburger is helemaal ‘hot’. De gemiddelde Nederlander
eet zo’n 25 hamburgers per jaar. Smaken verschillen, maar
echte liefhebbers willen kwaliteit. Met de Masterburger
Giant en de rundvlees hamburger PUUR! maakt Bakx Foods
B.V. haar passie voor food en status als hamburgerspecialist
helemaal waar. Twee nieuwe hamburger sensaties vol smaak,
doorspekt met (h)eerlijke ingrediënten.
‘Makkelijk, snel en kwalitatief gezond eten, mensen willen niets
liever.’ Johan Ekers, commercieel manager bij Bakx Foods B.V., kent zijn
pappenheimers. ‘De behoefte aan fastfood blijft, zeker omdat de huidige
generatie geen zin meer heeft om een hele avond te tafelen of veel
euro’s wil neertellen voor een menu. Maar wat je eet moet wél gezond
zijn. Mensen zijn op zoek naar snelle, goedkope en gezonde alternatieven
om buitenshuis te eten. Als je een fatsoenlijke hamburger hebt met een
onderscheidend broodje, goed aangekleed, op de bakplaat bereid, dan heb
je dat verantwoorde alternatief”, verklaart hij de succesvolle introductie van
de rundvlees hamburger PUUR! en de Masterburger Giant.

‘J
RUNDVLEES PUUR!
De rundvlees hamburger PUUR! Is gemaakt van pure en (h)eerlijke
ingrediënten. Deze rauwe, kwalitatieve burger bestaat uit 98% puur
rundvlees en een klein beetje zout en peper. Er zijn geen toevoegingen of
E-nummers gebruikt. Hiermee onderscheidt dit product zich ten opzichte
van andere burgers. De hamburger PUUR! is een (h)eerlijk product voor de
bovenkant van de foodservice markt. Door deze burger te bereiden op de
bakplaat komt de pure smaak het beste tot zijn recht.

Luxe hamburgers, snackhamburgers en
evenementenhamburgers
Bakx Foods B.V. levert kwaliteit door maatwerk. Johan Ekers:
,,Wij ontwikkelen produceren, verpakken en vermarkten vlees- en
vleesvervangende snack- en gemaksproducten, zowel merk als private
label, koelvers als diepvries, voor de foodservice, retail en industrie.
Wij denken mee en ontwikkelen samen met onze afnemers de beste
producten die aansluiten bij de hedendaagse consumentenbehoefte
met de beste prijs/kwaliteitverhouding. De rundvlees hamburger
PUUR! en Masterburger Giant zijn hier goede voorbeelden van. We
hebben nu voor elk segment de ideale hamburger in huis. Voor de
onderkant van de markt de evenementenhamburger onder een private
label. Voor het middensegment de grillburger en de snackhamburger.
De grillburger is van 100% rundvlees, die we via Bakx Foods B.V. en
private labels vermarkten. De snackburger van kip/varkensvlees is al
een hardloper in België. Deze brengen we nu ook in Nederland op de
markt via Bakx Foods B.V. en private labels. En voor de bovenkant van
de markt de rundvlees hamburger PUUR! en Masterburger Giant.”

VOOR MEER INFORMATIE OF MONSTERS
NEEM CONTACT OP MET VERKOOP@BAKX.NL

snackspecial

e kunt nog zo innovatief en creatief zijn. als je personeel dat niet
uitdraagt, dan red je het niet.
Onze medewerkers zijn trots op hun
werk, ze weten het hoge niveau dat we
nastreven keer op keer te handhaven,’
vertellen John en Dorien enthousiast.
constante kwaliteit is een diepgeworteld begrip in de cafetaria. in alle bedrijfsprocessen van ‘riek tot vork’. Het
totaalplaatje klopt: aardappels en
groente uit de buurt, het vlees vers van
de slager, temperatuur- en schoonmaaklijsten in alle ruimten, een menukaart
waar je u tegen zegt, een sfeervolle ambiance en medewerkers die er helemaal
voor gaan. ‘We doen veel aan trainingen. Ze doen niet zomaar iets. Ze weten
exact wat ze moeten doen.’

Stap voor stap

John en Dorien begonnen ruim 27 jaar
geleden met een kleine cafetaria met
slechts zes tafeltjes. stap voor stap
bouwden ze hun zaak op tot wat het nu
is, een cafetaria als alternatief voor een
middenrestaurant. inclusief een speelparadijs voor de jongste gasten. naast
de traditionele kroketten, frikadellen en

MASTERBURGER GIANT
De Masterburger Giant is groots in kwaliteit, smaak en gewicht.
Deze 150 grams hamburger is uniek in zijn soort en exclusief voor
Foodservice. Deze 150 grammer is een kwalitatief voorgegaarde
hamburger, die zowel op de bakplaat als in de frituur snel te bereiden
is. De combinatie van rund en varkensvlees geeft deze burger een
heerlijke, sappige smaak. Perfect geschikt voor een broodje hamburger
XL. Probeer hem nu en Meat the Giant!

‘Onze medewerkers
weten exact wat ze
moeten doen’
friet zijn bijzondere maaltijdsalades,
luxe broodjes, spare-ribs, een biefstuk
en stoofvlees dagelijke kost bij eethuis
van Holst. allemaal zelf bereid met in-

John en Dorien van Holst serveren een keur aan luxe broodjes.
grediënten uit de streek. af en toe komt
er een nieuwe snack bij. John van
Holst: ‘Maar veel nieuwe producten zijn
geen blijvertjes. Uitzonderingen daar
gelaten. De souflesse doet het hier wel
goed en ook de Bourgondische kroket is
in trek.’

Lef

Het eethuis telt 75 zitplaatsen binnen
en 75 buiten en nog is het vaak vol. Bij
mooi weer gaat de pui open en zit iedereen als het ware buiten. lef kan het
tweetal zeker niet worden ontzegd.
Waar anderen de hand op de knip hielden, zetten zij ideeën om in daden en
bleven zij tegen de economische stroom
investeren in product, interieur, apparatuur, kwaliteit en personeel. Dat legde

ze geen windeieren. Van heinde en ver
komen mensen naar Dongen voor een
snack of lekkere maaltijd.

Beleving

een ijssalon met de toepasselijke naam
‘smaak’ bleek vier jaar geleden een gouden greep. in hoogtijdagen sieren zeven
dagen per week 24 verschillende smaken de strak opgemaakte vitrines. italiaans ijs, ambachtelijk bereid met verse
grondstoffen en de meest geavanceerde
apparatuur.
John: ‘iJs is een beleving, negentig
procent van onze gasten haalt bij ons
een ijsje of het nu zomer of winter is.
Dat maakt het bezoek helemaal af. Dat
is ook wat we willen, een bezoek aan
ons eethuis moet een feestje zijn.’
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eetHûs De kaai Blijft Met BeiDe Benen Op De GrOnD staan

‘In een restaurant betaal je
het dubbele voor een schnitzel’
Uitgeroepen worden tot beste cafetaria van Friesland
zonder hoogdravende producten in de vitrines. Het
overkwam Eethûs de Kaai in Sint Annaparochie vorig
jaar. Boudewijn en Gerry Bleeker kennen hun pappenheimers. ‘Je kunt wel hoog in de boom gaan zitten,
maar dat werkt in het Hoge Noorden niet.’

‘N

eem een trend als salades, elders in het land loopt dat als
een gek, maar hier is het
vooral standaard. een Griekse salade bijvoorbeeld daar hoef je in deze regio
echt niet mee aan te komen. Ook met
het beleg voor de broodjes hoef je geen
rare fratsen uit te halen. Ham, kaas, kipfilet, eiersalade, ook hier geldt standaard. Voor een gevuld warm broodje
betalen mensen hier 5,75 euro, in het
zuiden bijna het dubbele, echt veel
gekke dingen kun je dus niet in je hoofd
halen. Doe maar gewoon, dan doe je al
gek genoeg, zo werkt het hier.’

Aardappelpromotor

een nieuwe snack, Boudewijn heeft het
met regelmaat in zijn zaak geprobeerd.
‘Dan gaf ik het klanten gratis bij hun
bestelling mee om te proeven. Maar ik

Met de nieuwe Bed & Breakfast ‘Bed & Brochje’ is de Kaai klaar voor de
toekomst.
kreeg daar bijna geen reactie op. Wat ik
wel doe is variëren met producten. een
hamburger met kaas of een uitje, dat
werk. en mensen kunnen hier kiezen
voor verschillende frietsoorten. ik ben
een echte promotor van de aardappel.’
Op het gebied van ijs verlaat eethûs de
kaai wél de gebaande paden. naast
softijs en milkshakes verkopen Boudewijn en Gerry onweerstaanbaar ambachtelijk schepijs. Uit eigen keuken, elke
dag vers en in verschillende smaken,
van vanille en banaan tot caramel,
smurf en appeltaart. Dé hit van afgelopen zomer: de coupe zuivel, yoghurtijs,
overgoten met verse jus d’orange en
slagroom.

Klaar voor toekomst
Dé hit van afgelopen zomer: de
coupe zuivel, yoghurtijs, overgoten
met verse jus d’orange en slagroom.

Met een nieuwe Bed & Breakfast ‘Bed &
Brochje’ naast de cafetaria-lunchroom
en een ingrijpende opknapbeurt van het
interieur en het terras zijn Boudewijn en

Gerry Bleeker klaar voor de toekomst.
Hun gastvrijheid, service, scherpe prijs/
kwaliteitverhouding en optimale
hygiëne doen de rest. 65% van de klanten komt eten en drinken halen, 35%
van de gasten blijft zitten. ‘Dat laatste
percentage is toegenomen’, vertellen
Boudewijn en Gerry. ‘Door de recessie
gaan mensen minder snel naar een restaurant, ze zijn voorzichtiger met uitgaven buiten de deur en kiezen eerder voor
een luxere cafetaria. in een restaurant
betaal je 21 euro voor een goede schnitzel, hier elf euro.’ Wij serveren de plates
met rauwkost en patat, raspapat of gebakken aardappelen. en plates meenemen kan ook.’
Met thuisbezorging en catering richt
De kaai zich op particulieren en bedrijven. ‘Ontbijtjes, lunches, salades en complete warme en koude buffetten, borrelhapjes, wij maken van elke gelegenheid
een feest.’
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friet van piet zweert bij smilde natura

aRJan en cOBy MenZing gelOVen in FastFOODcOncepten

‘Verantwoord ondernemen
is een gezamenlijke zorg’

‘Formulebedrijven hebben
de toekomst’

Cafetaria Friet van Piet uit Groningen is hét schoolvoorbeeld van een gezonde zaak. Bij de nummer 19
van de cafetaria top 100 gaan frites en snacks op
een verantwoorde manier als warme broodjes over de
toonbank. Toch kan eigenaar Marco Agema het niet
alleen. ‘Verantwoord ondernemen doe je samen met
de fabrikant’. Aan Smilde Natura heeft hij daarom een
goede partner.

In de wijk Leesten in Zutphen timmeren Arjan en Coby
Menzing met hun Plaza aan de weg. De combinatie
van eigen ondernemerschap binnen een professionele
formule is ideaal voor het ondernemersduo. ‘Het is dé
manier om als cafetaria meer omzet te genereren.’

Sinds mei 2013 omarmt Friet van Piet het
totaalconcept voor frituren van Natura,
zij leveren frituuroliën van topklasse in
innovatieve verpakkingen van 15 tot 220
liter met automatisch pompsysteem en halen
de gebruikte frituurolie weer op. Friet van
Piet maakt gebruik van de verpakking van
150 liter met pompsysteem. ‘Een geweldig
systeem’, komt Agema superlatieven tekort.
‘Je hebt geen afval, niets geen geknoei en
niks geen gesjouw en gesleep meer. Een
duurzame oplossing en ARBO-technisch
gezien perfect. De service is uitstekend. Je
spreekt met Smilde Natura een lever- en
afhaal-frequentie af en alles wordt geregeld,
we hebben er geen omkijken naar. Daarnaast
is de kwaliteit van de frituurolie ook heel
goed. Het is een verantwoord product. En het
mooie is dat de gebruikte olie wordt verwerkt
tot biobrandstof. Zo dragen we samen bij
aan een betere wereld.”

‘F
Hij hoopt dat ‘verantwoord ondernemerschap’ binnen de fastfoodsector steeds meer
voeten aan de grond krijgt. Marco Agema:
‘De cafetariawereld kan daarin grote stappen
maken. Het gebeurt nu nog mondjesmaat.
Fabrikanten zouden meer moeten gaan
samenwerken. Samen met ons en met elkaar.
Je ziet dat er in de top bij fabrikanten wel
draagvlak is voor duurzaam ondernemen,
maar op de werkvloer komt dat er niet altijd
uit. Als vertegenwoordiger moet je een

gevoel verkopen en je niet alleen maar bezig
houden met scoren. Dat is een omslag in
denken. Ik zeg altijd ‘waar een wil is, is een
weg.’ Wat dat betreft verdient Smilde Natura
een pluim. Zij maken echt het verschil.
Natura staat, net als wij, niet stil en is in
haar zoektocht naar verduurzamen continu
bezig met verbeteringen in producten,
verpakkingen, service, afvalbeheersing en
recycling. Zij houden ons daarvan ook op de
hoogte. Zo hoort het.’

ormulebedrijven hebben de toekomst. er komen steeds meer
aanbieders van snacks en maaltijden. supermarkten, shoarmazaken,
benzinestations, ambulante initiatieven.
Je moet dus opvallen en iets extra’s bieden. Dan sta je een stuk sterker als je
wordt ondersteund door een formule.”
arjan en coby zijn aangesloten bij
‘plaza’. ‘plaza heeft bij de consument
een positief imago. Ze bieden veel meer
dan een gewone cafetaria. kwaliteit, variëteit, gastvrijheid en verantwoord ondernemen zijn de pijlers van het Fastfood concept. Wij profiteren van de
uitstraling en de schaalvoordelen. Bijvoorbeeld op het gebied van marketing,

‘We profiteren van de
uitstraling en schaal
voordelen’
daarmee bespaar je veel kosten. Ook de
kennisuitwisseling is voor ons van grote
waarde.
Regelmatig wisselen we van gedachten met het hoofdkantoor en collega’s.
Denk aan zaken als hygiëne en allergiebeleid. Waar liggen kansen en bedreigingen? Ook al heb je nog zoveel ervaring
en ideeën, het is soms prettig om te
sparren en hulp te krijgen. De ontwikkelingen gaan zo snel. De consument verandert, wat vandaag innovatief is, is het
morgen al niet meer en ook de fastfoodformules zijn volop in beweging. Zo zijn
we met het hoofdkantoor in gesprek om
te kijken of de optie bezorging formulebreed uitgezet gaat worden. klantenbinding is essentieel. We zijn daar dagelijks
mee bezig.’

De optimale mix van het Dna van plaza
en eigen lokale inbreng rendeert zichtbaar. plaza leesten is na de opening in
2007 uitgegroeid tot een luxe fastfood
cafetaria met een trendy restaurant gedeelte. Zeker na de recente metamorfose
van het interieur blijft het aantal ‘zittenblijvers’ stijgen. nieuwe bekleding, frisse
kleuren, een lcD-infoscherm en led-verlichting doen wonderen. Regelmatig loggen bezoekers tijdens het eten in op hun
ipad of laptop. Ze eten niet alleen, maar
verblijven echt bij plaza leesten. arjan
Menzing: ‘We hebben veel positieve reacties gehad op alle veranderingen. Ze
zien dat je actief bent en dat waarderen
ze. Op alle terreinen. We hebben een
groot assortiment, dat niet duur is geprijsd. Het afgelopen jaar hebben we
onze prijzen niet verhoogd. allemaal
dankzij een scherpe inkoop door bij andere groothandels te shoppen.’

Bacon Bullet

Opvallend is het grote aantal visgerechten. lekkerbekjes, scholfilet, calamaris,
makreel, het komt allemaal voorbij op
de lcD-narrowcasting. arjan en coby
zijn altijd in voor ‘iets aparts’ of nieuwe
snacks. ‘Vaak verdwijnen ze weer, daar
heb je als cafetaria helaas geen invloed
op.’ arjan noemt de Bon Bami en kippito wrap als meest recente voorbeelden. ‘snacks die we elke dag missen.’ Hij

Smilde Natura is onderdeel van Koninklijke Smilde, het oudste familiebedrijf
in Heerenveen (sinds 1863). Zusterbedrijven Smilde Foods en Smilde Bakery
produceren o.a. frituuroliën, margarines, salades, sauzen en ambachtelijke
bakkerijproducten. www.royalsmilde.nl

Smilde Natura
Industrieweg 11 ■ 8444 AS Heerenveen ■ 0513 639 629
info@smildenatura.nl ■ www.smildenatura.nl

Beleving

‘Klantenbinding is
essentieel. We zijn daar
dagelijks mee bezig’

Visgerechten vinden gretig aftrek bij Plaza Leesten.

hoopt dat de recent geïntroduceerde Bacon Bullet een langer leven beschoren
blijft. Menzing verwacht veel van de kroket met baconsmaak. ‘supercrunchy aan
de buitenkant en met heerlijke ragout
van binnen, een smaaksensatie.’
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’t eilanD OntDekt Het pOsitieve effect van narrOWcasting

‘Dertig procent meer
omzet in maaltijden’
eiland. Bezoekers hebben de keuze uit
een zeer uitgebreid assortiment. Zowel
voor de lunch als voor het avondeten.
naast de authentieke snacks verkoopt ’t
eiland complete (afhaal)maaltijden. pasta’s, stamppotten, vers afgebakken
broodjes met een ruime belegkeuze,

‘Je personeel moet
inspelen op de interactie
van de bezoeker met
het scherm’

Nu nog vijf grote beeldschermen, binnenkort twaalf.
Wie in Nunspeet over de drempel
van ’t Eiland stapt ziet op (nu nog)
vijf grote beeldschermen meteen
welke menu’s er op de kaart staan.
Vanwege het positieve effect worden dit er binnenkort twaalf.
Carl Jansen is blij dat hij de stap
naar narrowcasting heeft gezet.
‘Echt, sinds ik dit doe is de omzet
in complete maaltijden met maar
liefst dertig procent gestegen.’

‘K

ennelijk maken bezoekers
dankzij deze vorm van communicatie een andere keuze dan
voorheen. Ook in onze tweede vestiging
in Dronten willen we beeldschermen
gaan plaatsen. Ook al heeft deze zaak
minder zitplaatsen en is deze cafetaria
minder gericht op het toerisme dan nunspeet. Het werkt echt! Belangrijk is dat
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je weet waar je mee bezig bent als het
om marketing en social media gaat. Het
is niet altijd meetbaar wat de effecten
zijn, maar de gedachte achter waarom je
iets doet moet helder zijn. Wat is je
doel? Wat wil je laten zien? Zorg voor
voor actuele aanbiedingen, acties en
nieuwtjes. Ook je personeel moet inspelen op de interactie van de bezoeker met
het scherm. Je publiek zal het waarderen.’
carl Jansen weet waar hij over praat.
Hij is gepokt en gemazeld in het horecavak en hij draagt de fastfoodsector een
warm hart toe. ‘Ondernemen in de fastfoodsector is zoveel meer dan een kroketje in de frituur gooien.’ Zijn cafetaria’s in Dronten en nunspeet zijn een
lust voor het oog en de hongerige maag.
niet voor niets noemt hij zijn zaken eetwinkels. Menig restaurant likt haar vingers af bij de lunch- en menukaart van ’t

verse jus d’orange, salades, verse vis, de
variatie is groot. ‘Het is simpel’, legt carl
Jansen uit. ‘in deze regio heb je vijf cafetaria’s. Wil je een voortrekkersrol spelen,
dan zul je je moeten onderscheiden.’
Daarbij verliest hij de traditie van de ‘ouderwetse’ cafetaria niet uit het oog.
‘Ook die snacks blijven in trek’, zegt Jansen. ‘neem een patatje stoofvlees of simpelweg een kroket. Die blijven populair.
Wat ik altijd voor ogen hou: wat je ook
doet, blijf de basis goed houden. kwaliteit moet altijd bovenaan staan.’

SINDS 1948

Fishmasters pakt uit met
een nieuw assortiment
voor Cafetaria & Fastfood

Advertorial

Fishmasters B.V. blijft verrassen en vernieuwen.
Met de nieuwe visburger Trapeze en de
gepaneerde kabeljauwfilet speelt het Urkse
bedrijf in op de groeiende belangstelling voor
een gezonde levenstijl. ‘Met deze producten boor
je als cafetariahouder een extra, hoger segment
aan. Daarmee kun je hét verschil maken,’ vertelt
accountmanager Jan Donker.
Al jaren is Fishmasters actief en toonaangevend in de
verwerking, handel en distributie van vis en visspecialiteiten.
Mooie basisproducten, een vakkundige bereiding, stipte
levering en een perfecte service zijn dagelijkse kost voor de
medewerkers van Fishmasters. Stilstaan is er echter niet bij.
Jan Donker: ‘We werken continu aan de ontwikkeling van
nieuwe technieken, processen en producten. Zodat onze
klanten – horeca, fastfoodbedrijven, cateraars, groothandel
- nog meer waar voor hun geld krijgen. De Trapeze en
de gepaneerde kabeljauwfilet zijn daar uitstekende

Af te halen bij ’t Eiland: wortelstamppot met rookworst.

PROEF ONZE PASSIE VOOR VIS, VRAAG HIER UW MONSTER AAN; WWW.FISHMASTERS.EU/PASSIEVOORVISFASTFOOD

voorbeelden van. Deze producten zijn een mooie toevoeging op het assortiment door de zachte smaak van de vis en het
gemak van de korte bereidingstijd. Zeker in deze tijden waarin de consument behoefte heeft aan verantwoord en gezond
voedsel is het een relatief eenvoudige manier om als snackbar extra publiek te trekken. Met frites en een frisse salade erbij
krijg je een mooi geheel.’

snackspecial

snackspecial

VakVeReniging pROFRi timmeRt aan De Weg

eeTHuis HugO gaaT MeT De TiJD Mee

‘Goed advies levert meer op
dan een goedkoop product’

Nooit meer in de rij
dankzij bestelapp

De slogan van ProFri, de onafhankelijke Vereniging Professionele
Frituurders spreekt voor zich: ‘Goed
gefrituurd, da’s lekker genieten!’
De leden zijn vooral trots op hun
vak en willen dat gevoel met de
consument delen. Tegen de maatschappelijke stroom in. Initiatiefnemer Frans van Rooij: ‘Onze ambities zijn niet gering. ’

leden onmogelijk om tot een juiste aanpak te komen. ‘Dat was geen onwil. De
tienduizend fastservicebedrijven in nederland vallen in zeer uiteenlopende
segmenten uiteen. segmenten die ieder
voor zich te maken hebben met geheel
verschillende imago’s. met name de frituurbedrijven kampen met een slecht
imago. Het was de hoogste tijd dat deze
deelsector de handen ineen zou slaan.’

‘F

Winst geboekt
Dat gebeurde in 2012. Frans van Rooij is
enthousiast over de ingeslagen weg en
optimistisch over de toekomst. ‘We zijn
er achter gekomen dat het niet uitmaakt
hoe groot je als vereniging bent, maar
dat het gaat om wat je weet te bereiken.
Op heel veel vlakken hebben we in korte
tijd al winst geboekt. een voorbeeld: omdat in onze ogen niet alle cafetariapro-

rituurbedrijven hebben al lang te
maken met onterechte negatieve
beeldvorming. alleen samen ben
je in staat die onterechte vooroordelen
over friet, kroketten en andere gefrituurde lekkernijen bij de consument weg
te nemen.’
Voor de sector Fastservice was het volgens Frans van Rooij tot enkele jaren ge-

dukten thuishoren in de supermarkt maken we met steeds meer fabrikanten
afspraken over exclusiviteit. Deze afspraken leggen we vast in een intentieverklaring en we koppelen aan het betreffende kwaliteitsproduct het 100%
exclusiviteitszegel. Ook de eerste editie
van de nationale Week van de Friet was
een groot succes. Dat wordt een blijvertje. Verder staan we aan de vooravond
van de introductie van het keurmerk,
waarmee we de professionele frituurders
beter op de kaart gaan zetten. samen
gaan we zorgen voor een beter imago.’
Unieke voordelen
proFri is absoluut geen ‘kortingsclub’.
Frans van Rooij: ’We bieden op facilitair
gebied wel een aantal voordelen, maar
je kunt het als vereniging niet gauw
goed doen, omdat het altijd weer goed-

‘Op veel vlakken
hebben we in korte tijd
al winst geboekt’

Frans van Rooij laat het zich goed smaken: ‘Onze ambities zijn niet gering’.
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koper blijkt te kunnen. als het telkens
goedkoper moet, dan gaat dat vroeg of
laat ten koste van de kwaliteit van de
producten of dienst. Bovendien maken
veel ondernemers liever zelf afspraken
met leveranciers en dienstverleners, of
hebben hierover afspraken gemaakt met
het formulehuis waarbij men is aangesloten. Daar moeten we en willen we
geen rol in hebben. naar de toekomst
toe focussen we ons liever op de unieke
voordelen die we zelf voor onze leden
kunnen realiseren, zoals een collectieve
verenigingskorting bij Buma, sena en Videma; kortingen op de mystery guest bezoeken die we zelf uitvoeren of binnenkort op de e-learningmodules en
speciale cursussen en opleidingen voor
frituurprofessionals. Het delen van kennis of een goed advies levert een ondernemer op termijn vaak meer op dan een
goedkoop product of dienst.’

In een buitenwijk van Heerhugowaard timmeren Jan
en Mirjam Feller flink aan de weg met Eethuis Hugo.
Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends is hun
tweede natuur. ‘Je moet altijd scherp blijven.’ Bestellen
per app is hun jongste stap vooruit.

‘H

iermee willen we de consu
ment nog beter bedienen. We
zijn er dit jaar mee begonnen.
Mensen moeten er even aan wennen.
We merken nu dat het aantal particulie
ren dat gebruik maakt van de app
steeds meer toeneemt’, ervaart Jan
Feller. Voorheen was hij met zijn eethuis
aangesloten bij thuisbezorgd.nl. ‘Dat
werkt met postcodes. Ons postcode
gebied was veel te groot, waardoor de
bezorgtijd te lang werd en we de kwali
teit niet konden garanderen. en kwaliteit
leveren is iets wat we te allen tijde
willen waarmaken.’

Verse frites

in die bedrijfsfilosofie past het bereiden
van verse frites. Twee jaar geleden kozen
Mirjam en Jan bewust voor de aanschaf
van een nieuwe voorbakoven. Jan Feller:
‘Dat is een goede keuze gebleken. Men

sen waarderen de smaak van onze verse
frites. Het lukt ons om een constante
kwaliteit te leveren.’
investeren in nieuwe snacks en kosten
besparende processen, waar Jan en
Mirjam Feller kansen zien, gaan zij er
voor. ‘We zijn meer dan een gewone
snackbar, we willen ons blijven ontwik
kelen. We hebben een frisse wind door
ons interieur laten waaien. Modern meu
bilair, frisse kleuren. Het nodigt nog
meer uit om te blijven zitten. We lezen
vakbladen, bezoeken beurzen, we praten
met collega’s.’

met frites en sla erbij.’ Het gebak is van
de kaart verdwenen. al had dat niets te
maken met de omzet. Rugproblemen
noopten Jan Feller, bakker van oor
sprong, tot deze beslissing. ‘Ontzettend
jammer’, zegt hij over dit besluit. ‘een
hele dag staan, dat kon echt niet meer.’
Duurzaamheid blijft een belangrijk is
sue bij Hugo. ‘We verpakken al onze
frites en snacks in eco disposables. Deze
zijn biologisch afbreekbaar, recyclebaar
en composteerbaar. en in de zaak pre
senteren we bijna alles op een bord’,
aldus Jan Feller.

Gegrilde kip

Filterpomp

‘Mensen uit deze regio zijn over het alge
meen afwachtend wat nieuwe produc
ten aangaat, ze zullen niet heel snel iets
nieuws omarmen. een snack die het echt
goed doet is de souflesse. Vier mini
varianten op de traditionele kaassoufflé
aan een satéstokje, het loopt als een
speer. Het komt omdat het om kaas
gaat, allemaal natuurlijke smaken, dat
vinden ze hier wel weer lekker. en ook is
er veel vraag naar de frikadel XXl. en
sinds kort hebben we ook de gegrilde
kip op de menukaart. als plate service

een investering die het ondernemerduo
al weer heeft terug verdiend is de
Oilhandy, een filterpomp waarmee de
frituurolie door een papierfilter in de
pan wordt gezeefd. ‘een gouden greep’
noemt Jan Feller de aankoop. ‘Zeker
omdat de frituurolieprijzen flink geste
gen zijn. De olie gaat dankzij de Oil
handy veel langer mee, afhankelijk
natuurlijk van de drukte. Het oliegebruik
hebben we tot bijna de helft terugge
bracht. Dat scheelt ons op jaarbasis
duizenden euro’s.’

De succesvolle souflesse-kwartet met verse Hugo frites.
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VeRnieUWDe caMpaGne VOOR caFeTaRia’s en snackBaRs

Nederland frituurt al tien
jaar vloeibaar verantwoord
De plantaardige olie vloeit rijkelijk…. Het is precies tien jaar geleden
dat in Nederland de campagne Verantwoord Frituren uit de startblokken
kwam. De initiatiefnemers, ketenorganisatie MVO en Koninklijke Horeca
Nederland, laten dit jubileum niet ongemerkt passeren. De vernieuwde
Verantwoord Frituren-campagne steekt in een feestelijk jasje. Daar is ook
alle reden voor. Royaal meer dan de helft van de cafetaria’s bakt verantwoord. Zelfs meer dan 85 procent van alle gebruikte frituurvetten in de
horeca zijn vloeibaar, plantaardig en bevatten nauwelijks verzadigde vetzuren.

H

oe anders was de situatie precies
een decennium geleden nog.
Destijds, in 2004 dus, woedde
nog een heel andere discussie over frituurvetten. naast een pleidooi voor het
gebruik van ongeharde vetten en meer
onverzadigde – want gezonder geachte
– vetzuren, was de focus vol gericht op
transvetten. Deze kunstmatige bestanddelen leidden zelfs internationaal tot
strikte maatregelen. Zo besloot de gemeenteraad van new York eind 2006
korte metten te maken met transvetten
in frituurolie. er werd een verordening
aangenomen die alle ketens met meer-

dere vestigingen in de stad dwingend
oplegde transvetten uit te bannen. in
nederland stelden de industrie en de frituurbedrijven zichzelf deze missie op vrijwillige basis. Het aandeel transvet is
dan ook tegenwoordig bijna te verwaarlozen.
Campagne
sinds 2004 werden forse inspanningen
geleverd om de vaderlandse frituursector
de overstap te laten maken naar vloeibare plantaardige frituurolie. Zeker, sommige ondernemers deden het al, maar er
was desondanks een forse campagne

Naam en toenaam
De nieuwe campagne van de projectgroep Verantwoord Frituren heeft een
feestelijk tintje vanwege het tienjarig jubileum. Verder staat het promomateriaal
gewoon als vanouds in het teken van
het winnen van zieltjes. nieuw is bijvoorbeeld een flyer die helemaal bedoeld is
voor frituurprofessionals die willen inhaken. een handzame folder, die de drempel verder moet verlagen om ook verantwoord te gaan frituren. nieuw is ook dat

‘Campagne is gericht
op handhaving van
aantal deelnemers’

De nieuwe Verantwoord Frituren-campagne staat in het teken van onderhoud en het tienjarige jubileum.
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85 procent van
alle gebruikte
frituurvetten in
de Nederlandse
horeca is verantwoord.

nodig om ook de rest overstag te krijgen. Bovendien was het percentage ondernemers dat zelf verschillende vetten
mengde van oudsher hoog. Gedurende
de actieperiodes kroop het percentage
verantwoorde frituurders elk jaar iets verder omhoog. De groengele logosticker
van de campagne Verantwoord Frituren
prijkte op steeds meer gevels van cafetaria’s, snackbars en frituren. eigenlijk is
het missiewerk nu gereed. iedereen beseft dat het een illusie is om te streven
naar 100 procent gebruik van verantwoorde frituurvetten. Om echter het huidige percentage van circa 85 procent
van het vetvolume te handhaven, is wel
onderhoud nodig. elk jaar stoppen honderden ondernemers, maar komen er
ook honderden nieuwe bij. Op onderhoud is dan ook de nieuwe Verantwoord
Frituren-campagne gericht.

de projectgroep in zijn reclamecampagnes de namen van bedrijven noemt die
‘instappen’. Zo staan ook in advertenties
in vakbladen regelmatig de bedrijven opgesomd die zich recent aansloten bij Verantwoord Frituren. andere dingen blijven onveranderd. Zo zal ook voor 2015
weer op aanvraag een nieuwe Verantwoord Frituren-deursticker worden verstrekt aan de deelnemende ondernemers. Overigens controleert de Voedsel

en Waren Autoriteit (VWA) nauwelijks
meer of bedrijven deze sticker terecht of
onterecht voeren. In het verleden deed
de VWA dit wel frequent. Het voeren
van de sticker, terwijl in de praktijk niet
verantwoord wordt gefrituurd geldt als
misleiding. Het VWA heeft in zo’n geval
de bevoegdheid om hiervoor een boete
op te leggen.
Groot onderzoek
Een gemiste kans bij dit alles is misschien wel dat in Nederland nooit onderzoek is gedaan naar de effecten van verantwoorder frituren. Om werkelijk zicht
op de materie te krijgen, was het natuurlijk voor de hele branche een opsteker
geweest als er een fraaie vergelijking
had kunnen worden gemaakt tussen

2004 en 2014. Tussen de gezondheidseffecten van voor en na de campagne
Verantwoord Frituren. Wat dit betreft

‘Goed vetbeheer
blijft een must, zo
is bijvullen funest’
mag een groot Spaans onderzoek misschien als lichtend voorbeeld gelden.
Wetenschappers namen de effecten van
verschillende bereidingsmethodes van
voedsel onder de loep. Hierbij volgden
ze liefst 40 duizend Spanjaarden langdurig. Frituren, dat in Zuid-Europa van
oudsher vloeibaar en plantaardig gebeurt, werd afgezet tegen andere bereidingswijzen. De belangrijkste uitkomst
van het onderzoek was: ‘Er is geen signi-

ficant verschil in het effect voor hart- en
bloedvaten tussen frituren en andere
manieren van bereiding, zoals gewoon
koken.’ Wie dus mocht twijfelen aan de
positieve gevolgen van vloeibare plantenvetten, kan zich dit onderzoek ter
harte nemen. Wel is en blijft daarnaast
een goed vetbeheer noodzakelijk. Het regelmatig testen en verversen van de bakpotten blijft een must, net als het afvangen van kruim en andere oneffenheden
in het vet. Bovendien is bijvullen nooit
aan te raden. Vers vet wordt namelijk geinfecteerd door oude vetten. Met andere
woorden: door bij te vullen veroudert uw
verse vet heel erg snel.
www.friturenindehoreca.nl
www.vettefeiten.nl
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snacksalOn De scHelp is HeT neusJe Van De ZalM Op snackgeBieD

Verkoop kwaliteit en bespaar nog meer kosten

VITO® presenteert verbeterde V 30

‘Wij etertainen’
Elk jaar krijgt de Dikke van Dale er tientallen nieuwe
woorden bij. ‘Etertainment’ zou er zomaar eentje kunnen zijn. In snacksalon De Schelp in Roelofarendsveen
combineren Theo en Wilma Norder eten en entertainment in optima forma. Met succes: het moderne fastfoodrestaurant werd niet voor niets uitgeroepen tot
nummer één van de Cafetaria top 100 van 2013.
en luxe uitstraling en moderne
technieken contra ouderwetse kwaliteit en gastvrijheid. Ogenschijnlijke tegenstellingen die ‘het neusje van
de zalm op snackgebied in nederland’
allemaal in huis heeft. een modern fastfoodbedrijf noemt norder zijn snacksalon zonder de waarden van een traditionele snackbar uit het oog te verliezen.
‘De frituur blijft de motor. eten moet wel
een beleving zijn, de menukaart is uitgebreid, maar we zijn geen restaurant, de
bereiding moet gemakkelijk en snel gebeuren.’

vers houden. en door ingrediënten voor
verschillende gerechten toe te passen,
denk aan rosbief of zalm op een broodje,
pizza én in een salade voorkom je derving’, legt Theo norder uit. Het team
van De schelp maakt veel zelf. ‘De salades, de pasta’s, de bal gehakt en niet te
vergeten het ijs. Daarmee onderscheiden
we ons. De Magnum is groot geworden
in de cafetaria, maar die ligt nu goedkoop in de winkels. Of neem een Raket
ijsje. Die kopen mensen voor een
kwartje in de supermarkt. Dan moet je
met iets anders komen. Maar een goede
kroket hoef je niet zelf te maken als je
een Van Dobben of kwekkeboom hebt.
coca-cola maak je toch ook niet zelf?
Dé nieuwe kroket of frikadel wordt echt
niet meer uitgevonden, die bestaat al.
Van de nieuwkomers in de laatste tien
jaar zijn alleen de Mexicano en de kipkorn blijvertjes, de rest is allemaal verdwenen.’

Ingrediënten combineren

E-menu

E

klassieke snacks, frites, pizza’s, pasta’s,
broodjes, schnitzels, een biefstuk, de menukaart van De schelp is breed. ‘Maar
de inkoop is smal, anders kun je het niet

Beleving krijgen gasten zeker bij De
schelp. lcD-schermen met narrowcasting vermaken en informeren de klant.
Ze kunnen zelf aan tafel bestellen via

een touchscreen, ondertussen hun e-mail
checken of een spelletje spelen. Theo
norder: ‘als enige in nederland hanteren
wij dit systeem. Toen ik het drie jaar geleden introduceerde, fronsden veel mensen hun wenkbrauwen. Maar het loopt
als een speer. Het hoort bij het huidige
tijdsbeeld.’ Ondanks het e-menu hecht

‘Dé nieuwe kroket of
frikadel wordt echt niet
meer uitgevonden’
norder waarde aan het persoonlijke
contact tussen personeel en klant. ‘ik
heb zeventien gemotiveerde medewerkers in dienst. Zij werken hard en hebben kennis van zaken. Ondertussen
wordt er ook nog gelachen en gepraat.
Ook met de klant, ja. als je hier werkt
moet je verstand hebben van eten en
entertainen. noem het etertainen. ik zeg
altijd tegen mijn mensen ‘kijk om je
heen, lees vakbladen, bezoek beurzen’.
Dat geldt ook voor ons. Je moet scherp
blijven om aan de top blijven. Want hoe
je het ook wendt of keert. Mensen willen
bij een winnaar horen, niet bij een verliezer’.
‘Met het inzet
ten van ingre
diënten voor
verschillende
gerechten zoals
zalm bij brood
jes, salades en
pizza’s voorkom
je derving.‘
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Veilig, gezond, duurzaam, verantwoord en
economisch frituren. Het kan allemaal. Wie
kiest voor een frituuroliefilter van vito®
is zonder veel inspanning verzekerd van
schone, gezonde frituurolie en bespaart
aanzienlijke kosten.

Tienduizenden gebruikers in 154
landen spreken inmiddels uit ervaring;
zevenhonderd van hen komen uit
Nederland en België. Marriott, Sheraton,
Residence, Hardrock café’s, Ikea, Van
der Valk hotels, Madurodam, Walibi,
Bobbejaanland en verschillende
cafetaria’s, allemaal zijn ze al
overtuigd. Prestigieuse awards als
de ‘Gulfood’ award, Euro Toques
en Vito go Green onderstrepen de

VITO®.........de nieuwe generatie filtertechnologie

voordelen. Daarmee is de honger nog niet gestild.
VITO® verovert steeds meer terrein. Zeker nu het bedrijf
de verbeterde versie van de V 30 op de markt brengt. ‘Wij
hopen in de loop van 2015 onze duizendste klant in de
BeNeLux te mogen begroeten’, vertelt Johan Wijnja.
VITO® heeft drie varianten filtuuroliefilters. De V 30
is uitermate geschikt voor friteuses tot 12 liter, de
V 50 tot ongeveer 25 liter en de V 80 voor alle
friteuses boven de 25 liter en op plaatsen waar
veel en intensief wordt gefrituurd.
De werkwijze is eenvoudig.
Johan Wijnja: ‘Na plaatsing van het filter
wordt de olie in korte tijd volautomatisch
onder hoge druk gereinigd. Dagelijks reinigen
verlengt de houdbaarheid en komt de
smaak ten goede. De aantoonbare besparing
bedraagt 40 tot 60%. De Return on
Investment ligt tussen de vier maanden
en een jaar.’

DE VERNIEUWDE V 30 IS:
> Nog sneller

cyclustijd is vier minuten
in plaats van negen

> Nog sterker

pompt nu 35 liter per minuut
(V 50, 50 liter; V 80, 90 liter)

> Nog compacter

H 35,5 x B 11,5 x D 17,5 cm

> Nog lichter

slechts 6,3 kilo

DE VERNIEUWDE V 30 HEEFT:

> Nog meer
zuigkracht

zuigdiepte 20 cm
(V 50, 30 cm; V 80, 40 cm)

Johan Wijnja | Exclusief importeur Benelux
VITO® Frituuroliefilters Benelux
Schefferlaan 1, 6869 TA Heveadorp
+31 (0)6 533 034 84
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kOninkliJke HOReca neDeRlanD aDViseeRT, bieDT VOORDeel en beHaRTiGT belanGen

THe place TO Be in eMMelOOrD OMarMT sOcial MeDia

‘We zijn veel meer dan
een kortingsclub’

Ruim baan voor de
#Twittersnack

ledenvoordelen. kHn heeft inmiddels
ook eigen ledenvoordelen ontwikkeld:
kHn energie, Verzekeringen en Telecom
zijn daar voorbeelden van. een gemiddelde ondernemer bespaart € 1.500.
‘cafetaria’s vervullen een belangrijke
taak. Deze horecabedrijven zijn laagdrempelig. Ze bedienen zowel het bedrijfsleven als particuliere gasten. We
kijken vooruit, zien ontwikkelingen en

‘We hebben vijf extra
regiomanagers aan
gesteld om de lokale
lobby te versterken’
trends en maken beleid om daar als
branche succesvol op te acteren’, geeft
lodewijk van der Grinten aan. ‘een
mooi voorbeeld is het project Verantwoord Frituren, waar inmiddels 85%
van de cafetariaondernemers aan meedoet.’
Ladage in Rotterdam ‘ondergaat’ een veiligheidsscan
‘Lid zijn van een een brancheorganisatie rendeert.’ Algemeen directeur
Lodewijk van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
spreekt uit ervaring. ‘Samen sta je
sterker dan alleen.’

K

oninlijke Horeca nederland vertegenwoordigt ruim 20.000 horecaondernemers met ruim 200.000
medewerkers. 3.500 leden komen uit de
fastfoodwereld. ‘Het ledenaantal stijgt
nog steeds’, vertelt lodewijk van der
Grinten. ‘De verklaring die we daar voor
hebben is dat ondernemers beseffen
dat lid zijn van de branchevereniging
niets hoeft te kosten, als de ondernemers gebruik maken van de ledenvoordelen. Daarbij kunnen ze ook nog ge-
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bruik maken van onze afdeling
info&advies of de regiomanagers die
specifiek ondernemersgerichte vragen
kunnen beantwoorden. We hebben dit
jaar vijf extra regiomanagers aangesteld
om de lokale lobby te versterken.’
Toegevoegde waarde
koninklijke Horeca nederland werkt actief aan haar toegevoegde waarde voor

‘85% van de cafetaria’s
doet mee aan het project
Verantwoord Frituren’
leden. De drie pijlers van de branchevereniging zijn belangenbehartiging op europees, nationaal en lokaal niveau, advies en het bieden van relevante

25.000 adviesaanvragen
kHn ondersteunt ondernemers jaarlijks
met ongeveer 25.000 adviesaanvragen.
Op het gebied van veiligheid werkt de
brancheorganisatie nauw samen met
gemeenten, politie, het OM en het ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘in de
Week van de Veiligheid hebben we met
financiële ondersteuning van het ministerie in Rotterdam en amsterdam aan
alle fastserviceondernemers gratis overvaltrainingen en een concrete veiligheidsscan kunnen aanbieden. elke fastserviceondernemer is aangeschreven
voor deze actie”, geeft lodewijk van der
Grinten een actiepunt aan. ‘Ook hebben
we kunnen voorkomen dat er politiekosten voor ondernemers van evenementen
in rekening zouden worden gebracht.
en in 23 gemeenten hebben we succes
behaald op het terrassenbeleid, van verruiming openingstijden terras tot het
hebben van winterterras en het verlagen van leges.’

Bijna tweeduizend followers heeft @ThePlacetoBe op
Twitter. Zij snakken elke woensdag naar hét moment
van de week. Om 10.00 uur maken de twee cafetaria’s
in Emmeloord de twittersnack bekend. Een actieproduct, dat voor een enorme toeloop zorgt. Gerard Harzevoort en John Flux, de bedenkers van de twittersnack,
staan elke keer weer versteld.

D

e twee ondernemers zijn overtuigd van de toegevoegde
waarde van social media in hun
bedrijfsvoering. Facebook is helemaal ingeburgerd, twitteren is een groot succes
en een bestelapp is in de maak. acties
worden ondersteund op schermen in de
zaken. klanten zien dat er altijd iets te
beleven valt.
‘Heel veel mensen geloven het niet
en ook leveranciers kijken hun ogen uit
als ik op dinsdag al de voorbereidingen
tref voor de twitttersnack van de week’,
vertelt Gerard Harzevoort. ‘Vorige
woensdag had ik een puntzak friet met
mayo in de aanbieding voor een euro.
Dan gaan er op de woensdag wel zeshonderd zakken doorheen.’ Het tweetal
wil het twitteren verder uitbreiden. Harzevoort: ‘Bijna tweeduizend followers is
natuurlijk heel wat op een verzorgingsgebied van twintigduizend inwoners.
Maar het overgrote deel bestaat uit
jeugd. We zijn nu aan het bedenken hoe
we ook hun ouders aan ons kunnen bin-

Voor de kinderen: een speciale kidsbox.
den. Denk aan een tweet over een echte
gezinsactie rond de klok van 17.00 uur.’
Dat The place to Be geen eendagsvlieg is bewijzen Flux en Harzevoort met
hun noteringen in de cafetaria Top
100. De erven is één van de weinige bedrijven in nederland die alle keren op
de lijst voorkwam. Dit jaar staat The
place to Be op nummer 49. ‘We laten
Elke woensdag
om 10.00 uur is
er een nieuwe
twittersnack.

weinig aan het toeval over’, licht Gerard
Harzevoort toe. ‘een schoon, fris interieur, een warme uitstraling, verantwoord
frituren, een totaalproduct.’ The place
to Be verlaat qua productaanbod regelmatig de gebaande paden van de traditionele cafetaria. ‘Wij serveren hele menu’s. karbonades, schnitzels, saté,
tartaar, het gaat om kwaliteit.
een absolute topper bij ons is de gehaktbal.’ Harzevoort weet exact welk
vlees hij in de kuip heeft, omdat zijn
broer een keurslagerij heeft. al het vlees
komt bij hem vandaan. nog een hardloper bij The place to Be: de WOW smoothie. Honderd procent fruit in drie varianten: passiemix, vitamine c kanjer, extra
energie. en voor de kinderen is er de
kidsbox, een fleurige doos met frites,
saus, een snack en een surprise. ‘Blijf actief, kijk naar de wereld om je heen,
praat met andere ondernemers’, raadt
Gerard Harzevoort collega-ondernemers
aan.
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Horeca Foodgroup breidt aantal Frappant producten uit

Advertorial

‘De klant bepaalt de
assortimentskeuze’
Frappant, het eigen merk van de Horeca
Foodgroup (HFG), heeft een nieuw en ruimer
jasje. Verpakkingen in opvallende kleuren,
met centraal de productnaam, waaronder een
aantal opvallende nieuwkomers. De 25 regionale
grossiers van de Horeca Foodgroup kunnen nu
ook noten, zuidvruchten, mosterd-, ketchupen fritessaussticks aan hun klanten kwijt.
‘Veelgevraagde artikelen’, aldus directeur
Werner Buijsen. ‘Dus gaan wij die leveren.
De klant bepaalt.’

Klantgericht denken. Geen wonder dat Frappant floreert.
De HFG biedt met Frappant A-merkkwaliteit tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Buijsen: ‘Horecaondernemers zijn
anno 2014 kritisch op hun producten. Terecht. Ze letten
steeds meer op kwaliteit, diversiteit en functionaliteit.
Zonder kwaliteit red je het niet. Ondernemers moeten hun
gasten verrassen en dan kun je geen goedkoop verkopen.
Dan blijven ze weg.’
Van frituurvet tot mini-snack en van koffiebekers tot kipsate. Het Frappant assortiment is breed. ‘Onze grossiers
staan dicht bij hun klanten. Zij weten wat er leeft en hoe
Frappant wordt beleefd. We kregen steeds meer vragen
naar andere producten. Daarom hebben we nu noten,
zuidvruchten, mosterd-, ketchup- en fritessaussticks
geïntroduceerd.’

De aandacht voor het assortiment blijft een continu
proces. Trends komen en gaan, de markt is voortdurend
in beweging. ‘Dat betekent ook dat we soms bestaande
producten saneren of vernieuwen’, legt Werner Buijsen uit.
Hij noemt als recent voorbeeld de rauwe hamburger. ‘Die
hebben we eruit gehaald. In plaats daarvan hebben we een
grotere van rauw rundvlees geïntroduceerd. Puur omdat
we naar onze klanten hebben geluisterd. Die vormen de
bepalende factor in onze assortimentskeuze.’

Verse friet blijft
handelsmerk
Fabriekfrites. Robert Rouwet gruwelt alleen bij de
gedachte al. Geen wonder, verse frites zijn hem met de
paplepel ingegoten, het is en blijft zijn handelsmerk.
Een half jaar na de opening van zijn frituur Happy
Frites in Mechelen is heel het Zuid-Limburgse dorp
overstag. Er gaat niets boven verse frites.

K

Uw hamburgerspecialist !

Kipburger
mals kippenvlees
met krokant korstje

ReViVal Van Happy FRiTes sMaakT naaR MeeR

napperig van buiten, zacht van
binnen. Verse frites is waar het bij
bij Happy Frites om draait. ‘Frites
waarvan je blij en gelukkig wordt’, vertelt Robert Rouwet. ‘Vandaar het beeldmerk, een lachend frietmannetje.’
aardappelhandel Gielke levert de piepers. Geschild, geschrapt en gesneden,
honderd procent natuurlijk. Zelf voorbakken, bij bestelling afbakken en smullen
geblazen. natuurlijk is dat proces arbeidsintensiever en duurder - ‘denk alleen maar aan het meergebruik van frituurolie’ -, maar de kosten gaan voor de
baten. Rouwet: ‘Daarmee onderscheid je
je. Gasten komen er speciaal voor terug.
De smaak is zoveel beter.’

Tien zaken
Robert Rouwet startte elf jaar geleden
met de formule Happy Frites. na een
weinig succesvol uitstapje onder de vlag
van FHc Formulebeheer krijgt Happy Frites onder zijn bewind een tweede leven.

‘De smaak van verse
frites is zoveel beter’
Twee zaken heeft Rouwet onder zijn
hoede, in Ransdaal en Mechelen, maar
hij wil meer. Twee franchisenemers openen binnenkort hun Happy Frites. ‘eind
volgend jaar wil ik naar tien zijn gegroeid met een landelijke spreiding, ’
spreekt Rouwet zijn ambitie uit.
Geen boekwerk
Belangstellenden zitten voor een dubbeltje op de eerste rij. ‘ik hanteer geen
boekwerk met voorwaarden”, legt hij uit.
‘een logo, inkoopvoordeel, herkenbare
consumentenacties voor slechts 75 euro
per maand. De enige harde voorwaarde

is verse friet van eigen voorbak. altijd.
samen maak je het logo sterk. niet even
smokkelen met carnaval. Dan val je door
de mand. en natuurlijk moeten de
hygiëne en de voedselveiligheid goed
zijn. Dat vergt een goede voorbereiding.
Wie besluit te gaan voorbakken zal toch
aanpassingen moeten doen aan het interieur. Je kunt maar één keer goed beginnen.’
Zonder opsmuk
in Mechelen is dat goed gelukt. in mei
opende Rouwet zijn toko aan de commandeurstraat. Hij toverde een bestaande cafetaria, die al twee jaar leegstond, om tot een sfeervolle, kleurrijke
zaak met 130 zitplaatsen en een terras.
De bezoekers hangen er regelmatig met
de benen uit. Geen onnodige poespas,
geen pretenties, herkenbare kwaliteit,
zonder opsmuk, leuke acties. en altijd
vers voorgebakken frites. De goede
oude tijden van Happy Frites herleven.
en hoe.

Rundvlees burger PUUR!
gemaakt van premium
quality rundvlees

Masterburger GIANT 150 gram
groots in kwaliteit, smaak en gewicht

Geschild, geschrapt en gesneden, honderd procent natuurlijk.
Bakx Foods B.V.

De Run 4463

5503 LS Veldhoven

T 040 255 8000

F 040 255 8026

E verkoop@bakx.nl
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MOOIE, COMPACTE EN HYGIËNISCHE SAUSDISPENSERS!

nieuWe Toepassingen Van BesTaanDe proDucTen ZeTTen De Toon

‘Mensen willen gemakkelijk,
maar gezond eten’
Zevenaarders pur sang gaan voor een frietje of snack
nog steeds naar ‘Mosje’. Toch prijkt al jarenlang
Snackbar Partyservice De Zonnemaat op de gevel van
de zaak die Ben Mos in 1969 startte. Een hele mond
vol, die de lading van de bedrijfsactiviteiten helemaal
dekt. De eigenaren Jochem en Marko Peters serveren
nog steeds ‘de beste frikandel speciaal van Zevenaar’,
maar maken ook buitenshuis naam met hun hapjes
buffetten, salades en barbecuepakketten.

• Gemakkelijk schoon te maken
• Hygiënisch
• Hoog bedieningsgemak
• Fraai uiterlijk

D

e broers namen snackbar partyservice De Zonnemaat in 1995
over van vader Jan. Hij overleed
vier jaar geleden, een jaar na grondlegger Ben Mos. sentimenten genoeg dus,
maar die tellen niet, er moet simpelweg
brood op de plank komen. ‘Dat betekent
dat je met je producten voortdurend
moet inspelen op de behoefte van de
klanten en maatschappelijke ontwikkelingen. en die staan niet stil,’ weet het
tweetal.

‘Je moet met je klant
communiceren dat het
ook anders kan’
Mexicano

nieuwe snacks, Jochem en Marco kregen er in de afgelopen jaren heel wat op
hun bordje. Zonder veel succes. ‘neem
vegetarische producten. Dat was zo’n
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LevoNaise

Curry

...lekker van Levo...

...lekker en romig...

...pittig van Levo...

Ketchup
...tomaat van Levo...

Prins Hendrikkade 1 8801 JK Franeker Postbus 518 8800 AM Franeker
Tel. 0517-394141 Fax 0517-397178 www.levo.nl info@levo.nl

Advertorial

Snackpoint Zöstere
in zee met Fishmasters

Partyservice

De partyservice is een schot in de roos.
‘Mensen hebben steeds minder tijd,
maar willen toch lekker eten en smaakvolle hapjes op een verjaardag of ander
feestje. Voor een unieke beleving of
emotie willen ze graag geld uitgeven.
Daar spelen we met onze partyservice
naadloos op in. Belegde broodjes, luxe
hapjes, complete buffetten en salades.
Bijna alles kan hier. Mensen vragen, wij
maken het”, vertellen de broers, die
zweren bij kwaliteit. ‘Dat zingt zich vanzelf rond. Mond-op-mond reclame is onze
beste promotie merken we.’

MayoNaise

De Burgermeester, een hamburger van puur rundvlees op een broodje met
sla, rode ui, feta kaas, pesto en gedroogde ham.
hype. elk meisje van zestien vroeg om
een vegetarische snack. Dat is helemaal
over.’alleen de Mexicano is volgens het
tweetal een blijvertje. ‘Die loopt als een
speer. in een wrap of op een broodje, je
kunt er van alles mee. Dat geldt ook
voor andere producten. Mensen hoeven
niet iets nieuws, maar willen wel andere
toepassingen. Meer vanaf de bakplaat,
een broodje en natuurlijk sla erbij, ze
willen het gevoel hebben dat ze gezond
eten. Wat dat betreft is het jammer dat
patat en snacks nog steeds vaak geassocieerd worden met vet en ongezond. als
het om een ongezonde levensstijl gaat
zie je in reclame-uitingen geen bakker

met een slagroomtaart voorbij komen,
maar wel patat en snacks. Terwijl goede
friet, professioneel en verantwoord gefrituurd, zonder mayonaise gezonder is
dan een gevulde koek. Je moet met je
klant communiceren dat het ook anders
kan en gaat. De hedendaagse gast is gewoon kritischer dan vroeger, is veeleisender en wil gezonder eten.’ Het duo vult
deze vraag in binnen het bestaande
assortiment. Bijvoorbeeld met de
‘Burgermeester’ , een hamburger van
150 gram puur rundvlees op een knapperig broodje met sla, rode ui, feta kaas,
pesto en gedroogde ham. Zonder mayonaise of curry.

Vanuit het niets op plek 3. Snackpoint Zöstere is
de hoogste nieuwkomer in de Cafetaria Top 100.
Roger en Marlie Gielen en bedrijfsleider Guido
Soons kunnen het nog amper bevatten. Het succes
loopt parallel met de introductie van de visburger
Trapeze, de gepaneerde kabeljauwfilet en de
kibbeling van Fishmasters in het assortiment.

‘Dat is geen toeval’, lacht Soons. ‘Maar het gaat natuurlijk
om het hele verhaal. Naast product ook de prijs, ambiance,
hygiëne, klantvriendelijkheid en beleving.’ Hij roemt de volle
smaak van de Trapeze. ‘Visburgers worden al snel erg droog.
Daar hebben we met deze burger geen last van. Het is een
mooi sappig product.’ Ook de bereiding is gemakkelijk. ‘Je
hoeft geen aparte olie te gebruiken, omdat er geen sprake
is van smaakoverdracht. Zo kan ik de vis naast de kroket
bereiden. Ook merk ik niets van geuroverlast. ’ Guido Soons
ervaart dat de producten van Fishmasters een welkome en
waardevolle aanvulling vormen op de traditionele snacks.
‘Wij zien veel mensen terugkomen voor de vis. De jeugd

vooral voor een bakje kibbeling, de oudere mensen voor
de visburger Trapeze en de gepaneerde kabeljauwfilet.
Een salade erbij, een citroentje en frites. Je ziet ze echt
genieten. Wij doen er ook alles aan om het ze naar de zin
te maken. Een kopje koffie van de zaak erbij, verse bloemen
op tafel, mensen moeten in een warm bad terechtkomen.

Ja, ook de poetsvrouw speelt daar een rol in. Alles moet
schoon en helder zijn. En willen mensen toch thuis eten,
dan is dat geen enkel probleem. Meenemen kan in speciale
menubakken, waarin de salade koel blijft en de vis en frites
warm. Wij zijn blij dat we de overstap naar Fishmasters
hebben gemaakt.‘
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snackBaR BaRneVelD oVeRleeFT op FRiTes en snacks
INHOUD:
5 POSTERS
1 VLAGGENLIJN
15 TAFELKAARTEN
1 PLAFONDHANGER
150 CUPJES

‘Focus je op de zaken
die je wél doet’
Overleven op snacks en frites. Snackbar Barneveld uit
Kampen bewijst dat het kan. De snackbar mag dan
een kleine speler zijn in de snackwereld, de zaak geeft
wél een duidelijk visitekaartje af aan de markt. Eigenaar Willem Barneveld is het schoolvoorbeeld van de
schoenmaker die bij zijn leest blijft.

Geïnteresseerd?
Bel 0113-394776 of mail naar
salesbenelux@lambweston-nl.com

Gemakkelijk, gezond

‘A

ls je mee wilt waaien met elke
trend of hype die voorbij komt,
dan gaat dat ten koste van de
kwaliteit. Focus je op de zaken die je wél
doet.’ De boodschap van Barneveld is
kort maar krachtig. De ervaren ondernemer leeft niet bij de waan van de dag,
snackbar Barneveld heeft met de focus
op frites en snacks een duidelijke eigen
signatuur. ‘We serveren wel enkele menuutjes, patatspecialiteiten zoals patat

shoarma en stoofvlees, maar we zijn volledig snackgericht.’

Geen ontdooihuis

Tachtig procent is bij snackbar Barneveld afhaal en dat zal als het aan Willem Barneveld ligt zo blijven. ‘Het aantal
zitplaatsen is beperkt, er is geen ruimte
om uit te breiden. natuurlijk sluit ik mijn
ogen niet voor marktontwikkelingen en
technologische hoogstandjes. Maar als
ik meega in de concurrentieslag met supermarkten en/of kies voor een uitgebreider productaanbod of catering, dan
doe ik altijd concessies aan datgene
waarin ik goed ben en dat wil ik niet.
kwaliteit komt altijd bovendrijven. Wij
zijn overduidelijk geen ontdooihuis,
maar een ouderwets ambachtelijke
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Snelle bereiding

Test nu onze frituurolie in 15 liter Bag-In-Box.
Ga naar smildenatura.nl voor de actie.
Powered by

Met de eierbal stipt Willem Barneveld
een succesnummer aan. ‘Helemaal zelf
gemaakt. klanten smullen ervan.’ De
Barneveld kroket, ook van eigen makelij
naar oud kampens recept, vindt eveneens gretig aftrek. ‘Het is een hele kruidige kroket, die populair is bij de oudere
klanten, die hangen naar traditie en nostalgie.’ Met een knipoog: ’Voor de jeugd
heb ik natuurlijk de standaard kroket in
huis.‘ een andere specialiteit van het
huis is de hamburger. ‘niet van puur
rundvlees, maar half om half. Rundvlees
wordt vaak droog als het iets langer onderweg is. Deze hamburger is smeuïger.’
Befaamd zijn de vegetarische bitterballen, waarvan er duizenden in de week

worden gemaakt en die per stuk worden
verkocht. ‘We verkopen geen vaste grote
porties. ik vind het zonde om eten weg
te gooien. Wij verkopen een kinder- en
seniorenpatatje. De helft van een normaal bakje frites met een kleine kroket
of bitterbal tegen een aangepaste prijs.’

• Halen ook de gebruikte frituurolie weer op

g

Eigengemaakt

‘Wij zijn overduidelijk
geen ontdooihuis’

• De totaaloplossing voor frituren
• Frituurolie van topklasse
• Verpakkingen van 15 tot 220 liter met
automatisch pompsysteem

6r+at2is

snackbar waar kwaliteit de boventoon
voert. Wij zijn de snackbar waar je de
lekkerste en beste kroket, eierbal of frites krijgt, waar klanten thuis lekker van
kunnen genieten. De mensen in kampen
weten dat.’

0513 639 629 | smildenatura.nl

De eierbal, van eigen makelij, is een succesnummer.

Zeker op de spitsuren loopt het storm bij
snackbar Barneveld. ‘Dat is ook de reden dat we niet met een bestelapp of
bestelling per mail werken. Dan staan
we met acht man in de keuken en loopt
het helemaal vol, terwijl ook de telefoon
continu ratelt. We willen de klanten die
de moeite nemen om naar onze zaak komen niet te lang laten wachten. een
snelle bereiding is essentieel.’
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VeRHaGe FlORianDe speelT in Op VOeDselinTOleRanTie

‘Glutenvrije producten
hebben de toekomst’
‘Welke cafetaria in Nederland
heeft er nu een
breiclub?’

Steeds meer mensen in Nederland hebben last van
voedselintolerantie. Verhage Fast Food Restaurant
Floriande in Hoofddorp speelt daar op in. Sinds twee
maanden staan glutenvrije frites, frikadellen, kroketten, mayonaise en softijs op het menu. Eigenaar
Marco Honsbeek: ‘Glutenvrije producten hebben de
toekomst.’

‘V

oor een vegetarische hamburger kun je kiezen, wie glutenintolerantie heeft, heeft niets
te kiezen. Dat is een ziekte’, stelt Marco
Honsbeek duidelijk. Toch ging hij niet
over één nacht ijs. De inkoopprijs van
glutenvrije producten ligt hoger en voor
de bereiding is een andere werkwijze nodig. ‘We hebben voor de keuken een
aparte pan aangeschaft voor glutenvrije
producten. De frituurolie komt zo nooit
in aanraking met olie die wél gluten bevat. De bestellingen duren wel iets langer, maar mensen vinden dat niet erg.
Ze zijn al blij dat ze hier terecht kunnen
zonder dat ze meer hoeven te betalen.
sommige mensen verklaren me mis-

schien voor gek dat ik glutenvrije producten tegen dezelfde prijs verkoop.
Maar dat kleine beetje verlies neem ik
op de koop toe. ik zie het als service. en
je krijgt meer loop in je zaak.’ Zijn ogen
glimmen. ‘Gisteren nog had ik hier een
jongen met glutenintolerantie in de
zaak die zijn tiende verjaardag vierde.
De jarige job had de dag van zijn leven.
Dat is kicken.’

Lokale markt

Even naar Verhage Floriande voor een lekkere
cappuccino.

in 2007 startten Marco en Gisela Honsbeek onder de vlag van Verhage als franchisenemer met zijn cafetaria in winkelcentrum Floriande. ‘een ideale formule’,
zegt Marco Honsbeek over Verhage. ‘Je
profiteert van inkoopvoordelen en je
kunt onderling kennis uitwisselen. Toch
blijf je je eigen baas, waardoor je kunt
inspelen op de lokale markt.’ De loop
zit er zichbaar goed in. ‘Wij doen gewoon ons best en we hebben veel plezier’, verklaart Honsbeek het succes van
zijn zaak in Hoofddorp. Buurtgenoten,
inwoners en ook mensen van buiten
Hoofddorp ‘gaan geregeld even naar
Verhage Fast Food Restaurant Floriande’. Voor een lekkere cappuccino of
latte macchiato met appelgebak of verse
jus d’orange met een afgebakken baguette belegd met één van de vele belegsoorten. Of frites, snacks of een ijsje.

Zitplaatsen genoeg in het huiselijke restaurantgedeelte en op het terras, ophalen kan ook.

Feestje
Honsbeek: ‘in het begin bestond 70%
van mijn omzet uit ophalen, nu nog
maar 40%. Hoe dat komt? De klant is
bij ons echt koning. ik zeg altijd tegen
mijn personeel ‘Werken in de horeca is
elke dag een feestje, draag je klanten
op handen. Ze komen extra hier naar
toe, moeten er hun jas voor aantrekken,
in de auto stappen’.’ Marco Honsbeek is
meer dan alleen cafetariahouder. De ondernemer initieert veel activiteiten in de
wijk waar zijn zaak is gevestigd. knutselmiddagen, de jaarlijkse Halloweenoptocht, koningsdag. ‘Heel Hoofddorp
loopt dan uit,’ vertelt hij. ‘Van het één
komt het ander. nu heb ik sinds twee
jaar op iedere woensdagmorgen een
breiclub in de zaak. een gezellige groep
van twintig vrouwen, jong en oud, uit
de omgeving. Gewoon gezellig, niets is
verplicht. Zeg nou eerlijk. Welke cafetaria in nederland heeft er nu een breiclub?’
Hij is niet bang voor de toenemende
concurrentie van supermarkten en de
benzinestations, die steeds meer gemaksvoedsel verkopen. ‘Met vriendelijkheid, warmte en service win je het.’
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RicHaRD ZoonTJes kRiJGT value FoR Money BiJ soFT-FRancHiseFoRMule

‘Je wordt ondernemer om
eigen baas te kunnen zijn’

Frappant lekkere snacks!
Namens uw bezorggroothandel

Franchiseformules. Richard Zoontjes stond er behoorlijk sceptisch tegenover. De 47-jarige ondernemer ging
daarom niet over één nacht ijs voordat hij in zee ging
met de snackformule HappyFood. Spijt heeft hij niet.
Integendeel. Zijn cafetaria aan De Sluis in Driebergen
vaart er wel bij. ‘We voelen ons helemaal thuis bij
HappyFood.’

‘J

a, ik bekeek franchiseformules altijd met argusogen’, bevestigt Richard Zoontjes. ‘Geen vrijheid, met
handen en voeten gebonden aan richtlijnen en procedures en een hoge investering en fee.’ Toch ging hij overstag. in de
soft-franchiseformule HappyFood vond
hij het perfecte concept. ‘Je profiteert
van de uitstraling, inkoop- en marketingvoordelen en je kunt onderling kennis
uitwisselen. Toch blijf je zelf de baas, dat
is wel zo prettig. laten we eerlijk zijn: je
wordt toch ondernemer om eigen baas
te kunnen zin? als ik een actie wil, dan
regel ik dat. als ik het niet wil, is het ook
goed. ik hoef niet verplicht een percentage van mijn omzet aan reclamefolders
uit te geven. Bovendien is het een relatief goedkope softfranchiseformule. De
maandelijkse fee is laag. Je krijgt echt
waar voor je geld.’
HappyFood staat voor Fast, Fresh en

De HappyTwist is een echte smaakmaker.
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‘We hebben de nodige vrijheid om met het assortiment in te spelen op de
lokale behoefte’
Friendly. Fresh staat voor het supergezonde deel van het assortiment zoals salades, terwijl Fast en Friendly verwijzen
naar de hoekstenen van de cafetariabranche: snel en klantvriendelijk. eten
moet een feestje zijn en dat is het ook in
de kwaliteitscafetaria van Richard en astrid Zoontjes. Het interieur is sfeervol en
trendy; het ruime assortiment bestaat
uit verse broodjes, maaltijden, snacks, ijs
en knapperige frites. een smaakmaker
bij HappyFood Driebergen is de HappyTwist. een beker gevuld met romig softijs, gemaakt van dagverse melk, gemengd met één of meerdere ingrediënten naar keuze. Waaronder verschillende
soorten vers fruit. ‘Die loopt als een
speer.’ Richard Zoontjes ziet de toekomst

zonnig tegemoet. ‘Het thuisbezorgen
staat op de rit. Dat gaat niet vanzelf.

Als je bezuinigt op
kwaliteit red je het niet’
Mensen moeten het weten. Ze kunnen
bellen, maar ook online bestellen via de
site www.happyfood.nl. Dat aandeel
neemt steeds meer toe. Ja, ik ben blij
met HappyFood. ik heb de nodige vrijheid om met mijn assortiment in te spelen op de lokale behoefte. Maar hoe je
het ook wendt of keert. kwaliteit blijft in
deze branche altijd de boventoon voeren. als je daar op bezuinigt, red je het
niet.’

Kijk op www.horecafoodgroup.nl voor een bezorggroothandel bij u in de buurt.

Wereldse smaken
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Topking is producent van merken zoals
Vlammetjes®, KaasTengels®, VlamTosti’s®,
Vlam-Panini®, Roti-Panini®, Roti-Roll® en
Vlammensaus®.
Wij nemen u mee op een culinaire reis
door verschillende smaakwerelden met
een unieke en eigentijdse twist. Laat u
verrassen door onze wereldse smaken in
een Hollands jasje!

Topking Fingerfood – Algerastraat 16, 3125 BS Schiedam (Nederland) – 0031 (0)10 521 79 00 – www.topking.nl

