
#

2022

2

Bidfood.nl/enjoy

  21 FEB
20 MRT

DOORGAAN

VAN VADER 

OP DOCHTER



INHOUD

Bidfood.nl/enjoy     |     3

Verras je gasten met jouw creativiteit 
en  onze lekkerste salades en sauzen.

FANO al sinds 1960  het favoriete merk 
van foodprofessionals.

Bekijk het hele assortiment  
van Fano op Bidfood.nl

VEGAN

TEVREDEN GASTEN 

MET DE LEKKERSTE 

SAUZEN VAN FANO

Art. nr. 45646               
    Art nr. 294830  

               
 Art. nr. 124285

Art. nr. 295330

Alle Fano sausvarianten zijn rijk gevuld met verse ingrediënten, maar  

voeg gerust iets toe om zo je eigen ‘signature sauce’ te kunnen maken.  

Onze koelverse sauzen zijn lang houdbaar en makkelijk te bereiden.

Wordt 2022 het jaar van de horeca-comeback? Het lijkt er wel op, nu steeds meer seinen ‘op groen’ 
gaan. Bidfood is er klaar voor en helpt u graag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Laat u 
inspireren door de lekkerste verhalen, producten en concepten. Lees alles over de initiatieven van 
collega’s die op een creatieve manier door de lockdowns zijn gekomen. Word ‘bijgepraat’ over de 
nieuwste trends en duik samen met ons in de verschillen per generatie. Hoe belangrijk is gemak en 
wat betekent dit voor de fastservice? Welke rol speelt ‘vegan’ en waarom kunnen we niet langer om 
social media heen? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord in dit nummer. Nu het langzaam 
business as usual wordt, is het ook weer tijd om vooruit te kijken. Om te beginnen naar komende 
zomer, die waarschijnlijk drukker wordt dan ooit. De veerkracht van de horeca is net zo groot als de 
creativiteit van de ondernemer. Dit belooft veel voor een toekomst zonder lockdowns, die weleens 
héél dichtbij kan zijn.     
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SFEERTJE PROEVEN

Horeca met overcapaciteit
Voor veel bestaande horecazaken is een dark 
kitchen te hoog gegrepen. Rens ziet echter nóg een 
oplossing, voor horecakeukens met extra capaciteit. 
“Dit zie je nu veel in Engeland en Amerika gebeuren”, 
zegt hij. “Denk aan lunchrooms en cateraars die  
’s avonds dicht zijn en hun keuken dan inzetten als 
productiekeuken voor bezorgen. Vaak als virtuele 
franchise-onderneming, waarbij ze een bestaand 
concept omarmen.” Ook Bright Kitchen biedt 
ondernemers aan om franchisehouder te worden, 
met een pasklare menukaart, online marketing-
ondersteuning, efficiënte inkoopkosten én 
bereidingen. “Ons concept ‘Vegan Burger Brothers’ 
heeft zijn kracht bewezen”, zegt Rens. “We staan in 
de top 15 van populairste aanbieders op Deliveroo in 
Amsterdam. Om Vegan Burger Brothers ook buiten 
Amsterdam neer te zetten, richten we ons op 
bestaande foodbedrijven met een overcapaciteit voor 
bezorgen. Dat zou heel goed een cateraar of 
lunchroom kunnen zijn, want onze piek ligt tussen 
17.00 en 21.00 uur. En de data? Die wordt door ons 
verzameld en gebruikt om het concept nóg 
succesvoller te maken.”

Virtuele restaurants
Met zijn ICT-achtergrond én horeca-ervaring (als 
kok) zag Rens een gouden kans voor 
bezorgspecialisten. Hij ging op zoek naar een 
‘winnend concept’, met meerdere bezorgstromen 
vanuit één of twee productiekeukens. Om te 
testen wat wél en wat níet werkt, introduceerde hij 
ruim dertig virtuele restaurants. Daarvan zijn er 
nog zeven over, waaronder Vegan Burger 
Brothers, Döner Dudes en Queens Burgers: stuk 
voor stuk plantaardige restaurants. “Deze merken 
zijn we voortdurend aan het finetunen”, vertelt hij. 
“Door allerlei data te verzamelen, bijvoorbeeld 
over de consumentenbehoefte. Zo bleek dat onze 
plantaardige pizza’s eerst heel goed verkochten, 
maar dat de vraag vervolgens afnam. Het grootste 
probleem zat hem in de plantaardige kaas; 
daarmee zet je moeilijk een echte kaas- en 
pizzabeleving neer. Tenzij je een duurder product 
gebruikt, maar dit gaat ten koste van de marges. 
Vandaar dat we ons pizzaconcept voorlopig 
terzijde hebben geschoven.”

Focus op vegan
Bright Kitchen blijft nieuwe plant-based concepten uitproberen. Rens: “Vegan is beter 
voor de planeet én het snelst groeiende foodsegment. Door een volledig plantaardig 
concept neer te zetten, maken we een statement en blijven we vooroplopen in de markt. 
We doen het er niet ‘even bij’, maar zijn volledig gespecialiseerd in plant-based.” Volgens 
Rens bespaar je met een dark kitchen op service- en personeelskosten. Daarnaast 
profiteer je doorgaans van een (veel) lagere huur. Daar staat ongeveer 30 procent aan 
vaste kosten tegenover, zoals commissie. “Die moet je wel ergens terugverdienen”, zegt 
hij. “Bijvoorbeeld door meerdere merken neer te zetten en je volumes te verhogen. Zo 
wordt ook je afzet groter en kun je goed besparen op je inkoopkosten. Vervolgens is het 
een kwestie van jezelf goed neerzetten in de markt, op een onderscheidende manier, en 
héél veel meten en finetunen. Elke twee weken passen we ons menu aan, afhankelijk van 
de vraag, kostprijzen en efficiency, om tot het meest succesvolle aanbod te komen. Met 
de beste menu-engineering voor de hoogste marges. Zo meten we bij elke verandering 
wat het resultaat is, want alleen zó kun je het verschil maken.”

Bright Kitchen is gespecialiseerd in vegan 
delivery. Het Amsterdamse concept verdeelt 
meerdere virtuele restaurants over twee 
productiekeukens, waaronder het razend 
populaire ‘Vegan Burger Brothers’. Volgens 
eigenaar Rens Bekkers hebben dark kitchens
de toekomst, zolang je blijft meten én finetunen.

De naam ‘Dark kitchens’ roept nog steeds het beeld op van keukens in 
containers. Volgens Rens is dit stadium allang gepasseerd. “We worden steeds 
zichtbaarder, omdat de vraag naar delivery blijft groeien”, zegt hij. “Vandaar de 
naam ‘Bright’, wat ook slim betekent. Een traditionele horecazaak is in de basis 
minder geschikt voor bezorgen. Die zijn vooral goed in gastvrijheid en beleving. 
Dat is iets anders dan het ‘online’ benaderen van klanten. Blijft de delivery-markt 
groeien, zoals verwacht, dan zullen er meer specialisten opstaan: slimme 
aanbieders die op een efficiënte én rendabele manier kwaliteit leveren.”
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BRIGHT KITCHEN

RENS BEKKERS



In het voorjaar van 2020 maakte Amsterdam kennis 
met de krokante smashburgers van Smashing 
Burgers. De initiatiefnemers raakten in Londen en 
New York geïnspireerd door de smashburger en 
zagen hun kans schoon tijdens de eerste lockdown. 
De double patty burgers van de plancha zijn zó 
geliefd, dat het misschien wel tijd wordt voor een 
eigen locatie. 

 Het succes van 
de smashburger

De smashburger is anders dan de traditionele burger, met een  
kleinere patty (een afgeplatte, meestal ronde portie gemalen vlees, 
red.) die wordt platgedrukt op de hete plaat. Bart Hendriks van 
Smashing Burgers legt uit: “Door de burger op de hete plaat te 
drukken, ontstaat er een ‘Maillard-reactie’. Het vet karamelliseert  
en geeft extra smaak aan het vlees, plús een krokant laagje.  
Daarnaast blijven alle sappen in de patty zitten; de burger wordt lek-
ker crunchy van buiten en juicy van binnen.”
De smashburger is een begrip in Londen en New York, met dank 
aan fastfoodketen Shake Shack. Bart en zijn vrienden deden in 
beide wereldsteden inspiratie op voor hun Nederlandse variant. 
“Gek genoeg was de smashburger in Nederland vrijwel onbekend”, 
vertelt Bart. “Vandaar dat we die zelf maar zijn gaan maken, voor 
afhalen en bezorgen.”

Beperkte oplage
‘Smashing Burgers’ is een echt ‘lockdown-concept’. De initiatief-
nemers werken in normale tijden voor andere horecazaken. Bart: 
“Tijdens de lockdowns hadden we alle tijd om samen het Smashing 
Burgers concept op te zetten. Eind 2021 zijn we verhuisd naar 
Bistro Suzette aan de Lijnbaansgracht, waar we de keuken konden 
gebruiken.”
Tijdens de eerste maand bood Smashing Burgers twee burgers 
voor de prijs van één aan, om een zo groot mogelijke doelgroep aan 
te spreken. “We hoopten dat veel mensen de moeite zouden nemen 
om onze burgers uit te proberen”, zegt Bart. “En dat ze vervolgens 
zouden terugkomen. Hierna zeiden we: we maken er slechts 100 
per dag, dus wees er snel bij. Op die manier hebben we onszelf 
gehypet én gepusht.”

Black Angus vlees
De vrienden serveren hun inmiddels fameuze smashburgers met 
twee dunne burgers van elk 70 gram gehakt. Die belanden op  
een getoaste brioche bun met sla, tomaat, augurk, American 
cheese, gekarameliseerde ui en een geheime saus. “We gebruiken  
alleen Black Angus vlees”, vertelt Bart. “Dit heeft een hogere vet-
consistentie, wat nodig is om het vet te laten karamelliseren.”  
De 100 burgers per dag zijn binnen een mum van tijd uitverkocht. 
Dat wil zeggen: tijdens de lockdowns. In ‘gewone’ tijden krijgt het 
andere werk weer voorrang. Bart: “Dan stoppen we ermee, al dan 
niet tijdelijk. We zijn stiekem aan het sparen voor een eigen locatie, 
dus wie weet… Aan het concept zal het niet liggen. Veel klanten 
waren al bekend met de smashburgers van de Shake Shack. Die 
vinden het prachtig dat ze nu ook in Amsterdam te koop zijn. Daarbij 
vinden ze onze burgers vaak nóg lekkerder. Een groter compliment 
kun je bijna niet krijgen.”  

SMASHING BURGERS

BART HENDRIKS
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Van luchtige pancakes met esdoornsiroop tot zachte buns met juicy burgers en gekruide 
aardappelpartjes met een crunchy bite  – het zijn de Amerikaanse klassiekers waar we bij 
Jeffersons van smullen. Deze razend populaire classics steken we in een fris en modern jasje, 
passend bij de huidige tijd en toegankelijk voor jong én oud. Gemaakt van verse en kwalitatief 
hoogstaande ingrediënten, zoals het hoort. Ze voorzien de fastservice van een smaaksensatie 
waar uw gasten hun vingers bij aflikken!

Kijk voor het gehele assortiment op Bidfood.nl/jeffersons

Go 
American. 

Go 
Jeffersons!



Leren van fouten
Voorlopig blijft Peter nog betrokken bij de zaak. “Maar 
als alles goed draait, ben ik weg”, zegt hij. “Eigenlijk 
had ik vijf jaar geleden al moeten stoppen, dan had ik 
nu geen forse investering hoeven doen. Maar zonder 
gekheid: ik heb mijn kinderen zelf bij de zaak betrok-
ken. Nu willen ze beter én completer worden, daar 
sta ik natuurlijk volkomen achter.” De vraag is of Peter 
het werk niet gaat missen. “Dat zal moeten blijken”, 
lacht hij. “Ik denk wel dat ik het contact met de gasten 
zal missen.” Van Julia mag haar vader echter net zo 
vaak langskomen als hij wil. “Hij heeft het al die jaren 
super gedaan, dus we kunnen nog veel van hem leren. 
Tijdens de verbouwing zei hij: doe jij de bestellingen 
maar. Dan bestelde ik soms teveel en soms te weinig, 
maar die fouten moeten we maken, zegt hij dan. Want 
ook dáár leer je van.”

Modern en eigentijds
Peter dacht al langer aan een verbouwing, maar was daar 
nooit echt aan toegekomen. Toen duidelijk was dat dochter 
Julia in zijn voetsporen zou treden, werd de knoop doorgehakt. 
“We wilden een cafetaria die klaar is voor de toekomst”,  
zegt ze. “Modern en eigentijds, met lekker veel zitplaatsen: 
50 in totaal. Beleving speelt een steeds grotere rol, de gasten 
komen echt niet meer alleen voor het afhalen. Ze moeten het 
leuk vinden om hier te eten: van lunch tot diner. Vandaar onze 
nieuwe look & feel: modern maar huiselijk. Vanwege die extra 
zitplaatsen hebben we nu twee keer zoveel fritesmandjes, een 
grotere bakplaat én een ruimere vries- en koelcel.”

Veel vertrouwen
Nu Peter minder wil gaan werken, staan zijn 
opvolgers al klaar. Want behalve Julia ziet ook 
zoon Mike (23) een toekomst in de cafetaria 
voor zich. Ondanks de lockdown-perikelen van 
de laatste tijd, heeft Julia al genoeg bemoedi-
gende dingen gezien. “Tussen de lockdowns 
door was het vaak drukker dan vóór corona. 
De mensen dragen de horeca een warm hart 
toe; buiten de deur lunchen, koffiedrinken, bor-
relen en dineren was nog nooit zo populair. Je 
moet ze alleen wél verleiden tot een bezoek. 
Met onze huidige zaak zijn we daar méér dan 
klaar voor.” Van Lier staat bekend om zijn 
huisgemaakte specialiteiten: van satésaus tot 
zuurvlees. Die blijven, net als de rest van het 
assortiment: van soepen, schotels en 
salades tot bites en burgers. “We moeten  
eerst wennen aan de nieuwe routine”,  
zegt Peter. “Daarna gaan we finetunen.  
Misschien dat er dan nog andere gerechten, 
snacks en sauzen bijkomen. Ook  
plantaardig? Daar hebben we al best  
veel van, net als glutenvrije snacks.  
Het idee is wel om gratis koffie te  
schenken aan lunchende en dinerende  
gasten, voor een extra gastvrije beleving.” 

Cafetaria van Lier is 
klaar voor de toekomst. 
Met een nieuwe naam 
en een grotere zaak die 
uitnodigt voor lunch, 
borrel en diner. Na  
de verbouwing nemen 
de kinderen van  
Peter van Lier langzaam  
het stokje over. Ze zien 
de toekomst met  
vertrouwen tegemoet: 
‘Buiten de deur eten is 
populairder dan ooit.’

CAFETARIA VAN LIER

PETER & JULIA VAN LIER
Cafetaria van Lier heette voorheen Friture 
de Prins. De huidige naam slaat beter aan 
bij het familiebedrijf in Venlo. “We doen 
het samen”, vertelt Julia van Lier. “Mijn 
vader, broer, oom, tante en ik. Mijn opa 
en oma maken zelfs nog een eigen snack, 
het friet-ei.” Julia (22) is de dochter van 
eigenaar Peter van Lier (58), die 40 jaar 
geleden voor het eerst een eigen zaak  
begon. ‘Friture de Prins’ groeide uit tot 
een icoon in Venlo, maar werd ook te 
vaak verward met gelijknamige cafetaria’s. 
De nieuwe naam laat aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Hetzelfde geldt  
voor de transformatie van frituurzaak  
naar een moderne cafetaria met (veel) 
meer capaciteit. In mei 2021 begon de 
verbouwing, die eind 2021 is afgerond. 
Door de uitbreiding met een oude garage 
en benedenwoning is cafetaria Van Lier 
maar liefst tweederde groter dan voorheen:  
van 100 naar 250 vierkante meter.

Tijd voor  
de jeugd
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Before  &  after

‘We wilden  een cafetaria die klaar is voor de  toekomst’



Cafetaria ’t Hout in Helmond zette na de 
eerste lockdown vol in op bezorgen. 
Hierdoor steeg het aantal bestellingen 
tot 160 per week. Het succes kent geen 
grenzen, want zelfs de buren bestellen 
al online. 

Een baas in 
bezorgen

Cafetaria ’t Hout opende in december 2019; drie maanden  
later ging het land in de lockdown-stand en kwam er  
binnen 24 uur een bestelsite. “Met dank aan Bidfood en  
haar partners”, zegt eigenaar Wilco van Seccelen. “Kort 
daarna zaten we op circa 30 bestellingen per week.”  
Tijdens de tweede lockdown verdriedubbelde het aantal 
bestellingen tot bijna 100 per week. Wilco en zijn vrouw 
hadden zich inmiddels goed verdiept in de bezorgmarkt. Na 
het voorjaar van 2020 investeerde ’t Hout in bedrijfswagens, 
elektrische fietsen, marketing en slimme oplossingen, zoals 
een bezorgscherm. Wilco: “Die is gekoppeld aan een app 
op de telefoon van onze bezorgers. Bij elke online bestelling 
wordt hun GPS geactiveerd en weten ze precies waar ze  
zijn moeten.”

Nieuwsbrieven en social media
In de afgelopen maanden steeg het aantal bestellingen door 
naar 160 per week, een ongekend succes. Wilco stuurt elk 
weekend drie vaste bezorgers op pad. Alles gebeurt op  
eigen kracht, zonder bestelplatform. “We hebben ons  
goed laten adviseren”, zegt Wilco. “Onder meer door het  
magazine Enjoy van Bidfood, dat regelmatig met goede tips 
komt. We maken reclame op social media, versturen  
nieuwsbrieven met kortingsacties en zorgen dat we goed 
vindbaar zijn op Google. Daarnaast is de bestelsite heel  
overzichtelijk ingericht, met foto’s van de gerechten en  
toegankelijke bijverkoop-opties: van extra vlees en saus  
tot verse frieten in plaats van Franse frites. De gemiddelde 
besteding ‘online’ bedraagt nu 22,50 euro per klant.  
Bij afhalen schommelt die tussen de 15 en 17,50 euro.  
Thuis nemen de mensen langer de tijd om hun keuze te  
maken, en kiezen ze vaak voor luxere gerechten met  
extra opties. Geen gewone frites, maar een Holy Moly  
frites met topping, bijvoorbeeld.”

‘Beleving van een cadeautje’
‘Online’ heeft de toekomst, daar is Wilco van overtuigd.  
“De mensen zijn gewend geraakt aan het gemak”, zegt hij.  
“Zelfs de buren bestellen al online. Ze worden getriggerd 
door de acties die we doen, zoals 10 procent korting op 
woensdag en donderdag. We zien dat onze nieuwsbrieven 
met acties, die duidelijk in de adresregel staan, het vaakst 
geopend worden. Behalve onze Holy Moly frites verkopen  
we ook veel schotels en burgers van de bakplaat. Elk gerecht 
heeft de beleving van een cadeautje, ook dat spreekt aan. 
Inclusief de verpakkingen, met uniforme zakjes en tassen  
uit de Bidfood verpakkingslijn ‘Natuurlijk lekker’, en met  
bakjes van suikerriet; die zijn beter voor het milieu én het  
ziet er top uit.”

CAFETARIA ’T HOUT

WILCO VAN SECCELEN
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De Week Zonder Vlees is bij uitstek de kans om vleesliefhebbers te laten 
proeven dat ze niets hoeven te laten schieten wanneer ze voor vegetarisch 

gaan. Een Week Mét Vleesch dus! Doe mee en serveer je gasten in  
de week van 7 maart het nieuwe vleesch.

D E  V E G E TA R I S C H E  S L AG E R 
V E G E TA R I S C H  S AU C I J Z E N B RO O DJ E  3 0  X  9 0 G R
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Bekijk het gehele assortiment van De Vegetarische Slager op Bidfood.nl

DE NATIONALE WEEK
MET VLEESCH!



TIPS & TRICKS
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Van alle generaties geeft ‘Generatie X’ het meeste  
geld uit per horecabezoek: bijna 35 euro per persoon. 

Millennials geven het meeste geld uit aan de horeca: 
gemiddeld ruim 1500 euro per persoon per jaar.

Jongeren tot 30 jaar hechten de meeste 
waarde aan beleving. Daaronder vallen: 
sfeer (‘chill’ of relaxt), inrichting (trendy 
en origineel), innovaties (van bestelzuil 
tot QR-codes) en een menukaart van 
instagrammable gerechten: van freak shake 
tot yoghurt bowl. 

Storytelling op social media draagt bij aan de beleving (zie 
pag. 23). Het volgen van een favoriete zaak op Facebook, Instagram 
en TikTok maakt de band persoonlijk en versterkt de relatie 
met de ondernemers en zijn/haar medewerkers.   

Deze generatie eet en drinkt vaak buiten de deur, maar is ook 
prijsbewust. Van alle generaties heeft de jeugd namelijk het 
minst te besteden. 

Gemak dient de mens, en vooral ‘Generatie Z’. Jongeren nemen 
sóms de tijd om uitgebreid te lunchen, borrelen of dineren, maar 
meestal is het bezoek relatief kort. Even ‘snel ergens een hapje doen’ 
vraagt om een snelle service: lang wachten is uit den boze. 

Takeaway en online bestellen horen er helemaal 
bij. De ‘digitale generatie’ is gewend aan bezorgen en het ‘mobiel 
consumeren’ van ‘Grab&Go’ producten.

 Geboren tussen

1965

1976

 Geboren tussen

2001
heden

Deze generatie laat zich graag inspireren door hun kinderen. Veel trends beginnen 
bij de jeugd en worden dan ‘geadopteerd’ door de oudere generaties. Dat geldt 
óók voor duurzaam, plantaardig, gezond en het online 
bestelgemak, dat door steeds meer gezinnen (lees: ouders) ontdekt wordt.

‘Generatie X’ zit tussen jong en oud(er) in. Dit betekent dat het met de smaak van deze 
generatie vrijwel alle kanten op gaat: van hip tot bekend. Variatie is belangrijk, zeker 
op de menu- en drankenkaart: waar de een liever spare ribs eet, kiest de ander voor een 
pitabroodje of poké bowl. Vergeet daarnaast hun kinderen niet, want die gaan vaak 
mee uit eten.

Veertigers en vijftigers zijn het meest kritisch op een gastvrije service; 
geïnteresseerde medewerkers met kennis van zaken hebben een streepje voor.

 Geboren tussen

1946 

1964

De Babyboomer geeft gemiddeld  
het minste uit aan de horeca: volgens  
cijfers van het Foodservice Instituut  
Nederland 436 euro per jaar (in 2019).

Het gaat bij deze generatie vooral om kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Die enkele keer dat de zestigplusser uit eten gaat, moet er 
sprake zijn van lekker eten in een gastvrije ambiance: niet te 
populair, wél persoonlijk en geïnteresseerd.

De klassieke kaart is het meeste in trek; denk aan varkenshaas 
en kip. Veel vlees dus. Logisch, want van huis uit is de Babyboomgeneratie 
het minste gewend aan ‘veel groenten, weinig vlees’, laat staan aan 100% 
plantaardig eten.

Tip: met Schotels & Co verleidt u jong én oud. Dit Bidfood-concept is 
nu nóg diverser: van trendy tot traditioneel, en van vlees tot plant-based 
burgers. Meer weten? Kijk op pag. 14!

Opvallend is de loyaliteit onder ouderen, die graag vasthouden aan 
‘wat goed is’. Wie indruk maakt op zijn gasten van 60 jaar of ouder, heeft 
grote kans op een herhaalbezoek.  

Ook opvallend: ouderen koken steeds minder vaak zelf. In plaats daarvan 
kiezen ze vaker voor een gemaksoplossing, zoals bezorgen of een 
kant-en-klaar maaltijd. 

Elke generatie heeft zo zijn 
voorkeuren. Op het gebied van 
muziek, mode en… horeca.  
Welke keuzes maakt de millennial? 
Wat wil de ‘babyboomer’ en wie eet 
het vaakst buiten de deur?  
Van vega(n) tot bezorgen:  
vier generaties en hun voorkeuren.

 Geboren tussen

1977 2001

Vindt uit eten gaan 
ultieme ontspanningFA

C
T

S49%

Net als ‘Generatie Z’ staat deze generatie bewust in het leven. 
Plantaardige gerechten horen er helemaal bij, want veel millennials zijn 
vegetarisch, vegan of flexitariër. Ook duurzaamheid staat hoog 
in het vaandel van de twintiger, dertiger en veertiger. Ze zijn kritisch op het 
gebruik van plastic disposables en kiezen vaker voor biologisch. 

Millennials zijn de drijvende kracht achter de fitheids-trend. Van salade tot 
smoothie: deze doelgroep kiest vaker voor lekker én gezond. 

Bij duurzaam en gezond horen ook lokaal, vers en 
huisgemaakt. Net als het ‘verhaal achter het product’, want de 
millennial is nieuwsgierig naar de herkomst van eten en drinken. Lokale 
boeren, brouwers en andere smaakmakers kunnen op veel sympathie 
rekenen. Minstens zo belangrijk is de creativiteit van de 
ondernemer, die zich vertaalt in exclusieve, huisgemaakte gerechten die 
alleen bij hem of haar te koop zijn.

Net als ‘Generatie Z’ is deze generatie gewend aan het gemak van 
bezorgen. 

Heeft behoefte om regelmatig 
buiten de deur te etenFA

C
T

S36%Heeft als voornaamste reden  om 
te avondeten buiten de deur om 
samen met vrienden/familie te zijnFA

C
T

S64%
Vindt het belangrijk  
om gezond te etenFA

C
T

S84%
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Van millennials tot oudere generaties: de Nederlander bestelt zijn eten steeds 
vaker buiten de deur. Voor thuis of in de horeca. Daarbij is naast kwaliteit ook 
de keuze doorslaggevend. Met het uitgebreide Schotels & Co concept biedt u 
een nóg grotere keuze dan voorheen. De nieuwe schotels sluiten perfect aan 
bij de huidige trends en verschillende behoeftes van de consument.

Veelzijdig en eigentijds
Zo telt Schotels & Co diverse burgers met een keuze uit beef, kip, vis en 
vegetarisch. Ook de Rendang-stoof is nieuw, net als onze Fish & Chips 
schotel. Beide gerechten zijn sterk in opkomst. Hetzelfde geldt voor het 
ambachtelijke pitabroodje met shoarma, gyros, kebab of vegan kebab. 
Deze veelzijdigheid is vooral een uitkomst voor gezinnen; waar het ene 
gezinslid zin heeft in een burger met frites, gaat de ander misschien voor 
rendang, kip of een plant-based burger met aardappels.  
Want ook dát is nieuw: elke schotel biedt  
de keuze uit frites én aardappels. Voor  
nog meer variatie en een verrukkelijk  
alternatief voor mensen die even  
geen zin hebben in frites.

Ideaal voor  
bezorgen
Schotels & Co is ideaal voor bezorgen. Daarnaast genereert 
u extra meerwaarde door de gasten een combideal aan te 
bieden van een schotel met shake of frisdrank. En dankzij de 
recepturen is elke schotel zó bereid. Veel ingrediënten maken 
al deel uit van het assortiment, zodat u ze alleen nog maar 
hoeft samen te stellen. Bidfood levert voor elke schotel de 
mooiste foto’s en ander POS-materiaal, die u online of in de 
zaak kunt gebruiken. 

Inclusief alle menucalculaties biedt Schotels & Co een 
volledig concept, waarmee u inspeelt op de enorme  
populariteit van bezorgen, die alleen nog maar zal toenemen. 
Maar óók op de vraag naar verrassende gerechten met een 
goede prijs-kwaliteit verhouding. Met voor ieder wat wils en 
het grootste gemak voor de ondernemer en zijn of haar 
medewerkers.

Het bekende Schotels & Co concept van 
Bidfood is vernieuwd en uitgebreid met 
nieuwe schotels. Zo kiest u nu uit bijna 
20 schotels: van rendang stoof tot 
burgers en van kip tot vega. Deze zijn 
zorgvuldig samengesteld met producten 
die veelal standaard te vinden zijn in een 
cafetaria. Dat is wel zo handig!

Wilt u meer weten over 
Schotels & Co? Vraag uw 
accountmanager naar de 
mogelijkheden.

varieer met
gemak

In Restaurette Schierzicht kun je  
niet alleen lekker eten, maar 
tegenwoordig ook slapen. Met 
‘Logement Schierzicht’ speelt 
eigenaar Theo Gerdes in op de  
trend van recreëren in eigen land.

Van restaurette 
tot hotel

Schierzicht ligt naast het nationale park  
Lauwerszee en tegenover de Wadden. Ook 
Dark Sky Park, een van de ‘donkerste stukjes 
Nederland’ is niet ver weg. De vader van Theo 
Gerdes zette hier langgeleden een viskraam 
neer. Die groeide onder zijn leiding uit tot een 
luxe cafetaria met 200 zitplaatsen binnen en 200 
buiten. Sinds januari is er weer een nieuwe fase 
aangebroken: die van ‘Logement Schierzicht’. 
“Mijn vader had 10 jaar geleden in het  
bestemmingsplan laten opnemen dat we ooit 
een B&B mochten beginnen”, vertelt Theo. “We 
zitten aan de vissershaven, net buiten de dijk; 
een unieke plek voor een hotel. Tijdens de eerste 
lockdown kwam het idee van een hotel weer 
bovendrijven. Het toerisme in eigen land nam 
een enorme vlucht, dus waarom niet? In een 
archiefkast vonden we tekeningen die mijn vader 
had laten maken. We namen een architect in de 
arm en gingen op zoek naar een aannemer.”

Goede wisselwerking
In april 2021 startte de bouw van het logement.  
Binnen acht maanden verrezen er negen kamers 
met uitzicht op het wad en de haven. Hotelgasten 
hebben een directe toegang tot de restaurette 
voor een visschotel, boerenschnitzel, lekkere 
snack of meer. “Er is sprake van een goede  
wisselwerking tussen restaurant en hotel”,  
vertelt Theo. “Onze gasten kunnen hier ontbijten,  
lunchen en dineren. Zowel de hotelgasten én 
passanten. Doordeweeks verwacht ik veel  
werknemers van grote bedrijven. Er gebeurt veel 
in en rond de haven, onder meer op het gebied 
van duurzaamheid. Er zijn plannen voor een 
windpark voor Schiermonnikoog, liefst tien keer 
zo groot als het huidige park. Daar zijn bouwers 
voor nodig en die moeten toch ergens eten en 
slapen… Tijdens de weekenden mikken we 
vooral op toeristen, de eerste reserveringen  
zijn al binnen. Een vakantie in eigen land is  
toegankelijk, duurzaam en prijstechnisch  
interessant, daar zijn steeds meer mensen  
gevoelig voor. We werken ook samen met  
andere horecazaken en ondernemers; denk  
aan een fietstocht rond het Lauwersmeer, met  
op elke locatie iets lekkers. Zo wordt het nóg 
leuker om hier te verblijven.”

RESTAURETTE SCHIERZICHT

THEO GERDES

4X UNIEK III
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Hollandse knolselderij
Deze kebab is niet gemaakt van lamsvlees, maar van knolselderij. “De knolselderij groeit 
met miljoenen tegelijk op Hollandse bodem”, zegt Pascal. “In combinatie met olie, water 
en bloem is dit de ideale vleesvervanger. De textuur lijkt op die van vlees, de smaak is 
licht anijsachtig, net als bij een goede shoarma. Verder is ‘ie vrij neutraal, zodat je hem 
goed op smaak kunt brengen met kruiden.” Bij een plantaardig alternatief voor vlees is 
vooral de textuur van belang. Pascal: “Als het lijkt op vlees en de smaak niet té  
uitgesproken is, dan kun je de lekkerste gerechten maken.”

‘Mijn voorbeeld was 
dat je met duurzame,  

plantaardige gerechten 
iederéén kunt verleiden,  

zelfs de vleeseter’
Toen Pascal vijf jaar oud was, wist hij het 
zeker: hij zou kok worden. Negen jaar later 
maakte hij zijn debuut in de professionele 
keuken; een carrière op het hoogste  
niveau lag in het verschiet. Die kwam er 
ook, in Londen, maar gaandeweg begon  
er toch iets te knagen. Weer terug in  
Nederland startte hij een cateringbedrijf  
met plantaardige gerechten. “Als chef  
heb je een voorbeeldfunctie”, zegt hij.  
“Míjn voorbeeld was dat je met duurzame, 
plantaardige gerechten iederéén kunt  
verleiden, zelfs de vleeseter.” Dat bleek  
toen hij op verzoek van Lowlands een 
vegan broodje kebab serveerde en festival-
gangers zonder uitzondering enthousiast 
reageerden. Een nieuw succesproduct was 
geboren: ‘Karma Kebab’.

Horecava Innovation Award
Na Lowlands ging het snel: meer festivals volgden en in 
2021 won Karma Kebab de Horecava Innovation Award 
in de categorie ‘Duurzaamheid’. “Hierna toonde ook de 
horeca interesse”, vertelt Pascal. “We zijn onder meer  
verkrijgbaar via Bidfood en staan al in ruim 150 horeca-
zaken op de kaart.” Dat worden er ongetwijfeld snel  
meer. Karma Kebab is hoog in smaak. Horeca- en  
retailondernemers roemen daarnaast het verhaal achter  
de kebab: over een oer-Hollands product dat in staat is  
de wereld te veroveren. Die kant wil Pascal uiteindelijk  
ook op, samen met het team achter dit merk. In april opent 
in Utrecht hun eerste horecazaak, een ‘flagship store’.  
Met een  groot restaurant in 
een industriële loods aan  
de Kanaalweg, inclusief 
buiten- en dakterras. “Hier 
draait alles om lekker eten 
en beleving”, vertelt Ivo. 
‘Denk aan dj’s, filmavonden, 
festivals en camping nights 
op het dakterras.” 

‘Geen trend,  
maar toekomst’
Karma Kebab legt de lat hoog: binnen vijf jaar moeten er 
zestig horecazaken bijkomen, variërend van restaurants 
met een dagvullend programma tot takeaway stores. 
Ivo: “Hiermee willen we het broodje kebab naar een 
hoger niveau tillen. Bij ons staat ‘döner’ vooral bekend 
als partyfood en nachtsnack. Maar je kunt er nog zó veel 
meer mee doen. We beginnen met een dozijn broodjes, 
van een Mexicaanse ‘El Pastor’ tot een gado gado 
kebab met kokossaté, seroendeng en gebakken uitjes. 
Stuk voor stuk plantaardig, want laten we eerlijk zijn: dit 
is geen trend meer, maar de toekomst.”

LEVERANCIERSVERHAAL

‘Geweldige 
aanvulling’
Peter Bras werkt al langer  
met de vegan ‘shoarma’ van 
Karma Kebab. Als eigenaar 
van cateraar Vuurproeven 
bood hij duizenden  
pitabroodjes aan, ‘geroosterd 
op de braai’ en gevuld met 
vegan kebab, sla, ingelegde 
groenten, aïoli en sriracha 
mayonaise. “Dit was een 
van onze meest verkochte 
gerechten”, vertelt hij. “Ideaal 
voor takeaway, gaaf om te 
zien én met een gezond 
imago. Je kunt er natuurlijk 
ook een kapsalon van maken, 
maar dan wordt het al iets 
minder gezond. Wél lekker, 
dat vindt echt iedereen. Veel 
gasten reageren verbaasd en 
zeggen zoiets als: ‘Joh, is dit 
geen vlees dan!?’ Zowel de 
structuur als de smaak lijken 
heel erg op die van shoarma. 
Nu we met De Bierkantine 
een eigen zaak hebben,  
komt de kebab ook bij ons 
op de kaart. Hier wordt echt 
iedereen blij van, óók de 
vleeseter. Het is streetfood 
met een hoge feel good 
factor. Duurzaam, lekker én 
veelzijdig: van pitabroodjes 
en wraps tot salades en 
kapsalon. Karma Kebab is 
een geweldige aanvulling op 
je vega(n) gerechten!

Pascal Labrie en Ivo van der 
Pauw willen met hun vegan 
kebab de wereld veroveren. 
Dat gaat voorspoedig, want 
steeds meer gasten vallen 
voor de voortreffelijke 
smaak en bite van Karma 
Kebab. Het geheim: een 
combinatie van knolselderij, 
Hollandse graan en unieke 
kruidenmix. Daar wordt zelfs 
de vleeseter blij van.

KARMA KEBAB

DE BIERKANTINE

KARMA KEBAB

IVO VAN DER PAUW

PETER BRAS

PASCAL LABRIE
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Verschil maken
De smashburger is anders dan een ‘gewone’ burger en wordt platgedrukt en 
geschroeid op de bakplaat. Richard: “Zo is ‘ie lekker krokant van buiten en juicy 
van binnen. Nu er zoveel burgerzaken zijn, is het belangrijk om het verschil te 
maken. Vandaar de keuze voor onze smashburgers én de combinatie met bier. 
Burgers en bier is een goede combi; dat vinden onze gasten gelukkig ook.”  
 

‘Bruisen van de energie’
Burgerveen heeft de uitstraling van een taverne; een herberg of kroeg in de stijl 
van vroeger. “We willen een bepaalde beleving creëren”, vertelt Richard. “De 
beleving van lang vervlogen tijden, met veel houten planken, warme bruintinten, 
gezellige activiteiten en muziek die hoort bij een taverne. Al is dat laatste een 
beetje lastig, want de laatste échte ‘taverne-muziek’ dateert alweer van 1400. 
Maar onze muziekkeuze komt daar dichtbij in de buurt; denk aan Ierse folk en 
Keltische rock. Daarnaast organiseren we elke zondag een bordspelavond en 
willen we het ook op andere dagen laten ‘bruisen’ van de energie. Dat is na de 
opening maar even gelukt, om de welbekende redenen. Maar als het kan,  
gaan we straks weer vól voor de gezelligheid. We hebben een stamtafel voor 
groepjes en er kan gekaart, gespeeld en vergaderd worden. Ik denk ook aan 
extra feesten en partijen en aan livemuziek, in samenwerking met het café  
hiernaast. De gasten van dit café kunnen ook ons eten bestellen, wat ze dan  
in het café opeten. Die samenwerking verloopt heel goed.”

Richard werkte jarenlang als manager bij een  
wereldberoemde fastfoodketen. In augustus opende 
hij Burgerveen in Hoogeveen, een lang gekoesterde 
droom. “Ik wilde altijd al een eigen zaak beginnen”, 
vertelt hij. “Met een mooi product en unieke beleving.  
In Burgerveen serveren we huisgemaakte smashburgers  
van vers gehakt en onze eigen kruidenmix. Maar  
ook kipburgers, een homemade vega burger van 
kidneybonen en de vegan Dutch Weed Burger. Het 
aandeel vega(n) groeit langzaam, al lopen we hier in 
Hoogenveen nog wel iets achter op het westen.”

Hartige taarten
Behalve burgers serveert Burgerveen ook wraps en ‘pies’: traditionele Ameri-
kaanse en Britse taarten met een hartige vulling: van beef rendang tot vega (met 
feta) en vegan (met linzen). “We willen méér zijn dan een burgerrestaurant”, zegt 
Richard nogmaals. “Vandaar ons taverne-concept. Zo vergroten we onze doel-
groep en blijven de gasten langer zitten. Mannen kiezen vaker voor een burger, 
vrouwen voor een wrap of pie. Veel gezinnen en groepjes komen om half zes 
binnen en gaan pas om tien uur weer weg. Aanvankelijk kwamen hier vooral veel 
vijftigplussers, maar al snel lieten ook de millennials zich zien. Die komen mis-
schien nog wel meer voor de gezelligheid, dan voor het eten. Laatst zei iemand: 
‘Een avond in Burgerveen voelt als een mini-vakantie’. Dat vond ik echt superleuk 
om te horen.”

In Burgerveen draait alles om burgers, bier en 
beleving. Nou ja, bíjna alles, want ook de wraps  
en hartige taarten zijn razend populair. Eigenaar 
Richard Verheul schiep de beleving van een taverne, 
waar gezongen, gespeeld, gedronken én gegeten 
wordt. Door de gezelligheid blijven de gasten lekker 
lang zitten en ervaren sommigen hun bezoek zelfs als 
een ‘mini-vakantie’.

KLANTVERHAAL II

burgers, bier 
en beleving

‘Nu er zoveel 
burgerzaken  

zijn, is het  
belangrijk om 

het verschil  
te maken’BURGERVEEN

RICHARD VERHEUL
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maakt het lekkerder!

  Oliehoorn introduceert  
3 nieuwe smaaksensaties

MOSTERD-DILLESAUS
Deze overheerlijke mosterd-dillesaus is lichtzoet 
van smaak en verrijkt met verse dilletopjes.
Art. nr. 125950

BARBECUESAUS
Een zoete, kruidige barbecuesaus met 
een licht rokerige smaak.
Art. nr. 125943

TRUFFEL MAYONAISE
Een volle, romige mayonaise met zicht bare 
stukjes zwarte zomertruffel.
Art. nr. 125947

Heerlijk bij
vleesgerechten

Met zwarte
zomertruffel

Met verse
stukjes dille

Bekijk het gehele 
assortiment van 

Oliehoorn op 
Bidfood.nl

Ondanks de coronamaatregelen heeft 
De Radstake in de Achterhoek niet 
bepaald stilgezeten. Van een ‘N18 ToGo’ 
zaak tot een drive thru met DJ: niets 
was te gek. Volgens eigenaar Robert 
Venderbosch is er een toekomst voor 
beleving en komt er nog veel meer aan.  

Beleving heeft  
de toekomst

Voor De Radstake was 2021 het beste jaar ooit op  
het gebied van food. Dit heeft een reden: sinds het  
begin van de coronapandemie onderscheidt  
De Radstake zich met bijzondere initiatieven. “We  
hebben een fantastisch team van gemotiveerde 
medewerkers”, vertelt Robert. “Die wilden we op een 
leuke en vooral zinvolle manier aan het werk houden. 
Daarnaast wilden we zoveel mogelijk in beeld blijven  
bij onze gasten. Dat doen we bijvoorbeeld met onze  
N18 ToGo zaak, een cafetaria met winkel langs de 
provinciale weg. Automobilisten, fietsers en wandelaars 
halen hier hun takeaway snacks, broodjes en maaltijden 
voor thuis.” 

Van buffet tot drive thru
De Radstake dééd al veel aan events, maar ging  
vanaf 2020 nog een stapje verder. Robert: “Ons  
uitgangspunt was steeds: wat kunnen we nog wel?  
Elk jaar verkochten we al zo’n 1600 kerstmaaltijden  
voor thuis. Deze bezorgservice hebben we uitgebreid 
naar de rest van het jaar, inclusief paasbrunches en 
buffetten voor thuis, allemaal gasverpakt, zodat het 
eten langer houdbaar blijft. In sommige weekenden  
verkochten we aan meer dan 200 personen buffetjes. 
Verder organiseerden we een wafel walk thru en zetten 
we begin 2021 een drive thru neer, inclusief tenten,  
DJ en partylichten voor de beleving. Plus een eigen  
muziekzender, waarop de gasten konden afstemmen  
in hun auto. Eenmaal ter plaatse deden ze hun  
bestelling - van wafels tot burgers en menu’s – en  
genoten ze tijdens het wachten van onze mini-disco. 
Op een zeker moment deden we 80 auto’s per uur.  
Er kwamen zelfs mensen uit Rotterdam, zo’n 150  
kilometer van Heelweg.” 

Hogere prijs, méér beleving
Volgens Robert gaat de horeca “fundamenteel  
veranderen”. Zo voorziet hij een prijsstijging en een  
verdere groei van de online bestelmarkt. Daarnaast 
staat veel in het teken van de beleving: “De gasten  
vinden het niet erg om meer te betalen, maar hier  
moet wel iets tegenover staan. Enerzijds kwalitatief 
hoogstaande, huisgemaakte gerechten, anderzijds  
een ervaring die ze nergens anders krijgen. We denken 
nu aan een wintertuin en nóg meer historische beleving 
in onze herberg, die teruggaat tot 1204. Wil je succes  
hebben? Dan moet je óƒ een verhaal, óf beleving  
bieden. Het liefste allebei.”

DE RADSTAKE

ROBERT VENDERBOSCH

4X UNIEK IV
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De afgelopen jaren schoten ze als paddenstoelen uit de 
grond: zaken die gespecialiseerd zijn in Bubble Tea, ook 
wel ‘boba’ genoemd. Deze kleurrijke koude thee met 
schuimkraag en tapiocaparels werd binnen no-time een 
hit in onze binnensteden; te herkennen aan de rijen 
mensen die geduldig staan te wachten op hun ‘thee’. 
Volgens kenners is deze trend nog lang niet ten einde. 
Dat is goed nieuws, óók voor u, want met het nieuwe 
Bubble Tea-concept van Bidfood voegt u eenvoudig 
een nieuwe hardloper toe aan het assortiment. Eén die 
geliefd is onder jongeren en uit kan groeien tot hét frisse 
zomerdrankje van 2022. 

Instagrammable
Bubble Tea is een ijsgekoelde, zoete thee met vruchten-
siroop, melk en tapioca-parels die als belletjes door de 
thee ‘zweven’. Deze van oorsprong Taiwanese thee is 
verkrijgbaar in vele smaken en kleuren en ziet er heel 
instagrammable uit. De thee wordt geschonken in 
doorzichtige bekers met rietjes die dikker zijn dan 
normaal, om behalve de thee ook de parels op te 
kunnen zuigen. Een deel van de smaak zit hem in de 
siroop én de parels: van lychee en blueberry tot matcha 
en mango: fruitige smaken met een Aziatische touch.

Compleet 
concept
Het Bubble Tea-concept 
voorziet in alle elementen  
die bijdragen aan een 
succesvolle verkoop. 
Hieronder vallen bekers, 
rietjes, siropen en parels. 
Maar óók een apparaat 
waarmee u de Bubble Tea 
snel en eenvoudig kunt 
mixen en de bekers volledig 
kunt afsluiten met een 
speciale seal. Een ‘gewone’ 
deksel wil nog weleens van 
de beker schieten, met alle 
gevolgen van dien. Een 
beker die geseald is, blijft 
dicht en is mede hierdoor 
extra geschikt voor bezorgen.  
Vervolgens steken uw 
gasten heel simpel het rietje 
door de seal, waarna ze  
aan de Bubble Tea kunnen 
beginnen.

Het fenomeen Bubble Tea is niet meer weg te denken 
uit de horeca. Volgens sommige trendwatchers wordt 
Bubble Tea zelfs hét zomerdrankje van 2022. Met het 
Bubble Tea concept van Bidfood profiteert u snel en 
gemakkelijk van de ‘Boba’-trend.

Wilt u meer weten over het Bubble Tea 
concept? Vraag uw accountmanager 
naar de mogelijkheden.  

SCOOR met
BUBBLE  
TEA

Aantrekkelijke  
marges
Het concept bestaat verder uit menucalculaties, recepten 
voor bereidingen en divers promotiemateriaal naar  
keuze: van op maat gemaakte tafelkaarten tot posters, 
raamdelen, stoepborden en professionele foto’s voor uw 
site of social media. Zo brengt u de Bubble Tea meteen 
goed onder de aandacht van uw doelgroep en profiteert 
u straks van aantrekkelijke marges. Ga maar na:  
de kostprijs van een Bubble Tea is relatief laag, maar 
door de populariteit én het wow-effect schommelt de 
verkoopprijs al snel tussen de 4 en 5 euro. Dan kunt u 
het ‘zomerdrankje van 2022’ maar beter in huis hebben…
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persoonlijk’     ‘Houd het 

“Steeds belangrijker. Op Facebook  
en Instagram ben je altijd zichtbaar, 
ook als je zaak dicht moet. Dat  
maakt het in deze tijd een belangrijk 
middel om te blijven communiceren 
met je doelgroep. Met het oog op 
afhalen en bezorgen, maar ook om 
aan de loyaliteit van je gasten te 
werken. Er is heel veel concurrentie 
in de horeca. Dit betekent dat je 
behalve zichtbaar ook onderscheidend 
moet zijn. Op social media kun je 
heel goed jouw ‘merk’ neerzetten, 
met een herkenbare visuele identiteit. 
Bovendien: als je weet wie jouw 
doelgroep is, dan kun je die op 
Facebook en Instagram veel  
gerichter benaderen.”

“Een van de belangrijkste regels is: houd het persoonlijk en 
vertaal de beleving van jouw zaak naar social media. Foto’s van 
medewerkers doen het doorgaans erg goed. Dat hoeven geen 
perfecte foto’s te zijn, als ze maar plezier uitstralen. Wat je moet 
voorkomen, is een rommelige stijl zonder samenhang in kleur en 
vorm. Blijf aan een bepaalde stijl vasthouden, die overeenkomt 
met de uitstraling van je zaak. Dat maakt het herkenbaar. Probeer 
ook vast te houden aan een ritme; plaats bijvoorbeeld na elke vijf 
berichten een post in een vast template. Zo herhaalt Bidfood om 
de zoveel berichten een post over de podcast ‘Ik ben gewoon kok’, 
met telkens een foto van de kok en het logo van de podcast. Dit 
valt enorm op.”

Hoe belangrijk zijn 
social media?

Hoe doe je dit dan?

Heb je nog meer voorbeelden 
van bedrijven die het goed doen 

op social media?

Kun je met social media 
ook data verzamelen?

emma van Dijk

“Ik vind zelf Club Amsterdam een goed voorbeeld, die richt zich echt  
op een doelgroep van jonge vrouwen tussen 18 en 30 jaar. Verder zie  
ik regelmatig posts van de Avocado Show voorbijkomen, zonder dat ik  
ze volg. Die adverteren dus, om een zo groot mogelijk bereik te halen.  
Ook slim: Hoxton Hotel nodigt regelmatig influencers uit voor een  
gratis overnachting. Via hun posts bereiken ze in één klap veel social 
media-gebruikers. Als fastservice-onderneming kun je goed regionale 
micro-influencers uitnodigen, bijvoorbeeld om een nieuwe burger te 
promoten. Ik heb al filmpjes voorbij zien komen, ook op YouTube, 
bijvoorbeeld over Smashing Burgers.”

“Klik je bij een post op de button 
‘statistieken’, dan zie je het aantal 
likes, de reacties en het aantal 
clicks naar je website. Je kunt ook 
zien wanneer jouw doelgroep het 
vaakst online is. Op basis van deze 
gegevens kun je jouw postgedrag 
aanpassen. Je ziet immers welke 
berichten het beste scoren, van 
actiematige berichten tot posts over 
food of medewerkers.”

“Door jouw posts te promoten bij een geselecteerde doelgroep. 
Daarvoor stel je bijvoorbeeld een woonplaats of regio in, 
met kilometerstraal naar keuze. Of je selecteert op leeftijd, 
geslacht en interesses. Verder loont het echt de moeite om te 
adverteren. Daar is maar een klein budget voor nodig, dat in het 
niet valt bij de tarieven van geprinte media. Terwijl je op social 
media heel gericht kunt adverteren, onder joúw doelgroep.” 

Q&A

Volgens Emma van Dijk,  
social media-specialist van 
Bidfood, zijn Facebook en 
Instagram een aanwinst voor  
uw zaak. Vooral omdat u  
hiermee gericht kunt inzoomen  
op uw doelgroep.

Welke tips kun je ons meegeven? 



Klaar 
voor de 
zomer 

  

STERKE  
ALLESKUNNER
Van tosti tot burger: met deze contactgrill kunt u grillen 
én bakken. Alle elementen zijn in de aluminium platen 
verzonken, waardoor u sneller hoge volumes kunt draaien; 
een bevroren product is binnen no-time op temperatuur. 

STERK EN SOLIDE 
Met deze inklapbare biertafel 
en bierbank vergroot u 
eenvoudig de capaciteit van 
uw terras. Beide zijn gemaakt 
van duurzaam FSC-hout. Ook 
handig: het onderstel van de 
tafel bestaat uit één vast frame; 
ongelast, dus extra sterk en 
solide.

KNALLEN MET IJS
Met dit diepe roze bord 
van Churchill knallen uw 
zomerse ijsdesserts letterlijk 
van het porselein. Is roze niet 
uw kleur? Kies dan voor een 
van de andere elf kleuren.

STRAKKE KOOKPLAAT
Met deze inductie kookplaat  
kunt u overal waar stroom  
is, de lekkerste (bij)gerechten 
bereiden. Ideaal voor op 
het terras en als extra plaat 
om bijvoorbeeld sauzen op 
te warmen bij een event of 
barbecue! De stalen plaat  
(met display en stalen  
behuizing) is daarnaast  
makkelijk te reinigen én  
een lust voor het oog. HANDIGE HEATER

Sinds corona is buiten 
recreëren razend populair. 
Met deze terrasheater is 
er altijd sprake van een 
aangename temperatuur. 
Bovendien kunt u deze 
‘heater op wieltjes’ 
gemakkelijk verplaatsen, 
door simpelweg de bovenste 
kolom in te schuiven.

STAAL IS STOER
In dit vintage staalbord 
worden uw burgers, 
spareribs en andere 
grillgerechten nóg 
fotogenieker. Een blikvanger 
van een bord, zeker op een 
zonovergoten terras!  

SHAKE IT!
Met fruit en/of 
groentenshakes speelt 
u in op de behoefte aan 
gezonde verwenproducten 
(to go). Creëer daarom uw 
eigen signature shakes en 
verras met de lekkerste 
combinaties. De marges 
op shakes (en cocktails) 
zijn relatief hoog, dus tel 
uit uw winst. Deze coole 
milkshakemixer telt twee 
standen en wordt geleverd 
met RVS-beker.

HEEFT U LIEVER EEN-OP-EEN CONTACT MET EEN VAN ONZE 
SPECIALISTEN? PLAN DAN EEN ADVIES OP MAAT GESPREK IN MET 
ONZE NON-FOOD EXPERT OP BIDFOOD.NL/ADVIESOPMAAT

PETER  
VAN DEN CORPUT 
NON-FOOD   
SPECIALIST BIDFOOD  

Tip
 

Bestel dit grillstation  

met anti-aanbakfolie, zo 

blijft de gril mooi schoon en  

gaat hij langer mee.

Art. nr. 036519

 
Art. nr. 132136

 
Art. nr. 131472

Art. nr. 118777

 
Art. nr. 126126

Art. nr.  
130737

Art. nr.  
130738

NON-FOOD

VAN CRÊPE  
TOT UITSMIJTER
Deze crêpe-pan is niet alleen 
geschikt voor crêpes, maar 
ook voor pannenkoeken en 
uitsmijters. Met dank aan de 
lage rand, waardoor u alles zó 
uit de pan laat glijden.

VERRASSEND 
VINTAGE 
Vintage glazen dragen bij 
aan de beleving van de 
gast. Alleen wel jammer 
dat de meeste glazen (met 
geslepen motief) nauwelijks 
stapelbaar zijn. Deze 
timeless tumbler is dat 
wel; dit scheelt ruimte én is 
praktischer bij het afruimen. 

Art. nr.  
088161 / 088162

VOLGENS  
HORECA-WATCHERS  

KAN HET DE KOMENDE 
MAANDEN WEL EENS 
HEEL DRUK WORDEN, 
ZOWEL BINNEN ALS 

BUITEN. DES TE MEER 
REDEN OM U GOED VOOR 

TE BEREIDEN OP DE 
ZOMER. MET DEZE  

NON-FOOD TOPPERS 
BENT U ER HELEMAAL 

KLAAR VOOR!

 
Art. nr. 119308
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Wie is  
Paul?Maatwerk  

in het  
magazijn

Bij Bidfood Nederland  
werken 1900 medewerkers, 
verspreid over 17 vestigingen. 
Chauffeurs, orderpickers, de 
binnendienst en planners van de  
logistiek: stuk voor stuk onmisbare  
schakels in de totale ontzorging van  
horeca-ondernemend Nederland. In  
deze rubriek krijgt u een kijkje achter de 
schermen. Dit keer gaan we in gesprek met 
magazijnmedewerker Paul van der Westen (50), 
werkzaam bij Bidfood Helmond.

Paul werkt sinds 2015 voor Bidfood, aanvankelijk 
als fulltime orderpicker. Hiervoor werkte hij ‘in 
de sales’. Zijn huidige baan sluit beter aan bij 
de behoefte om kwaliteit te leveren. “Ik ben pas 
tevreden als onze klanten dat zijn”, vertelt hij. “Als 
alles netjes op de rolcontainer zit, met herkenbare 
producten en de etiketten naar buiten. Zodat de 
klant in één oogopslag ziet dat hij of zij de juiste 
artikelen heeft gekregen. Netjes wil óók zeggen 
dat onze chauffeurs ze goed op bestemming 
krijgen; dat op minder goede wegen alles op 
zijn plaats blijft zitten. Ik ben ook mee 
‘op route’ geweest, dus ik weet hoe 
klanten kunnen reageren op 
een levering. Voor ons is de 
enige goede reactie een 
tevreden reactie.”

Paul rijdt ook op de reachtruck, een soort heftruck 
waarmee hij de schappen in het magazijn aanvult.  
En bij medewerkers die vanwege ziekte of besmetting 
niet kunnen werken, staat hij vrolijk zelf te ‘orderpicken’. 
“Daarnaast heb ik nog een controletaak”, zegt hij. 
“Om te voorkomen dat er producten op de verkeerde 
rolcontainers belanden. Dit maakt mijn werk zowel 
spannend als afwisselend.”

De slimste logistiek
Volgens Paul zoekt Bidfood voortdurend naar manieren 
om zo efficiënt mogelijk te werken. “De vraag is steeds: 
hoe kunnen we ons magazijn nóg slimmer inrichten?”, 
zegt hij. “Met de beste logistiek en het minste tijdverlies. 
Daarvoor is het belangrijk dat alle producten op de 
‘slimste’ plaats staan. Zoals de zwaarste producten 
aan de voorkant, dicht bij het laaddock en de lichtere 
artikelen achterin. Daarmee kunnen we sneller werken 
en dit komt uiteindelijk ook de klant ten goede. De klant 
is altijd koning.”

Paul werkt de ene week ’s nachts en de andere overdag. 
Als lid van de nachtploeg zet hij alle producten die 
overdag besteld zijn, klaar voor de chauffeurs.  
Sommige artikelen komen uit andere magazijnen, zoals 
Ede, én rechtstreeks van de toeleverancier. Andere 
producten staan al op de plank in Helmond.  
“Die zetten ze klaar op het laaddock, in containers 
die onze chauffeurs zo in hun wagen kunnen rollen. 
Met een onderscheid tussen DKW/vers en alle 
diepvriesproducten. Die laatste worden een kwartier 
voor het laden op het dock gezet, zodat ze niet te lang 
buiten de vriezer staan.” Na een week verruilt Paul de 
nachtploeg voor de ochtendploeg. Daar heeft hij nu ook 
een aansturende rol, bedoeld om nieuwe medewerkers 
wegwijs te maken in het magazijn. “Dit is vooral met het 
oog op de periode ná de lockdown”, vertelt hij. “Dan 
moeten we er weer volle bak tegenaan, met collega’s die 
weten wat ze doen en hetzelfde doel nastreven: dat de 
juiste producten op de juiste rolcontainers bij de juiste 
klant belanden.” 

Voice pick systeem
Elke logistiek medewerker werkt met een voice pick 
systeem: een headset met microfoon. Paul legt uit:  
“Een stem vertelt je dan waar je moet zijn in het 
magazijn, om producten op een rolcontainer te plaatsen. 
Daarbij komen ook specifieke laad-wensen ter sprake, 
dan praat je echt over maatwerk per klant. Bijvoorbeeld: 
sommige klanten willen hun frisdrank ongekoeld hebben. 
Of een container met aan de ene kant cola en de andere 
kant sinas, om zo efficiënt mogelijk te lossen. Daar 
houden we dan rekening mee.” 

De nummers en  

de kleuren van de labels  

zorgen ervoor dat de  

magazijnmedewerker via één  

route meerdere orders tegelijk  

kan picken. Dit zorgt voor snelheid  

en efficiëntie. Daarnaast kunnen  

de orders op deze manier niet  

door elkaar worden  

gehaald.
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NEW
ALMOND REMIX REMIX

B E K I J K  H E T  G E H E L E  A S S O R T I M E N T  V A N  M A G N U M  O P  B I D F O O D . N L A r t . n r .  1 3 2 5 7 2


