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IJssalONs	 Ubel Zuiderveld

AMSTERDAM - Maarten Colijn is tij-
dens de manifestatie IJsvak 2010 
begin maart gekozen tot de voor-
zitter van de nieuwe Vereniging van 
Ambachtelijke IJsbereiders (VAIJ). 
De VAIJ heeft al ruim 300 leden en 
gaat zich wijden aan de collectieve 
promotie van ambachtelijk bereid 
ijs en ijssalons.

Colijn, voormalig voorzitter van 
sector Fastservice van Koninklijke 
Horeca Nederland, zet zich al sinds 
jaar en dag in voor de ambachtelijke 
ijssector. Colijn is al tien jaar 

voorzitter van het IJscentrum in 
Wageningen en zeer nauw be-
trokken bij de organisatie van 
vakbeurs IJsvak en de vakopleidin-
gen. Zijn wens voor meer marketing- 
en PR-inspanningen voor de am-
bachtelijke ijsbereiders is 
werkelijkheid geworden via de VAIJ, 
de organisatie die een officiële 
erkenning heeft van het Hoofdbe-
drijfschap Ambachten en daarom 
ook financiële ondersteuning 
ontvangt. De basis van VAIJ wordt 
gevormd door leden van de vroegere 
organisatie Veco IJs. Afgezien van 
Colijn bestaat het bestuur uit 

penningmeester Euwe de Jong, 
secretaris Aalderik de Vries en twee 
nieuwe bestuurders, namelijk Marco 
Bremer en Riccardo Talamini.

Actieweek
De VAIJ lanceerde tijdens IJsvak in 

de Amsterdam RAI ook haar 
campagne ‘Proef het voorjaar!’ Bij de 
opening van het ijsseizoen werd 
eind maart in dit kader ‘De week van 
het Ambachtelijke IJs’ gehouden. 
Een week lang konden consumenten 
bij hun favoriete ijssalon rekenen op 
een aantal acties om te vieren dat de 
ijssalons hun deuren weer hebben 
geopend. De VAIJ nam bovendien de 
website www.ijskaartvannederland.
nl in gebruik, waarop alle leden van 
de VAIJ vermeld staan. Voor zijn 
verdiensten voor de horeca en het 
vakonderwijs is Maarten Colijn 
tijdens IJsvak tevens onderscheiden 
met de SVH Pauw. De SVH Pauw 
wordt gegeven aan personen die zich 
meer dan vijftien jaar, buiten hun 
functie om, onvermoeibaar hebben 
ingezet voor het horecavak. Bob 
Schut van SVH: “Maarten Colijn 
heeft de sector voortdurend weten te 
motiveren en stimuleren.” Colijn 
was betrokken bij de oprichting van 
het Wageningse IJscentrum en de 
succesvolle nieuwe opzet van het 
fastserviceonderwijs in Nederland.

algemeeN	 Steffen van Beek

HAARSTEEG - De wereld van 
out-of-home is een nieuw platform 
rijker: Foodservice Xs. Het platform 
heeft als doelstelling kennis van 
de out-of-homemarkt laagdrempe-
lig digitaal aan te bieden en met 
elkaar te delen. Initiatiefnemers 
achter de stichting is een aantal 
kennispartners, te weten Food-
step, FoodReflection en Datlinq. 
Voorzitter Enrique Figee wil met de 
stichting een bijdrage leveren aan 
het verder professionaliseren van 
de branche.

De plannen voor het nieuwe 
kennisplatform zijn vorig jaar 
januari geboren. De adviesraad van 
Foodservice Netwerk Nederland, ook 
een mede-initiatief van Enrique 
Figee, concludeerde tijdens een 
bijeenkomst, dat er behoefte was aan 
meer diepgang (lees: kennis, red.) in 
de branche. Direct werd ook 
uitgesproken dat die diepgang niet 
gevonden moest worden in het 
organiseren van meer bijeenkom-
sten. Het nieuwe initiatief moest 
staan voor informatie die laagdrem-
pelig verkregen kan worden en 
vooral bestemd is voor marketeers in 
de out-of-homemarkt (category 
managers, trade marketeers, 
channel managers, product- en 
brandmanagers, etc.).

Samenwerkingsverbanden
Samen met voormalig zakenpart-

ner Datlinq, het bedrijfschap  
Horeca en Catering en FoodReflec-
tion werd gekeken hoe de informatie 
van Foodstep met gebruikmaking 
van moderne technieken voor 

meerdere bedrijven beschikbaar kon 
worden gesteld en gedeeld. Het 
kennisplatform staat onder toezicht 
van een groep senior experts, de 
Raad van Toezicht. De dagelijkse 
leiding heeft Sandra Munsterman, 
die voorheen bij Nestlé Professional 
werkte. De Raad van Toezicht heeft 
niet alleen als taak de kwaliteit van 
de inhoud, het jaarprogramma en 
de communicatie te bewaken, maar 
fungeert tevens als ambassadeurs 
richting (potentiële) deelnemers. De 
raad bestaat uit Haje de Jager 
(horeca), Peter Visscher (catering), 
Jan Huurdeman (on-the-move),   

Peter Kruidenier (distributie), Harry 
Stofberg (marketing) en Wolter 
Spaink (vanuit het Bedrijfschap 
Horeca en Catering). Voorzitter Figee 
van het kersverse kennisplatform 
beseft dat de weg naar de gewenste 
autoriteit in de markt geen eenvou-
dige is. “Grofweg hebben we nu een 
planning van vijf jaar, verdeeld over 
twee fases. De eerste bestempelen we 
als de Wikipedia-fase. Deze periode 
bestaat vooral uit het verzamelen 
van kennis en het gezamenlijk 
bouwen aan het platform. De tweede 
is die van ‘Clingendael’, waarbij we 
echt kunnen optreden als kennisin-

stituut.” Het inspelen op de behoefte 
aan informatie vindt plaats op vier 
manieren, waarvan twee via het 
digitale platform: Xs facts, waarbij 
het gaat over feiten; Xs Opinion, 
waarbij meningen, trendverslagen 
en kwartaal updates worden gepubli-
ceerd; Xs Marketing Conference, een 
eendaags congres en tot slot Xs 
Annual Report, een boekwerk dat 
aan het einde van het jaar wordt 
verstrekt.

Aansluiten
Figee verwacht dat het eerste jaar 

zich rond de vijftig bedrijven gaan 
aansluiten en dat dit zal doorgroei-
en naar circa 150 bedrijven. “Daar-
mee zouden we het grootste deel van 
de markt aan ons kunnen binden, 
want veel meer bedrijven van enige 
marketingomvang zijn er niet.” Van 

de kennispartners wordt per 
aanmelding bekeken welke bijdrage 
zij kunnen leveren op het gebied van 
informatie. Deelnemers betalen 
2500 euro voor toegang tot het 
platform. Indien zij ook lid zijn van 
het Foodservice Netwerk is dat 
slechts de helft. 

De Raad van Toezicht ziet toe of 
partijen, aangesloten tot het 
platform, zelf in voldoende mate 
informatie toevoegen en niet alleen 
informatie halen. Bedrijven die hun 
eigen informatie niet delen, kunnen 
worden geroyeerd. Foodservice Xs 
presenteert zich voor het eerst op 
het Out-of-Home event in Vijfhuizen. 
Op maandag 12 april staat een 
bijeenkomst gepland voor geïnteres-
seerden. Aanmelden voor deze 
bijeenkomst kan via info@foodser-
vicexs.nl

Maarten Colijn voorzitter van VAIJ
IJsbereidersvereniging heeft al 300 leden en groeit verder

Nieuw platform Foodservice Xs voor de verdere professionalisering van de out-of-homebranche

‘Het gaat om gezamenlijk kennis halen én delen’

Station Urk geen voorbeeld andere vestigingen

Tankshop bij TinQ eenmalig

Enrique Figee, voorzitter van Foodservice Xs: “Van Wikipedia naar Clingendael.”
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De raad van toezicht (vlnr): Wolter Spaink (Bedrijfschap Horeca,) Peter Visscher (Albron), Jan 

Huurdeman (Servex), Enrique Figee (Foodservice Xs), Hajé de Jager (Hajé Restaurants), Paul Kroon 

(Datlinq), Peter Kruidenier (Kruidenier Foodservices), Sandra Munsterman (voorheen Nestlé 

Professional) en Harry Stofberg (Unilever Food Solutions).

taNksHOps

URK/HARDERWIJK - TinQ, de ke-
ten van onbemande benzinepom-
pen, is niet van plan om tankshops 
bij de tankstations te plaatsen. De 
tankshop bij de pomp op Urk is 
een uitzondering, leert navraag bij 
TinQ.

Bij de TinQ-pomp op het voorma-
lige visserseiland draait sinds 
januari een winkel, berichtte Out.
of.Home Shops in het februari-num-
mer. De shop is geen eigendom van 
TinQ, maar in beheer van de 
ondernemer die eerder op dezelfde 
plek een Shell-station uitbaatte. In 

overleg met TinQ is besloten de 
winkel draaiende te houden. 

Voordeel
De uitbaters stellen met nadruk 

dat er niet wordt geholpen bij het 
tanken. Volgens hen is het voordeel 
van de winkel dat er toezicht is op 
de plek en dat de rommel wordt 
opgeruimd. Navraag bij TinQ maakt 
duidelijk dat de shop een incident 
blijft. “TinQ zal deze shop niet als 
voorbeeld gebruiken voor andere 
TinQ vestigingen”, laat de brandstof-
prijsvechter in een reactie weten. 
Een reden daarvoor gaf het bedrijf 
niet.Maarten Colijn: “Motiveren en stimuleren.”

De unieke TinQ op Urk is en blijft de enige in ons land met een tankshop.


