
Gastgesprek

—  Paul Tijs, managing director Compass Group:  —

‘Compass Group beweegt 
     naar een gastgerichte cateraar’

CATERING Martijn Louws

HAARSTEEG - Compass Group is op jacht. De 
cateraar streeft naar een omzetverdubbeling 
van 300 naar 600 miljoen euro binnen vijf jaar 
door autonoom te groeien en via acquisities. 
De eerste prooi was Avenance en managing 
director Paul Tijs (45) zegt in het gesprek met 
Enrique Figee op meer overnames te reke-
nen. Een open vizier en professionaliteit staan 
centraal in zijn opereren.  

Twee jaar geleden trad Tijs aan als managing 
director van Compass Group en sindsdien waait 
er een andere wind door het hoofdkantoor in 
Amsterdam. “Het was de tijd dat de markt erg 
onder druk stond en tussen de cateraars was er 
weinig onderscheidend vermogen. Voor mij 
reden om de propositie van Compass Group aan 
te pakken.” Tijs introduceerde de succesconcep-
ten Puur voor de bedrijfsrestaurants en Campus 
voor de scholen. “Concepten die staan voor 
pure, verse gerechten voor een eerlijke prijs in 
een goede ambiance. Maar niet alleen de 
voorkant is geëvolueerd, ook de achterkant is 
aangepakt en gestandaardiseerd waardoor er 
veel efficiënter wordt gewerkt.” Deze efficiency-
slag is noodzakelijk in de ogen van Tijs. 
“Prijsstelling is in de tegenwoordige cateringsec-
tor essentieel. Wij hebben bijvoorbeeld laten 
onderzoeken wat de wensen van de gasten zijn 
én wat zij daar dan voor willen betalen. Dat is de 
basis van de huidige concepten en daarin sturen 
we veel meer gastgericht dan voorheen. Eerder 
stonden de wensen van de klanten, de opdracht-
gevers, centraal en nu zijn dat die van de gast.” 
Het past volledig in de filosofie van Tijs, die stelt 
dat Compass Group meer en meer een dienst-
verlenend bedrijf is. “Hierbij ligt de focus op de 
vaste propositie. Zelfstandige, ad hoc catering-
activiteiten, zoals eenmalige evenementen, 
doorkruizen de dagelijkse gang van zaken en 
werken soms verstoren. Uitzondering hierop 
zijn evenementen bij klanten waarmee we een 
langdurige relatie hebben,  zoals de TT Assen.”

Koers
De nieuwe koers van Compass Group met de 

nieuwe concepten heeft intern tal van heilige 
huisjes doen sneuvelen. Tijs: “Medewerkers 
moesten ineens heel anders gaan denken. Weg 
van achter de counter, meer naar de voorgrond. 
Zelf producten bereiden, praten met gasten over 
de bereidingswijze en de ingrediënten. Men 
moet uit de schulp kruipen en is nu geen 
vakkenvuller meer, maar een veredelde chef.” 
Het zijn tijden waarin de managementkwalitei-
ten van Tijs op de proef worden gesteld. “Het 
betekent een upgrading van de werkzaamheden 
en dat vergt veel aandacht. Openheid, een 

professionele instelling, kundigheid, maar ook 
gastgerichtheid en mijn zakelijke instinct 
hebben hierbij geholpen. Het maakt mij 
bijvoorbeeld niet uit of ik een euro verdien aan 
een kroket of een kreeft.” Deze eigenschappen 
zijn volgens de directeur van Compass Group 
ook bij de overname van Avenance behulpzaam 
geweest. “We doen één van de grootste overna-
mes in onze sector van de afgelopen jaren. Stel 
je voor: bijna 1.350 nieuwe collega’s erbij, 350 
locaties en een aantal prima cateringconcepten. 
Er is helder gecommuniceerd dat er sprake is 
van een overname. De naam Avenance ver-
dwijnt op termijn en de restaurants gaan verder 
in de huisstijl en aankleding van Eurest, waar de 

cateringactiviteiten van Compass Group onder 
vallen.” Maar Tijs waarschuwt voor het ‘win-
naarsgevoel’. “Er zit natuurlijk ook emotie, 
vooral bij de medewerkers. Het is dan ook zaak 
uit te leggen dat Compass Group niet per 
definitie de bovenliggende partij is. We combi-
neren het beste van beide werelden en zodoen-
de hebben we ook de financieel directeur van 
Avenance in ons directieteam mogen verwelko-
men. Over en weer kunnen we veel van elkaar 
leren.” Toch laat Tijs wel doorschemeren dat 
Compass Group op een aantal vlakken verder is 
dan Avenance. “De kleding, het assortiment en 
de menucycli; wat wij doen is allemaal van deze 
tijd en het is de uitdaging de medewerkers 
hiermee te laten werken.” Volgens Tijs moet 
iedereen hierin mee. Hieruit blijkt zijn warme 
gevoelens voor het Angelsaksische model. 
Waarden als zelfredzaamheid, initiatief en 
vrijheid staan hierin centraal, evenals het 
principe ‘niet lullen maar poetsen’. Tijs: “Men-
sen hier werken hard, dat wordt gewaardeerd.” 

Projectgroepen
In totaal zijn er 16 projectgroepen geformeerd 

die de integratie in goede banen moeten leiden. 
In deze projectgroepen hebben mensen van 
Compass en Avenance zitting. Buiten deze 
projectgroepen is Tijs zelf erg actief om de 
integratie in goede banen te leiden. “Zo heb ik 
met veel betrokkenen op de werkvloer open 
gesprekken over de aanpak. Ik ben een operator 
en dat matcht wel. Bovendien vindt er eens per 
maand een live chat plaats waarbij medewerkers 
mij het hemd van het lijf kunnen vragen.” 
Verder worden nieuwe medewerkers op de 
hoogte gehouden via een nieuw online platform 
en de informatiekranten. Ook heeft de directeur 
van Compass Group een rondje gemaakt langs 
de klanten van Avenance. “We willen natuurlijk 

zoveel mogelijk profiteren van de voordelen van 
de nieuwe combinatie. Maar onze klanten 
moeten niet het gevoel hebben tegen wil en 
dank iets opgedrongen te krijgen.” 

Uitdagingen
Hoewel de integratie van Avenance nog in 

volle gang is, mijmert Tijs ook al over nieuwe 
kansen. “We maken er geen geheim van dat we 
de komende jaren in omzet willen verdubbelen 
van 300 naar 600 miljoen euro. Hoe hard en 
goed we ook werken: in de concurrerende 
Nederlandse markt kunnen we dat doel nooit 
alleen bereiken door meer klanten binnen te 
halen en zo zelfstandig de omzet te verhogen. 
Daarom zijn overnames nodig.” Behalve de 
zoektocht naar interessante partijen staan er 
volgens Tijs nog meer uitdagingen te wachten. 
“Het toenemende aantal (Europese) aanbestedin-
gen is een probleem. Als je de documenten ziet 
en de voorwaarden in ogenschouw neemt, dan 
vraag je je wel eens af of het de moeite wel 
loont.” Ook de veranderende arbeidsmarkt is 
volgens Tijs iets waar Compass rekening mee 
moet houden. “Meer mensen werken thuis 
waardoor er minder wordt gegeten in het 
bedrijfsrestaurant. Maar ook daar zullen we als 
professionals mee omgaan en naar handelen.”

Paul Tijs (45)
Paul Tijs (45) was twee jaar geleden de 
gedreven opvolger van Irene Baltus. Baltus 
trad terug om haar persoonlijke ambitie, het 
maken van een zeilreis rond de wereld, te 
verwezenlijken. Tijs was destijds operatio-
nal director bij Compass Group. Daarvoor 
werkte hij bij ISS en Facilicom.

Enrique Figee (1963) interviewt elk kwartaal 
voor Out.of.Home Shops een leidinggevende 
uit de foodbranche over diens visie, activitei-
ten en uitdagingen. Figee is directeur/
eigenaar van FoodReflection. Vanuit dat 
bureau is hij de sparringpartner van vele 
directieleden. Foodreflection is gevestigd in 
Gasterij Brabant in Haarsteeg, met beschik-
king over drie ruimten die geschikt zijn voor 
bijeenkomsten van uiteenlopende groeps-
grootten (www.gasterijbrabant.nl). Meer 
informatie over FoodReflection kunt u vinden 
op www.foodreflection.nl . Ook kunt u Enrique 
Figee volgen op Twitter via @enriquefigee.

Paul Tijs (rechts) in gesprek met Enrique Figee: “Medewerkers moesten ineens heel anders gaan denken. Weg van achter de counter, meer naar de voorgrond.”

“Compass Group is meer en meer een dienstverlenend 

bedrijf geworden met nadruk op de vaste propositie.”
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