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Enrique Figee is meer dan 16 jaar werkzaam geweest 
voor ‘leading players’ in de FMCG-industry, voordat hij 
bij Capgemini werkzaam werd als Principal Consultant 
in 2001. In ruim 25 jaar heeft hij zich gespecialiseerd 
in Foodservice. Enrique heeft in 2004 FoodRe� ection 
opgericht.

Markten en consumenten ontwikkelen zich in 
een steeds sneller tempo. Bedrijven groeien hierin 
mee en hun belangrijkste kapitaal is ‘de mens’. 
Steeds dient de mens zich sneller te ontwikkelen 
en aan te passen aan de veranderende omgeving 
en omstandigheden. Hierdoor willen steeds 
meer mensen en bedrijven aan zichzelf werken. 
Nadenkend over de zingeving en de kwaliteit 
van het leven en is men op zoek naar de juiste 
balans. Steeds vaker kiest men bewust voor een 
sparringpartner om hem of haar, het team of bedrijf 
te begeleiden en om de aanwezige talenten te 
ontwikkelen en de gestelde doelen te realiseren. 
FoodRe� ection helpt daarbij.  
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Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid  

van het vijfjarig bestaan van FoodReflection  

en de opening van hoeve ‘Gasterij Brabant’: 

> uit dankbaarheid

> ter herinnering

> om een prachtig eerste lustrum te vieren

> ter inspiratie

> om iets na te laten

> om verder te kunnen gaan...
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naar een hoger plan tillen en daarmee gelukkiger en beter maken. In het tweede deel van dit 
boekje leest u daar meer over.

Bij dit alles stilstaan doen we natuurlijk niet te lang. Wij willen immers niet achter uit  gaan. 
Daarover gaat het tweede deel van dit boekje. Hierin vindt u onder andere ook een herhaling 
van het onderzoek naar de ont wikkelingen op de Nederlandse Foodservice markt dat we al 
drie maal eerder hebben uit gevoerd. De vorige onderzoeken zijn uit ge geven in 2002  
(‘De foodserviceketen revolueert’), 2004 (‘Kiezen én delen’) en 2007 (‘De Nederlandse Foodservice 
markt wacht op een geleidelijke transformatie’). U kunt deze rapporten gratis downloaden  
via www.foodreflection.nl

Ik wil graag de mensen bedanken die hun medewerking hebben verleend aan dit onder zoek. 
Het waren nagenoeg dezelfde bedrijven en veelal dezelfde personen als bij de laatste twee 
onderzoeken, hetgeen de waarde ervan ten goede komt. Ik realiseer me als geen ander de 
agendadruk van hen allen en hoop dat ze bij het lezen hiervan –met mij– concluderen dat  
die tijdsbesteding de moeite waard was. Mijn verwachting is namelijk dat dit boekje ook  
hen weer wat verder helpt bij hun beleids bepaling.

Dit gehele boekje is bedoeld als een uiting van mijn (reeds in 2001 gestarte) droom om te 
komen tot een zeer professionele Foodservice branche in Nederland (en daarbuiten) waarin 
mensen werkzaam zijn die trots zijn op wat ze doen. Een branche die de goede mensen en  
de juiste zaken als een magneet aantrekt!

Mede namens Bertie wens ik u  
veel leesplezier en hoop u snel  
te ontmoeten in onze hoeve  
‘Gasterij Brabant’.

Enrique Figee
4 september 2009 

voorwoord

Voorwoord

De afgelopen jaren waren voor Bertie en mij op zijn zachtst gezegd ‘bewogen’ jaren. Er is  
veel veranderd in ons leven én in de Foodservice branche. Het spreekt voor zich dat die  
twee werelden verband houden met elkaar. Wat mij betreft voldoende reden om eens stil te 
staan bij al die bewegingen. Temeer ook omdat mij nogal eens gevraagd werd en wordt wat  
we nu allemaal precies doen. De opening van ons nieuwe pand en het vijfjarig bestaan  
van FoodReflection vormen een mooie aanleiding om via dit boekje stil te staan bij wat er  
is gebeurd, maar ook bij wat wij zoal doen. 

In de afgelopen jaren heeft niet alleen FoodReflection een mooie groei doorgemaakt, maar 
geldt datzelfde ook voor andere initia tie ven waar ik vanaf het begin bij betrokken ben geweest 
zoals Foodservice Network, de CEO Convention ‘Voeding en gezondheid’, het Foodservice 
Instituut Nederland, The Improvement Companions en Shoot My Food. In alle gevallen was 
het creëren van een ambi tieuze maar realistische eindsituatie het startpunt van het proces 
tot de wording van die organisaties. Door het delen van die eindsituatie en vervolgens op een 
volhardende manier toe te werken naar de realisatie ervan ben ik een schare aan interessante 
mensen tegengekomen die allemaal voor een groter of kleiner deel mijn passie deelden. Het 
waren stuk voor stuk mensen die mijn leven hebben verrijkt door hun kennis, enthousiasme 
en netwerk met mij te delen. Zij geloofden in mijn dromen om de ‘wereld’ een stukje beter 
te maken en om mensen gelukkiger te maken. Mijn ambitie om de Foodservice wereld te 
verbeteren door te werken op basis van vertrouwen en door de juiste verbindingen te leggen 
was mooi in flow met de ambitie van vele anderen die bij willen dragen aan het geluk van 
individuen en aan een professionelere Foodservice branche op micro- en mesoniveau.

Zeer veel dank ook aan de heren Bommerez en Van Zijtveld voor met name hun boeken  
‘Kun je een rups leren vliegen’ en ‘Flow en de kunst van het zakendoen’, alsmede aan  
Marinus Knoope voor zijn uitgave ‘De creatiespiraal’. De meeste mensen die sessies volgen  
bij ons weten wat voor een fan ik ben van het gedachtegoed van deze heren. Ik voelde me 
dan ook zeer verheugd om in 2005 Marinus Knoope en in 2007 Jan Bommerez als spreker 
te hebben op onze eindejaarsbijeenkomsten. Mede door de werken en presentaties van 
deze heren besef ik dat creëren een continu proces is en dat de genoemde initiatieven als 
Foodservice Network, de CEO Convention en Shoot My Food voortdurend verder moeten 
worden door ontwikkeld. Bovendien is het mijn wens om –in principe met anderen die mijn 
passies delen– nog een aantal initiatieven op te starten die mensen, bedrijven en de branche 

voorwoord
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Dit rapport wordt gratis verstrekt door FoodReflection aan haar relaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Enrique Figee (info@foodreflection.nl)  

September 2009
ISBN: 978-90-811337-3-9

FoodReflection is zich volledig bewust van haar taak een zo betrouwbaar mogelijk rapport te verzorgen. 
Desondanks kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende 
onjuistheden.

Uit deze uitgave mag naar hartelust worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder onze 
toestemming. Wel stellen wij het op prijs indien u dan even verwijst naar dit rapport van FoodReflection.
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Inleiding

FoodReflection is officieel opgericht op 4 augustus 
2004. In de paar jaren die daaraan voorafgingen 
ontspon zich een mooi trans for matieproces ‘van 
rups tot vlinder’ (inge wij den begrijpen dat dit een 
verwijzing is naar het boek van Jan Bommerez 
en Kees van Zijtveld). In dit proces heb ik vooral 
geleerd dat mijn kracht zit in (het werken vanuit) 
‘vertrouwen’ en in het leggen van de juiste 
‘ver bin dingen’ (van mensen, bedrijven, kennis, 
geld, etc.).

Na de oprichting op 4 augustus 2004 vond een 
‘aftrapbijeenkomst’ plaats op 10 december van dat 
jaar. De jaren daarna durf ik gerust te betitelen als 
‘stormachtig’. Het ene na het andere initiatief zag 
het levenslicht. Bij elkaar hebben ze met name de 
Foodservice branche en mezelf veel gebracht.  
In het eerste deel van dit boekje blik ik terug op 
die jaren en initiatieven.

Het tweede deel van dit boekje gaat over de  
toe komst. Het verbeteren van de branche en van 
mezelf is immers een continu proces. Om richting 
te vinden voor het maken van beleid bevat dit deel 
onder andere de uitkomsten van een onderzoek 
naar de ontwikkelingen op de Nederlandse 
Foodservice markt.

Kortom terugblikken en vooruitkijken. Ofwel: 
vooruitkijken in de achteruitkijkspiegel!

inleidinginleiding
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Deel 1

Een blik in de 

achteruitkijk-

spiegel
Wat doen jullie nu allemaal?

Deze vraag is Bertie en mij in de afgelopen jaren nogal eens gesteld en het is niet 
makkelijk die te beantwoorden. Via deel 1 van dit boekje wagen we een poging hierop 
een antwoord te geven met woorden en beelden. Het is daarmee tevens een terugblik 
op de afgelopen jaren die een hoogtepunt waren in de bijna 25 jaar die ik werkzaam 
ben in de food branche.
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2004
EInDEjaarsbIjEEnkomst

merken bouw, en dergelijke) of tactische onderwerpen (kanaalplannen, accountplannen, 
categorieplannen, productplannen, enzo voort). Door mijn praktijkervaring te koppelen aan 
hetgeen Capgemini mij bijbracht op consultancyvlak ontstond er in de meeste gevallen meer 
dan een klant/leverancier relatie. De meeste relaties zijn beter te bestempelen als ‘zakelijke 
vriendschappen’. Hier ontstond het inzicht dat mijn talenten en vaardigheden vaak zijn 
gekoppeld aan het woord ‘vertrouwen’. 

Omdat steeds meer klanten mij in vertrouwen namen betrokken ze mij steeds vaker bij issues 
die niet bij mijn talenten passen. Zodoende kwamen steeds meer collega’s op uiteenlopende 
projecten bij onze Foodservice klanten terecht. Dit was uiteraard een prima ontwikkeling voor 
mijn werkgever. Ikzelf kwam er naar verloop van tijd achter dat al die projecten het mij steeds 
moeilijker maakten om tijd vrij te maken voor mijn echte passie: counseling. Een gesprek met 
Eric Kruidhof leidde tot een traject met een persoonlijke coach: Rinie Kristiaan. Rinie hielp mij 
om in te zien dat wat ik graag doe en prima kan is terug te voeren op de woorden ‘verbinden’ 
(mede gebaseerd op de succesvolle start van Foodservice Network en het Foodservice Instituut 
Nederland) en ‘vertrouwen’ (counseling). Het was duidelijk dat mijn persoonlijke hartewensen 
hier omtrent niet genoeg strookten met die van het grote Capgemini en ik besloot daarom  
aan het einde van mijn coachingstraject de stap te wagen naar zelfstandig ondernemerschap.  
Een paar goede gesprekken met Eric Kruidhof leidden tot een mooi onthechtingsproces.  
Mede daar door kijk ik nog steeds met uitermate veel plezier en dankbaarheid terug op mijn 
periode bij Capgemini.

FoodReflection werd ontwikkeld. Het spreekt denk ik voor zich dat dit bedrijf vooral in het 
leven is geroepen om de branche te verbeteren (professionaliseren) op basis van ver trouwen 
(dienstverlening waarbij integriteit van groot belang is) en verbinden. Na de officiële oprichting 
op 4 augustus 2004 zijn we met FoodReflection voor het eerst écht naar buitengetreden tijdens 
een bijeenkomst op 10 december van dat jaar. 

Foodreflection 
 The reinforcement mirror

In 2001 maakte ik na 16 jaar carrière bij met name Sperwer, InBev en Friesland Campina de 
overstap naar de zakelijke dienstverlening. Voor velen was dit een verrassende stap en voor 
sommigen een onbegrijpelijke. Overstappen vanuit het ‘echte’ bedrijfsleven naar de ‘softe’ 
consultancy, dat deed je in de ogen van een aantal mensen immers pas als je loopbaan op 
dood spoor zit. Een aantal mensen die dichtbij me stonden en het goed met me voor hadden 
waren echter van mening dat het goed was voor mijn ontwikkeling om een tijdje buiten de 
‘lijn’ te gaan staan en zodoende te werken aan mijn procesvaardigheden. Dat ’tijdje’ liep dus 
iets anders. Het oor spronkelijke idee was om voor circa 3 jaar te gaan werken bij Capgemini 
Ernst & Young. Ron Cijs had me geholpen aan de goede contacten daar en goed voorwerk voor 
me verricht. Tot op heden ben ik hem daar nog steeds zeer dankbaar voor. Ik leerde al snel dat 
als je geen tastbare producten verkoopt, maar diensten, het belangrijk is om zichtbaarheid 
te creëren in de markt. Met de support enkele collega’s begon ik enthousiast te werken aan 
het ontwikkelen van een point of view ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen in 
de Nederlandse Foodservice markt. In januari 2002 was een en ander verwoord in een boekje 
getiteld: ‘De Foodservice keten revolueert’. Via de media kwam er al snel veel publiciteit 
rondom dit rapport. Daarnaast vonden we in Euroforum een partner die ons een podium gaf om 
ons point of view te ver kondigen. Samen ontwikkelden we het ‘Nationale Foodservice congres’. 

Het teleurstellende was echter dat, ondanks een boost aan publiciteit, er geen business binnen-
kwam. Een korte evaluatie met Eric Kruidhof leerde dat de Foodservice branche niet gewend 
was aan grote consultancy trajecten en daar ook amper budgetten voor bestonden. Samen 
ontwikkelden we toen een laagdrempelige dienst, genaamd ‘counseling’ en initiatieven die 
budgetten in de keten bundelden, waarvan de Foodservice benchmark en het Foodservice 
Instituut de meest bekende zijn. Al snel had ik een behoorlijk aantal counselingklanten met 
wie ik circa één keer per maand sparde en nadacht over zowel proces áls inhoud. Wat het 
proces betreft kwamen zaken aan de orde als: zelfontplooiing, leiderschap, teambuilding, 
organisatiecultuur, relaties bouwen met klanten of leveranciers en dergelijke. Inhoudelijke 
zaken hadden meer betrekking op strategische (lange termijn plannen, kanaalvisies, 
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Het warme bad dat Bertie en ik ontvingen tijdens die aftrapbijeenkomst heeft ons doen 
besluiten elk jaar op het einde van het jaar iets terug te geven aan de mensen met wie we 
prettig contact hadden gehad in het betreffende jaar. Dit gebeurde tijdens de zogenaamde 
eindejaarsbijeenkomsten op Abdij Mariënkroon. 

Wij bewaren inmiddels vele warme herinneringen aan onze eindejaarsbijeenkomsten.  
Steeds konden we hier vele relaties iets teruggeven voor het fijne contact dat we met ze 
mochten hebben.

Op 12 december 2005 waren onze relaties te gast in de eeuwenoude kasteeltoren van 
Abdij Mariënkroon. Om iets terug te geven voor het succesvolle eerste jaar hadden wij 
Marinus Knoope uitgenodigd. Deze auteur van het boek ‘De Creatiespiraal’ had gedurende 
2 maal 1 uur het gezelschap in zijn greep. Nog tot op de dag van vandaag komen tijdens 
onze counselingsessies met enige regelmaat onderwerpen op tafel die Marinus daar heeft 
behandeld. Op 14 december 2006 was Willem de Ridder de gastspreker op de eindejaars -
bijeenkomst van FoodReflection. De ‘meester verteller van Nederland’ gaf onze gasten de  
bood schap mee dat je alleen jezelf kunt veran deren vanuit je hart. Ademloos en geboeid  
werd er geluisterd. Nog steeds hoor ik van mensen dat ze luisteren naar de cd’s die toen gretig 
aftrek vonden. Op 14 december sprak Jan Bommerez met onze gasten tijdens de eindejaars-
bijeen komst van 2007 over ‘creatief-adaptief ondernemen’. De schrijver van topwerken als 
‘Kun je een rups leren vliegen’, ‘Flow en de kunst van het zakendoen’ en ‘Door de bomen het  
bos zien’ inspireerde en debatteerde met de aanwezigen over de noodzaak tot per soonlijke-  
en organisatie-transformatie. Zijn uitleg over onder meer open systemen, bewustzijn als  
basis van alles en relaties als de sleutel tot succes vielen erg in de smaak bij de aanwezigen.  
In 2008 konden wij met onze relaties genieten van een nog altijd sprankelende 74-jarige 
 Roger de Bruyn. Zijn creatieve geest was inspirerend voor de mindset van de aanwezigen 
tijdens de uitdagende economische tijden die zich toen aandienden. Professor De Bruyn  
legde op 11 december van dat jaar een mooi verband tussen creatieve methodieken en de 
dagelijkse praktijk en leerde ons niet alleen bezig te zijn met de dagelijkse uitoefening van 
onze job, maar ook elke dag 2% van onze tijd te besteden aan verbeteringen.

Om een indruk te geven van deze eindejaars bijeenkomsten, maar ook om nog even na  
te genieten vindt u op de komende pagina’s foto-impressies daarvan.
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2005
EInDEjaarsbIjEEnkomst

met Marinus Knoope
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2006
EInDEjaarsbIjEEnkomst

met Willem de Ridder
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2007
EInDEjaarsbIjEEnkomst

met Jan Bommerez
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2008
EInDEjaarsbIjEEnkomst

met Roger de Bruyn
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FoodReflection probeert nog steeds om mensen 

en bedrijven te helpen krachtiger, gelukkiger en 

succes voller te worden.

FoodReflection International...?

Ik liep al een tijdje rond met de gedachte om 
FoodReflection internationaal uit te rollen. Veel van 
onze klanten zijn internationale bedrijven die me 
steeds meer gingen betrekken bij grens over schrij-
den de issues en projecten. In 2007 kwam via Erik  
Driessen plotseling Bart Vringer op mijn pad. Bart 
had jarenlange internationale ervaring opgedaan  
in de Foodservice markt op gebieden die aansluiten 
bij wat ik deed en doe vanuit FoodReflection. Boven-
dien klikte het aardig tussen Bart en mij. Het gevolg 
was dat in het najaar van 2007 FoodReflection 
Inter national het licht zag. De eerste op drachten 
kwamen al snel, maar tot mijn teleurstelling (althans 
in eerste instantie…) kwam Bart tot het inzicht dat 
zijn toe komstig pad meer lag bij zijn ‘oude’ liefde 
Accor. Uiteindelijk zijn we op een prima manier 
ont hecht. Het hele proces met Bart heeft mij ook  
het inzicht verschaft dat het mijn werkelijke wens  
is om FoodReflection dicht bij mezelf te houden en 
ik mijn werk zoveel mogelijk dicht bij mijn thuis 
wil verrichten.

FoodReflection probeert nog steeds om mensen 
en bedrijven te helpen krachtiger, gelukkiger en 
succes  voller te worden. Om dit te bereiken hebben 
we diverse diensten ontwikkeld. Graag maak ik in 
dit boekje van de gelegenheid gebruik om kort iets 
te vertellen over onze huidige vormen van dienst-
verlening.
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Team counseling

Met een management team zullen wij ook in dit 
geval gedurende minimaal 36 maanden komen tot 
een uitgebalanceerd team dat gedragen wordt door 
de organisatie en voortdurend nieuwe successen 
boekt. Het bepalen van strategische scenario’s met 
organisatorische consequenties en het maken van 
de juiste keuzes is een belangrijk onderdeel van 
het succes van een bedrijf en het team. Uiteindelijk 
zal het team met meer zelfvertrouwen, efficiënter, 
toekomstgericht en succesvoller gaan opereren.

Onze personal en team counseling sessies vinden  
in principe altijd plaats in onze ‘Gasterij Brabant’.

Personal counseling

Bij personal counseling stropen we in een serie van minimaal  
36 maanden (8 tot 12 sessies per jaar) steeds de mouwen op om samen 
met de be treffende manager / directeur eigenaar aan de slag te gaan. 
Door te analyseren en sparren worden nieuwe inzichten verkregen 
en ontstaat er meer zelfvertrouwen, zicht, richting en inhoud bij onze 
klant en vervolgens ook bij zijn of haar team ten aan zien van strate-
gische en operationele vraag stukken. De door de klant inge brachte  
strategische en actuele kwesties worden gezamenlijk geanaly seerd.  
Oplossingen worden vervolgens ook gezamen lijk gezocht en gevonden, 
waardoor de juiste keuzes voor de toekomst kunnen worden gemaakt. 
Door het tailormade karakter wordt de opzet volledig bepaald door de 
onderwerpen die voor onze klant van belang zijn.

Deze counsellingsessies leiden tot een optimale aansturing en 
beheersing van de organisatie omgeving en een adequate inrichting 
daarvan. Ook zal men steeds beter in staat zijn om vanuit andere en 
vernieuwende invalshoeken te kijken naar oplossingen voor zowel 
strategische als opera tionele vraagstukken en nog beter in staat zijn 
om in te spelen op consumenten- en klantbehoeften in bestaande 
en nieuwe kanalen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een optimale sfeer, 
aanbod, marktbewerking en rendement!

Door te analyseren en sparren  

worden nieuwe inzichten verkregen  

en ontstaat er meer zelfvertrouwen.
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Strategische workshops

De markt en de consument ontwikkelen zich sneller 
en sneller. Steeds dienen leidinggevende mensen 
zichzelf, hun team en bedrijf aan te passen om 
tegemoet te komen aan de eisen van de hedendaagse 
tijd en toekomst. Door de specialistische kennis en 
ervaring die wij hebben, kunnen wij in 2 á 3 dagen 
(afhankelijk van de complexiteit en de groeps-
grootte) ervoor zorgdragen dat het beleid en de 
orga ni  satie weer op scherp staan. Het gezamenlijk 
bepalen van de toekomst, de producten en/of 
diensten en werkelijke prioriteiten op basis van 
de gezamenlijke kennis van de klant en bij onszelf 
leidt tot focus, commitment en resultaat. De aan-
wezige (maximaal 12) personen worden in een 
proces mee genomen waarin we maximaal gebruik 
maken van de aan wezige kennis en het talent door 
convergerend te werken naar het eindresultaat. 
Muren worden geslecht, nieuwe inzichten en visies 
verkregen, doelstellingen en acties bepaald en het 
vizier op scherp gesteld. 

Hebt u na het lezen van dit alles nog behoefte aan 
meer informatie? Een bezoekje aan onze website kan 
wellicht uitkomst bieden: www.foodreflection.nl

Voeten op tafel abonnement 

Als spiegel en vraagbaak voor vele spelers in de 
Foodmarkt zijn wij als geen ander op de hoogte van 
wat er speelt en hoe je hier als manager optimaal 
mee om kunt gaan. Niet alleen op strategisch gebied, 
maar ook als leider van een organisatie. Aangezien 
de beschikbare tijd en/of het voorhanden zijnde 
budget het niet voor iedereen mogelijk maakt onze 
intensieve programma’s te volgen, behoort ook een 
laagdrempelig business coachings traject onder de 
naam ‘voeten op tafel abonnement’ tot de mogelijk-
heden. Zo’n abonnement geeft een klant recht op 
4 sessies van een halve dag per jaar gedurende een 
periode van 3 jaren. Tijdens die sessies kan met ons 
in alle rust van gedachten worden gewisseld over  
de zaken die er spelen op dat moment.

Tijdens die sessies kan met ons in alle rust  

van gedachten worden gewisseld over  

de zaken die er spelen op dat moment.
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Muren worden geslecht, nieuwe inzichten en  

visies verkregen, doelstellingen en acties bepaald  

en het vizier op scherp gesteld. 
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Foodservice network 
 Nederland, België, Duitsland, 
 Midden Oosten, …

In 2002 ben ik samen met Theo van Brussel en Erik Driessen gestart met Foodservice Network. 
Dit vooral als een enabler voor de business van onze beider bedrijven Foodstep en Capgemini/
FoodReflection. Met Eric Kruidhof had ik mijn ideeën gedeeld voor de oprichting van een 
verbindingsplatform. Hij zag hier zeker de voor delen van voor Capgemini, maar vertelde me 
ook dat het geen kernactiviteit van het bedrijf was. Dat maakte meteen de weg vrij om zo’n 
platform voor eigen rekening en risico op te zetten in samen werking met Theo en Erik. Theo was  
juist op dat moment ook van plan om een club van ‘foodies’ op te zetten. Met zijn drieën moesten 
we in staat zijn een goed en duurzaam concept te 
ontwikkelen en daar veel mensen bij te betrekken. 
Eric Kruidhof begreep daarnaast erg goed dat zo’n 
initiatief beslist goed zo zijn voor de activiteiten 
van Capgemini en we hebben daarover ook goede 
afspraken gemaakt, waar alle betrokken partijen 
lang plezier van hebben gehad.

16 januari 2003 vond de eerste bijeenkomst plaats 
van onze Executive club bij La Place in Utrecht. 
Bij die start waren een kleine 40 bedrijven lid. 
Inmiddels zijn dat er ruim 100. Het netwerk heeft 
in Nederland inmiddels kwalitatief en kwantitatief 
een mooie status bereikt. We hebben met elkaar 
veel gezien, vele interessante mensen ontmoet, veel 
plezier gehad en prachtige zakelijke vriendschappen 
zien ontstaan. 

Op de komende pagina’s deel ik graag nog even wat 
momenten met u van ons Nederlandse netwerk.

nationale Foodservice congres

Samen met Euroforum is in 2002 het Nationale Foodservice Congres ontwikkeld dat 
ik de eerste jaren ook heb mogen leiden als dag voorzitter. Mijn collega’s bij Capgemini 
adviseerden me een podium te gaan ontwikkelen om met enige regelmaat een point of 
view wereld kundig te kunnen maken en daarmee aan de zichtbaarheid van Cap en mezelf 
te werken. In slechts enkele maanden tijd ont wikkelden we een mooi programma met 
sprekers als Koen Slippens, Harry Stofberg, Paul van Wageningen en Ruud Baljé. Zo’n  
200 mensen kwamen opdraven, dus dat smaakte naar meer! Ik vond de aanpak van toen 
echter niet professioneel genoeg. Bovendien was ik er van overtuigd dat een frequenter 
contact nodig was om mensen elkaar écht te laten ontmoeten. Het idee voor Foodservice 
Network was daarmee geboren. 



deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

28

deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

29vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009



deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

30

deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

31vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009



deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

32

deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

33vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009



deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

34

deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

35vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009

Adviesraad  
Midden-Oosten

Adviesraad  
Europa

Partners  
Duitsland

Na Foodservice Network Nederland smaakte het naar meer.  
We bouwden eind 2003 een droom. Groot durven denken leidde tot 
de ambitie om hét internationale ontmoetingsplatform van en voor 
Foodservice professionals te gaan bouwen voor Europa en het Midden-
Oosten. Foodservice Network Europe startte in 2004 en Foodservice 
Network Belgium in 2006. In 2008 werden Foodservice Network 
Germany en –voor het Midden-Oosten– Foodservice Network Gulf 
opgericht. Het vinden van ‘bruggenhoofden’ in andere landen blijft  
echter een serieuze uitdaging.

Adviesraad  
Nederland

Adviesraad  
België
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Een van mijn counselingklanten van het eerste uur was 
Joop Egmond die toen nog bij Unilever werkte. Vanaf 
het begin voelden we aan dat er meer was tussen ons 
dan die zakelijke relatie. Het was meer een zakelijke 
vriendschap. Wij voelden ons ver bon den in het 
‘persoonlijk gelukkiger en zakelijk succes voller maken’ 
van mensen en bedrijven. Door de vele gesprekken 
met Joop kwam ik tot het inzicht dat de basis voor het 
werkelijk verbeteren van bedrijven ligt opgesloten in 
het hebben van gelukkige leiders en werknemers. Dit 
leidde uit eindelijke tot het principe dat persoonlijk 
geluk en zakelijk succes hand in hand gaan.

Daarmee ontstond voor ons de wens te komen tot een 
initiatief dat in het verlengde van zijn bedrijf (InMens 
Groeien, dat zich vooral richt op ‘persoonlijk geluk’) 
en FoodReflection (dat tot dat moment vooral bezig 
was met ‘zakelijk succesvol’) een brug zou slaan tussen 
die twee werelden en interventies ging doen op dat 
gebied. We hadden bovendien de wens dat het een 
collectief moest zijn van mensen die kanjers zijn op 
hun vakgebied en net als wij ervaringsdeskundigen in 
de Fast Moving markt. Zo’n ‘vloeibaar’ collectief van 
‘companions’ past wat ons betreft beter in de huidige 
tijdsgeest en maakt dat uitsluitend de juiste mensen 
worden ingezet bij de juiste problematiek (afhankelijk 
van de vraag en het aanbod op enig moment uiteraard). 
Daarmee was ‘The Improvement Companions’ (TIC) 
geboren.

the Improvement Companions 
 Moving business & hearts

In 2008 bestond Foodservice Network 5 jaar. Inmiddels was Arjan 
de Boer bij ons komen werken. Arjan is intussen ook als partner 
toegetreden en gaat er zeker voor zorgdragen dat onze organisatie 
professioneler gaat werken en daarmee hét ontmoetingsplatform  
zal blijven voor vele professionals in de Foodservice branche.

Uitgebreide informatie over de programma’s en leden van  
Foodservice Network vindt u op www.foodservicenetwork.nl
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Diverse deelnemers hebben na afloop aan Joop of mij gevraagd of TIC zou kunnen helpen 
bij het verwezenlijken van de inspirerende visie die uit de Transformation Accelerator is 
voortgekomen. Joop en ik vinden dit niet alleen een mooi compliment, de vraag valt ook 
perfect samen met het feit dat we over een uitgebreid netwerk van getalenteerde mensen 
beschikken die net als wij graag mensen en bedrijven helpen om meer gelukkig succesvol  
te zijn. Als antwoord op de vraag om de topmanagers te helpen bij het verwezenlijken van 
hun inspirerende visie is een vier fasen aanpak ontwikkeld, met de namen: ‘determine’, 
‘desire’, ‘dream’ en ‘do’.

In het proces van het verdiepen van de visie staan voor ons een aantal beginselen centraal 
waarvan de meest belangrijke is: compassie als kompas. Dit brengt worden als: geven, 
vertrouwen, respect, mededogen en verantwoordelijkheid. Het is voor ons belangrijk dat 
in het transformatieproces deze (en mogelijk andere) woorden betekenis krijgen voor alle 
betrokkenen. Als companions sluiten wij ons bij organisaties aan op een drietal onderwerpen:

• Gelukkig succesvol zijn

• Talent ontwikkelen 

• Gezond ondernemen

Talent ontwikkeling en gezond ondernemen zijn ons inziens onderwerpen die de komende 
jaren hoog op de agenda staan van organisaties in de foodwereld.

Gelukkig succesvol zijn   Wij richten ons op organisaties in food die een nieuwe identiteit 
willen aannemen die beter aansluit bij waar de organisatie in de markt staat (of dient te staan).  
Wij vinden het van belang dat de transformatie aansluit op de huidige realiteit van de organi-
satie in kwestie en dat er vanuit een waarderend perspectief wordt gekeken naar datgene wat 
er is. De transformatie moet een plek krijgen naast de huidige business die succesvol dient door 
te gaan (competing today while preparing tomorrow). We hebben hier onze eigen aanpak voor 
ontwikkeld die slechts dient als begrippenkader om een tailormade aanpak te ontwerpen.  
In feite verbindt het transformatieproces de huidige ontwikkelcyclus met de volgende.

Talent ontwikkelen   Ons inziens is dit van cruciaal belang om als organisatie voorop te 
lopen. We zijn van mening dat iedereen talenten heeft en dat iedereen leiderschap kan nemen 
op zijn / haar terrein. Om de talenten te kennen en doelgericht te ontwikkelen maken we 
gebruik van de Personal Talent Explorer® en het Innerlijk Kompas®.

De principes van TIC zijn simpel. Wij werken 
doelgericht, marktgericht, intuïtief en mensgericht. 
Mensen zijn voor ons het vertrekpunt, zij maken het 
verschil. In hen ligt ook het doel besloten en samen 
met hen gaan we steeds gericht aan de slag om de 
gestelde resultaten te behalen. 

Het eerste product dat van de band rolde was de 
de Transformation Accelerator. Deze driedaagse 
interventie helpt topmanagers een inspirerende 
visie te ontwikkelen waarin ze geloven én zichzelf 
herkennen. Dit leidt tot de gewenste bestemming 
van de persoon an sich, alsmede die van zijn/haar 
bedrijf. De Transformation Accelerator is de af ge-
lopen jaren meerdere keren zeer succesvol ingezet. 
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Ons eerste, tweede en derde advies: doe het NIET! De enige reden om te transformeren is 
dat je van mening bent dat de organisatie meer tot zijn recht komt als ze een nieuwe identiteit 
aanneemt én je bereid bent om een proces aan te gaan dat iedereen in de organisatie 
niet ongemoeid laat. Onze aanpak is gebouwd op vertrouwen, respect, mededogen en 
verantwoordelijk heid. We hebben veel ervaring met transformaties, creëren een veilig kader, 
nemen de rol in van reisgenoot en laten de organisatie zelf aan het stuur. De TIC aanpak heeft 
raak vlakken met het gedachtegoed van Kotter, Quinn en Collins.

Joop is een van de warmste en oprechtste mensen die ik ken en ik hoop met hem nog  
vele jaren te mogen sparren, werken, lachen en te bouwen aan het nog beter maken van  
The Improvement Companions!

Vanuit de vele contacten die er zijn ontstaan met mensen die wij hebben mogen bege leiden 
op hun pad naar persoonlijk geluk en zakelijk succes zijn mooie relaties gegroeid. In sommige 
gevallen heeft dit zelfs geleid tot onze formele zakelijke betrokkenheid in ondernemingen die 
wij mee mochten opstarten. Dat is een rol die ons prima past en die we ook graag op ons nemen.

Meer informatie? 
www.theimprovementcompanions.nl

Gezond ondernemen   Dit brengen wij in als perspectief om de organisatie uit te dagen 
een  standpunt in te laten nemen welke rol van betekenis ze maatschappelijk kan vervullen. 
Hierin nemen wij people, planet en profit als aandachtsvelden mee en zullen we de grenzen 
opzoeken van wat de organisatie in potentie kan.

Onze visie is dat organisaties te vergelijken zijn met een huis. Het dak wordt gevormd door de 
missie. De ‘buitenkant’ van de organisatie bestaat uit de organisatiestructuur, processen en taken / 
verantwoordelijkheden. De ‘binnenkant’ van het huis wordt gevormd door de cultuur, werken  
in teams en leiderschap. Het fundament van het huis bestaat uit het meten van de voortgang 
(morele measures, KPI’s, klanttevredenheid, stakeholders tevredenheid). Het bestaande huis  
wordt ‘uitgedaagd’ op een viertal aspecten positie te kiezen en haar visie te verdiepen:

accepts a (more) meaningful purpose on this planet
connect to (more) people 
open up (even more) her full potential 
realize (even more) sustainable profitable growth 

purpose

moving business & hearts

planet

profit

potential
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De eerste keer (november 2005) draaide de CEO Convention vooral om het creëren van 
awareness als het gaat om de gezondheid van de Nederlanders in de komende decennia en  
de impact van energie-intake en -verbranding daarbij. De tweede keer (februari 2007) hebben 
we ons vooral gebogen over de vraag wat je er als speler in de voedingsbranche direct zélf 
aan kunt doen als het gaat om het aanbod in de markt (richting je klanten, consumenten en 
werknemers). Na de tweede conventie werd het ‘Ik kies bewust’ initiatief meer toegesneden 
op Foodservice en sloten vele bedrijven zich er bij aan. De derde conventie (mei 2008) stond 
in het teken van het nemen van verant woordelijkheid als het gaat om het bevorderen van een 
gezonde levensstijl van kinderen en jongeren. Binnen deze relatief beperkte scope hebben we 
onszelf ervan overtuigd dat alleen een holistische aanpak tot echt duurzame resultaten leidt. 
Een van de meest zichtbare vertalingen hiervan is het GO4Kids initiatief. Een initiatief dat 
gebaseerd is op successen in het buitenland als het gaat om een structurele aanpak van met 
name obesitas en dat wordt toe gesneden op de Nederlandse situatie. Als branche pakken we 
hiermee onze verant woordelijkheid als ‘aanjager’ van dit breed maatschappelijk initiatief. 

Onlangs (juni 2009) vond de vierde conventie plaats die in het teken stond van het beïn vloeden 
van het consumentengedrag op een duurzame en positieve manier. Dit uiteraard weer met 
de fantastische input van het Comité van Aanbeveling. Aangezien de fase van consumenten-
beïnvloeding door middel van logo’s behoorlijk succesvol genoemd mag worden, hadden 
we ons voor de vierde conventie ten doel gesteld om een stap verder te gaan en te komen 
tot branche brede initiatieven die een maatschappelijke beweging en consumenten  gedrags-
verandering tot stand brengen. In dat kader zijn wij zeer verheugd dat ons deelnemersveld 
inmiddels is uitgebreid met enkele vertegenwoordigers uit de Nederlandse foodretail. Hierdoor 
kunnen we inmiddels echt ‘food-breed’ werken en zijn er talloze food verkoop punten binnen 
handbereik die kunnen worden ingezet voor het genoemde doel. De meest recente conventie 
leverde een schat aan ideeën op die momenteel met behulp van de mensen van Fresh Forward  
en Fleishman Hillard worden omgevormd tot concrete activiteiten. Eind 2010 zal de lustrum-
editie van de CEO Concention plaatsvinden. Voor het eerst zal dan een link worden gelegd 
met het onderwerp ‘duurzaamheid’.

Dat was én is precies wat de CEO Convention  

wil bereiken: kennis, betrokkenheid en  

versnelling aanbrengen.

CEo Convention 
 ‘Voeding en gezondheid’

In 2003 bezocht ik met Bertie een aantal steden in Amerika en werd daar gecon fronteerd 
met overgewicht als een serieus probleem. Dat werd veroorzaakt door een combinatie 
van maatschappelijke ontwikkelingen die zich toen ook in ons land al langzaam begon 
te  voltrekken. Vanuit mijn positie in de Foodservice branche voelde ik mij verplicht mijn 
verantwoordelijkheid te nemen. Het zijn van een vader van drie opgroeiende kinderen 
versterkte dat. De kunst van het verbinden had ik inmiddels begrepen en dat hielp enorm bij 
het ontwikkelen van wat uiteindelijk de ‘CEO Convention voeding en gezondheid’ is gaan heten.

Het is inmiddels dus al bijna zes jaar geleden dat het idee ontstond voor de ‘CEO Convention 
Voeding en gezondheid’. Veel leidinggevenden in onze branche –waaronder een aantal 
klanten van FoodReflection– worstelden toen met de aanpak van op handen zijnde 
maatschappelijke discussies rondom de link tussen voeding en ziektebeelden als hart- en 
vaatziekten, overgewicht, aandoeningen aan luchtwegen en aan ons bottenstelsel en zelfs 
kanker. De link met voeding en de mogelijke maatschappelijke impact van een en ander 
waren destijds nog moeilijk in te schatten. Nadat we eerst door middel van diverse gesprekken 
met ervaringsdeskundigen uit onder andere de tabaksbranche en de alcohol branche kennis en 
ervaring hadden opgedaan zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een specifieke 
aanpak voor ons issue: ‘gezondheid’. Wat we uit de gevoerde gesprekken met de mensen 
uit de genoemde branches vooral meekregen was het inzicht dat een echte beweging pas 
op gang komt als de eindverantwoordelijken van toonaangevende bedrijven persoonlijk 
worden betrokken en uitgedaagd om stelling te nemen. Dit leidt tot meer snelheid en meer 
commitment. 
Dat was én is precies wat de CEO Convention wil bereiken: kennis, betrokkenheid en 
versnelling aanbrengen bij algemeen leidinggevenden rondom in eerste instantie het issue 
‘voeding en gezondheid’ en in de toekomst andere onderwerpen. Het is aan de diverse 
individuele eindverantwoordelijken en hun bedrijven om daar vervolgens op te acteren.
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Met onder andere de inbreng van:

Ap Dijksterhuis
Radboud Universiteit Nijmegen

Karen van Bergen
Dagvoorzitter

Jempi Moens 
Fresh Forward

Jan Oldenburger
Roorda Reclamebureau 

Matt van der Poel
Fresh Forward

de verleiding tot het goede genieten’

 ‘Voeding en gezondheid;

2009

Met onder andere de inbreng van:

Jean-Michel Borys
EPODE

Karen van Bergen
Dagvoorzitter

Jaap Seidell 
VU Medisch Centrum

André Rouvoet
Minister voor Jeugd en Gezin 

Yvonne van Sluys
Voedingscentrum

Paul Rosenmöller
Convenantbureau Overgewicht

investeren in een gezonde jeugd’

 ‘Voeding en gezondheid;

2008

Pim Betist
Sellaband

2007

Met onder andere de inbreng van:

Gijs Wanders
Dagvoorzitter 

Marcel Schuttelaar
Schuttelaar & partners

Paul Rosenmöller
Convenantbureau Overgewicht

Jacques Teuwen
De Unie

Kees de Gooijer 
Food & Nutrition Delta

Jempi Moens
Fresh Forward

het begint bij jezelf’

‘Voeding en gezondheid;

2005

Met onder andere de inbreng van:

Victor Deconinck
Dagvoorzitter

Wim Saris
Universiteit Maastricht

Hans Hoogervorst
Minister van VWS
Paul Rosenmöller 
Plaatsvervanger

Paulus Verschuren
Unilever

Hans van Trijp
Wageningen Universiteit

Roger van Boxtel 
Menzis

ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen’

‘Voeding en gezondheid;
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Tijdens de gehouden bijeenkomsten zijn we gekomen tot de keuze van het subthema, de opzet 
van het programma en de keuze van de gewenste inleiders en dagvoorzitter. Hierbij zijn de leer -
punten en aanbevelingen van deelnemers van de vorige conventies steeds een belangrijke leidraad 
geweest voor de volgende edities. Onze welgemeende hartelijke dank aan alle Comité leden voor 
hun betrokken heid, tijd, energieke inbreng bij alle conventies is dan ook zeker op zijn plaats!

Comité van Aanbeveling

Bij de totstandkoming van de vier CEO Conventions 
hebben we ons steeds mogen verheugen in de 
fan tastische support van leidinggevenden uit de 
branche die als lid van ons Comité van Aanbeveling 
hun tijd, kennis en netwerk hebben ingezet om te 
komen tot een serieuze beweging op het gebied van 
voeding en gezondheid. Het Comité is nog steeds 
zodanig samengesteld dat het een juiste afspiegeling 
is van de diverse schakels en verkoopkanalen in de 
Nederlandse foodbranche. Bovendien is het een mix 
van eindverantwoordelijken en content-experts. 
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Op de komende pagina’s vindt u een beeldverslag van de sfeer tijdens de CEO conventies.  
Wilt u meer zien? Op de website  www.ceoconvention.nl staan de programma’s van alle 
vier de conventies die er zijn geweest, inclusief de deelnemers en een fotoverslag.
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onderzoeken

Februari 2002 
De Foodserviceketen ‘revolueert’

Januari 2004
High Pressure Cooking

Februari 2004
Kiezen én delen

Januari 2007
Leiderschap is gewenst!

Oktober 2007
Fight less – Gain more!

In het kader van ons vijfjarig bestaan hebben  
wij ons onderzoek naar de ontwikkelingen op  
de Nederlandse Foodservice markt nog maar  
eens uitgevoerd. Alle uitkomsten hiervan treft  
u aan in deel 2 van dit boekje. De rapporten  
kunt u gratis downloaden van onze website  
www.foodreflection.nl

Als ‘reflector’ heb je niet alleen ervaring nodig vanuit het verleden, maar ook een visie op de 
toekomst. Om die reden heb ik diverse malen onderzoeken gepubliceerd over (onze visie op) 
de ontwikkelingen in de binnen- en buitenlandse Foodservice sector. 

Kids in Balance

In het verlengde van onze activiteiten voor deze 
conventie hebben wij in de opstartfase ook het 
initiatief ‘Kids in Balance’ gesteund. Kids in Balance 
biedt een integraal programma, gefundeerd op 
vier pijlers: voeding, beweging, een gezond lijf en 
zelfvertrouwen. Het resultaat: je voelt je goed, fit  
en lekker in je lijf. En daar draait het allemaal om!
www.kidsinbalance.nl

Masterclass ‘Gezondheid creëren in Foodservice’

In samenwerking met het Bureau Schuttelaar & 
Partners hebben wij tussen de tweede en derde  
CEO Convention een reeks workshops georganiseerd 
onder de noemer “Masterclass gezondheid creëren 
in Foodservice’. Doel van deze masterclass was om  
mensen die het beleid van de CEO moeten reali seren 
(met name productontwikkelaars en marketeers) 
input te geven voor het ontwikkelen, bereiden en 
positioneren van gezonde concepten.
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Inmiddels organiseren we daarnaast echte 
studie reizen en trendtours, waarbij altijd 
begeleiding aanwezig is van een van onze 
professionals.

shoot my Food 
  Experience the foodtrends of tomorrow

Uit de zakelijke vriendschap met Theo van Brussel 
en Erik Driessen bloeide vervolgens nog een mooi  
initiatief: Shoot My Food. Dit bedrijf is een visueel 
kenniscentrum voor de Foodmarkt. We zijn gestart 
met het ontwikkelen van een eigen IT-systeem, 
waar inmiddels vele tienduizenden foto’s zijn 
opgeslagen die door onze klanten voor allerlei 
doelen worden gebruikt. Daarnaast zorden deze 
gebruikt door onszelf bij presentaties die we 
regelmatig geven (‘virtuele trendtours’ genaamd). 



deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

72

deel 1  –  Een blik in de achteruitkijkspiegel

73vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009

Food Inspiration 

Op maandag 23 maart 2009 lanceerde Shoot My 
Food het eerste digitale vakblad van Nederland: 
Food Inspiration Magazine. Food Inspiration is 
een driewekelijks online magazine over trends en 
inspiratie in de wereld van eten, drinken, hospitality 
en gastronomie; een journalistiek verslag van 
een permanente culinaire wereldreis. Het wordt 
gratis per e-mail verzonden naar ruim 40.000 
professionals in de Foodservice wereld. 

Het doel van Food Inspiration is het inspireren 
van professionals door middel van video- en foto-

reportages over nieuwe trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Dit gebeurt  
onder leiding van journalist Hans Steenbergen, oud-hoofdredacteur van Misset Horeca en 
Misset Catering. “Dit nieuwe webmagazine is met jonge mensen ontwikkeld. We maken 
gebruik van de nieuwste Magstream-technieken waar door we op een dynamische manier 
onze trend informatie kunnen presenteren. De reacties op ons magazine zijn erg enthousiast. 
Het aantal page views per bezoeker is erg hoog. Uit onderzoek blijkt dat de professionals in  
de Foodservice wereld het magazine graag willen blijven ontvangen. Ook adverteerders 
reageren enthou siast op de nieuwe mogelijkheden binnen dit medium”.

Naast Food Inspiration Magazine organiseert Shoot My Food op 23 november 2009 ook 
de eerste editie van Food Inspiration Day. Food Inspiration Day is een groot evenement 
voor chefs en ondernemers. De missie van het digitale magazine wordt vertaald in de 
werkelijkheid. We bieden gasten inspiratie, ideeën en tips over de jongste foodtrends aan:  
het wordt een culinaire wereldreis in één dag. Dit evenement –beschouw het als een nog niet 
eerder in Nederland vertoonde culinaire congresdag– zal gepaard gaan met de eerste uitgave 
van het Food Inspiration Jaarboek. Daarin wordt door middel van onderzoeks gegevens een beeld 
gegeven van de marktontwikkelingen in Nederland. Vol met actuele cijfers en inspirerende 
reportages.

Meer informatie over Food Inspiration en de andere diensten van Shoot My Food is te  
vinden op www.shootmyfood.com

experience the food and service trends of tomorrow
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Mede door Shoot My Food heb ik ook al vaak  

een van mijn hartewensen kunnen vervullen,  

te weten het bezoeken van veel steden in  

binnen- en buiten land! 
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out of Home event  
 Groei-inspiratie voor ondernemers

De professionaliseringsslag in de Foodservice markt 
gaat nog steeds verder. Zelfs op outlet niveau vinden 
inmiddels prachtige ontwikkelingen plaats. Dat is 
mede te danken aan het ‘Out Of Home event’. Vanuit 
FoodReflection hebben wij vanaf het begin met 
genoegen mede vorm mogen geven aan dit event 
door ons voorzitterschap van het adviescomité 
rondom dit initiatief. Het Out Of Home event vond 
voor het eerst plaats op 8, 9 en 10 februari 2009.  
Het was een redelijke start en wij zullen er alles aan  
doen als adviescomité om te zorgen dat de volgende 
editie nog meer verbeterings inspiratie zal bieden 
aan de  ondernemers in de Nederlandse Out Of Home 
markt. Het volgende Out Of Home event vindt 
plaats op 7, 8 en 9 februari 2010. Het event heeft als 
werktitel ‘de wereld als kenniscafe’. Alles over het 
event vindt u op www.outofhomeevent.nl

Adviescomité eerste  
Out Of Home event

Opening eerste Out Of Home 
event met Jan bessembinders 
van Bovag 

Foodservice Instituut nederland

Tijdens mijn transformatieproces en op weg naar FoodReflection heb ik –nog tijdens mijn 
Capgemini periode– het initiatief genomen tot de oprichting van het Foodservice Instituut 
Nederland (FSIN). Het belangrijkste doel van het Instituut was het verder verbeteren 
(professionaliseren) van de Foodservice branche. Samen met mijn toenmalige leidinggevende 
Eric Kruidhof en enkele collega’s hebben we de basis gelegd voor een iteratief proces met vele 
betrokkenen uit de branche. Dit instituut had –in tegenstelling tot Foodservice Network– 
vooral een formeel karakter. Het moest zich gaan richten op politiek gevoelige zaken als 
gezamenlijk marktonderzoek, een efficiëntere en effectievere Foodservice keten (fysieke 
distributie, data logistiek, etc.) en betere kwaliteit (voedselveiligheid e.d.). Daarom werden er 
officiële statuten gemaakt en een bestuur geformeerd met vertegenwoordigers van bedrijven 
uit de Foodservice keten. Het FSIN werd opgericht op 2 juli 2003 in het Capgemini gebouw 
en heeft zich in de beginjaren met name gericht op het afstemmen van marktdefinities en 
gezamenlijk marktonderzoek. 

Het FSIN is een onafhankelijk 
kennis instituut dat de eman ci patie 
van de markt voor buitens huis 
eten als doelstelling heeft. Het FSIN 
ziet het als haar taak om die markt 
in kaart te brengen en analyses 
te maken. Verder wil het FSIN 
inmiddels de kwaliteit van alle 
processen en activiteiten binnen  
de totale markt voor buitenshuis 
eten op een hoger plan brengen. 

Fragment uit een ‘Foodservice  
Monitor Jaarrapport’ van het FSIN
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allianties

Ik prijs me zeer gelukkig met de fi jne samenwerking met een aantal bedrijven en mensen 
die toppers zijn op diverse gebieden en vanuit die expertise complementair zijn aan hetgeen 
we vanuit FoodRefl ection bieden. Zij verdienen daarom beslist een warme plek in dit 
‘mijlpaalboek’:

InMensGroeien van Joop Egmond en Maarten Smits
Deze organisatie richt zich op die bedrijven en individuen die meer 
uit zichzelf willen halen.

Foodstep van Theo van Brussel, Erik Driessen en Gerard Sterkenburg
Onderzoek, advies en training in de wereld van food.

Datlinq van Peter Liesting en Paul Kroon
Verbetert marketing en verkoop door zelf ontwikkelde systemen en 
technieken.

Fresh Forward van o.m. Jempi Moens en Matt van der Poel
Innovatieve marketing en strategische innovatie.

Bloesom van Wilma van ‘t Kruijs
Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw plannen of verbeterwensen met succes 
worden geïmplementeerd in uw organisatie.

the 7th Gear van Joost Smaal en Erik Roel
Ondersteuning bij het vernieuwend, snel en succesvol 
implementeren van nieuwe ideeën en concepten.

The Inspire Company van Arjan de Roy
Deze organisatie richt al haar activiteiten op het maximaliseren van 
talent en het laten toenemen van ownership.

Foodservice benchmark

Tijdens mijn Capgemini periode heb ik samen 
met Eric Kruidhof en later ook Matty Geertsen 
de Foodservice benchmark mogen opstarten. 
Een mooi instrument voor fabrikanten om te 
peilen of alle verbeterings slagen in hun organisatie 
en in hun aanpak ook zo worden ervaren door 
hun afnemers. Er werd in uitgebreide interviews 
gewaardeerd op onderwerpen als professionalisme, 
toewijding aan de Foodservice markt, innovativiteit, 
ondersteuning, kennis van klant en markt, 
leverprestaties, assortiment, conditie systemen, 
account management, buiten dienst performance 
en klachtafhandeling. 

Gelukkig wordt deze benchmark nog steeds elke 
twee jaar uitgevoerd door Customore, het bedrijf 
van mijn ex-Capgemini collega Matty Geertsen 
en zijn broer. Zowel voor de afnemers als de deel-
nemende toe leveranciers is het daarmee een mooi 
beleids instrument geworden.

Ik ben er best wel een beetje trots op 

dat de nummers 1, 2 en 3 van de meest 

recente benchmark- studie klanten zijn 

van FoodRefl ection...
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Team Shoot My Food Team Foodservice Network

ik me rijk door de vele

partners en medewerkers,

kleine bloemlezing

Een rijk leven…

De laatste jaren waan

ontmoetingen, inspiratoren,

waarvan hier een
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Ik hoop dat het me enigszins is gelukt  

om de vraag ‘Wat doen jullie nou allemaal?’  

te beantwoorden. 

Mocht dit niet gelukt zijn bedenk dan vooral  

dat wij erg gelukkig zijn met wat we doen.  

Dat is wellicht belangrijker dan het allemaal  

echt te willen of kunnen begrijpen... 

 

In elk geval: bedankt voor het lezen!

Enrique Figee

Het afscheid

Wij nemen afscheid van Abdij Mariënkroon met 
een lach en een traan. Een lach vanwege de fijne tijd 
die we daar hebben gehad en vandaar ook die traan. 
We bedanken de mensen van de Focolare beweging 
voor de warme contacten die we er hadden en voor 
het gevoel altijd welkom te zijn geweest. 

We zijn daar gestart met het opknappen van een 
redelijk vervallen en vergeten deel van Abdij 
‘Mariënkroon’. In fasen werd het beter en naar 
schatting hebben we er inmiddels ruim 1000 sessies 
gehad. Achter de schermen was het voor ons vaak 
wat behelpen (met een klein koelkastje, geen vaat-
wasser, geen fornuis, etc.), maar het had zeker ook 
zijn charmes.

Dat heeft ons daarentegen ook weer geholpen  
bij de totstandkoming van het nieuwe pand. Onze 
welgemeende dank voor de fijne samenwerking  
aan de mensen van Focolare Nederland!
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Deel 2

Vooruitkijken

De toekomst van de markt

In de afgelopen maanden heb ik voor de vierde keer een onderzoek uitgevoerd 
naar de ontwikkelingen op de Nederlandse Foodservice markt. Graag deel ik de 
uitkomsten hiervan in dit boekje.

Note: dit onderzoek heb ik in 2002 en 2004 ook al verricht voor Capgemini en in 
2007 vanuit FoodRefl ection. De vorige onderzoeken zijn getiteld ‘De foodservice-
keten revolueert’ (2002), ‘Kiezen én delen’ (2004) en ‘De Nederlandse Foodservice 
markt wacht op een geleidelijke transformatie’ (2007). U kunt deze rapporten 
gratis downloaden via www.foodrefl ection.nl 

De bevindingen die hier volgen zijn derhalve gestaafd op de ontwikkelingen 
gedurende de totale periode 2001 – 2009.
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Duurzaamheid wordt het nummer 1 thema op onze strategische agenda van de 
komende 5 jaren.

1

2009 (N=51)

  Leiders: duurzaamheid; marketeers: co-creatie;  

sales: category management!

In vergelijking met ons Europese onderzoek van 2 jaar terug is duurzaamheid van de 7e naar 
de 2e plek van belangrijkste issues gestegen! Een stuk verderop in onze vragenlijst hebben we 
–nogal stellig– geponeerd dat duurzaamheid het nummer 1 thema wordt op de strategische 
agenda van de komende 5 jaren. Maar liefst de helft van onze respondenten is het daar (zeer) 
mee eens. Er is tegelijkertijd een derde van de leidinggevenden die dit niet vindt (zie stelling 1).  
Feit blijft ons inziens dat –hoe hoog ‘duurzaamheid’ ook staat genoteerd– dit een thema is 
waar je als eindverantwoordelijke van een bedrijf jezelf in zekere mate in moet verdiepen en 
beleid op zult moeten gaan maken. Wij zullen trachten tijdens de komende CEO Convention 
hiervoor kennis aan te dragen om die verdieping te versnellen.

Ik ben het er mee eens. De huidige crises (klimaat, economisch, financieel, voedsel) tonen aan 
dat duurzaamheid natuurlijk veel meer inhoudt dan biologische en ecologische voeding en om 
die reden ben ik van mening dat we er in alle facetten van  onze bedrijfsvoering maximale 
aandacht aan zullen blijven  besteden. Het is geen “geitenwollensokkenonderwerp” meer. 
Peter van der Vorm (Sodexo)

 Inleiding

We bevinden ons momenteel in roerige tijden. Deze houden vele ondernemers en 
ondernemingen in hun greep. Reeds in 2007 maakte ik me zorgen over de mentali teit 
van diverse managers in het westerse bedrijfsleven en de cultuur op vele business-
schools die daar voor een belangrijk deel debet aan is. Als Appendix 2 (pagina 155 - 158)  
heb ik een artikel uit Misset Horeca nog eens bijgevoegd, ‘ter lering ende vermaak’.  
Ik ben er van overtuigd dat de huidige crisis in dit kader positieve/reinigende effecten 
met zich meebrengt...

We zijn ons onderzoek gestart met een open vraag naar de 3 belangrijkste issues in  
de Nederlandse Foodservice markt voor de komende jaren. De top 10 die we op basis  
daarvan hebben vastgesteld ziet er als volgt uit:

De recessie doorkomen

Duurzaamheid/MVO

Gezondheid

Consolidatie

Waarde blijven toevoegen

Goede prijs/kwaliteitsverhouding

Innovatie/conceptdevelopment

Operational Excellence

Vinden/binden van juist personeel

Samenwerking/echte partnerships

Authenticiteit

10,7%

10%

8,6%

7,9%

7,1%

7,1%

5,7%

5,7%

4,3%

3,6%

3,6%

De top 10 issues in Foodservice zijn voor de komende jaren:

2009     N=51
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Co-creatie in brede zin, d.w.z. inclusief samen concepten ontwikkelen zal belangrijker worden. 
Differentiatie is cruciaal, zonder dat er een oplossing voor iedere specifieke omgeving komt.  
Rob Besseling (Coca-Cola Enterprises)

Mee eens en wij zijn al begonnen. Francesco Gribling (Zwanenberg)

Sales mensen doen er goed aan zich te verdiepen in of te laten ondersteunen op category 
management vlak. Gezien het enorme aantal respondenten dat van mening is dat category 
management een randvoorwaarde is om te overleven in de Foodservice markt kunnen we niet 
anders dan concluderen dat dit een strategische route is die moet worden bewandeld in het 
salesproces. Het verdiend dus aanbeveling hierop te investeren. Tegelijkertijd valt er natuurlijk 
veel te ‘halen’ binnen de retailmarkt. Uiteraard moet dit dan wel ‘Foodservice specifiek’ 
worden gemaakt. Wat ons betreft een terrein met ‘first mover advantage’.

Mee eens. Het is juist de rol van de grossier om binnen goed category management de klant te 
helpen zijn beste keus te maken. Nu wordt er vaak nog te veel aangeboden waardoor de klant 
door de bomen het bos niet meer ziet. Edo Knoppert (Metro)
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Gedegen category-management is een randvoorwaarde om te overleven in de 
Foodservice markt.

3

2009 (N=51)

Mee eens, echter duurzaamheid heeft ook zijn grens met betrekking tot kosten.  
Edo Knoppert (Metro)

Nummer 1 is wellicht overdreven, maar zeker in de top 3. Frans Dankers (Deli XL)

Voor de marketeers in de bedrijven op de Nederlandse Foodservice markt lijkt co-creatie hét te 
ontginnen terrein te zijn voor de nabije toekomst. Een groot deel van de respondenten vindt 
dat dit instrument past in het huidige stadium van ontwikkeling dat de Foodservice markt 
op weg naar meer professionalisering doormaakt. Verderop (stelling 7) zult u zien dat de roep 
om open en intensieve samenwerking bij alle schakels in de keten zeer groot is, hetgeen een 
basisvoorwaarde is om het maximale rendement te halen uit co-creatie.

Voorwaarde is wel dat de co-creatie een win-win operatie wordt, de leverancier moet er ook zijn 
benefit in vinden. Zo niet, dan zal het snel eindigen. Ulrik Melort (Friesland Campina Professional)
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Co-creatie wordt de belangrijkste uitdaging voor onze marketeers.2
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De groothandels en producenten die actief zijn in de foodservice markt hebben 
onvoldoende kennis van hun klanten.

5A

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51)

De belangstelling van foodbedrijven voor het Foodservice deel van de markt is de afgelopen 
10 jaar sterk toegenomen. Je zou dan ook verwachten dat –mede gezien de toegenomen 
investeringen– er bij de meeste spelers in de Foodservice markt een duidelijk visie aanwezig is 
op de marktontwikkelingen en de te bewandelen wegen. Helaas blijkt uit ons onderzoek dat 
de leidinggevenden in de Nederlandse Foodservice branche nog steeds van mening zijn dat 
de meeste spelers niet werken vanuit een duidelijke missie met betrekking tot de Foodservice 
markt. 

Zeer mee oneens; of het zou het optimaliseren van winst moeten zijn... Feit is dat partijen zich 
vooral in prijs proberen te onderscheiden en naar mijn mening te weinig in toegevoegde waarde. 
Thijs Merks (Autogrill)

Ze hebben een missie omdat het zo hoort, ze leven er niet naar en kijken onvoldoende naar trends.  
Jacques Blaauw (KLM Catering Services)

Ik ben het er mee eens. Het is belangrijk dat we dit simpeler maken en toepasbaar.  
Met een onderscheid tussen hoe dit relevant te maken voor grossiers en operators.  
Rob Peters (Unilever Foodsolutions)

Duurzaamheid is niet meer weg te denken, echter rendement en value for money blijven de 
primaire drivers, gevolgd door authenticiteit. Als we de luxe hebben zal duurzaamheid weer 
sterker op de agenda komen. Echter dan moeten met name vanuit de grondstoffenmarkt nog 
harde en structurele keuzes worden gemaakt. Deze loopt juist achter op de vraag.  
Fred van Aken (Burger King)

 Weinig missies, meer kennis
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De meeste spelers in de foodservice markt werken vanuit een duidelijke missie met 
betrekking tot de foodservice markt.
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 samenwerken in plaats van snel meer investeren
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Echte groei in de foodservice markt zal alleen worden gerealiseerd als er op zeer 
korte termijn meer geïnvesteerd wordt.

6

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51)

Door onze respondenten wordt er steeds meer getwijfeld als het gaat om de noodzaak voor 
meer investeringen op korte termijn indien bedrijven echt willen groeien op de Nederlandse 
Foodservice markt. Focus en bevlogenheid lijken belangrijker te worden.

Mee eens, maar er moet in het algemeen meer geïnvesteerd worden, dan profiteert de foodservice 
vanzelf. Rogier Braakman (Sandton Hotels)

Groei in foodservice is slechts gedeeltelijk afhankelijk van investeringen, belangrijker is de 
dagelijkse executie kwaliteit en gastbenadering. Droes Prinsen (La Place)

En dan wel wederzijds (investeren) door industrie en supply chain partner / endusers, on target 
with committted plans. Draagvlak moet breder en dieper zijn om baanbrekend te kunnen scoren. 
Bert-Jan Loman (Aviko)
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Opvallend is tegelijkertijd dat –ondanks het ontbreken van een duidelijke missie– men 
significant minder van mening is de groothandels en producenten in de Foodservice markt 
onvoldoende kennis hebben van hun klanten dan 2,5 jaar terug. Een goede ontwikkeling, 
zo denken wij (al zijn het vooral de producenten zelf die een positiever zelfbeeld hebben 
gekregen).

Hoe breder de marktbewerking in de versnipperde Foodservice markt, des te moeilijker  
het is om je klanten écht te kennen. Focus op de consument kan uitkomst bieden.  
Maurits Priem (Heinz Foodservice) 

Er wordt te weinig gedaan met de aanwezige kennis. Jack Abendanon (Heineken)

Ik denk dat deze kennis over het algemeen kan verbeteren, maar dat deze de afgelopen jaren  
fors is gegroeid. Rob besseling (Coca-Cola Enterprises)

Men is product gericht, niet afnemer gericht en dus niet on trend.  
Jacques Blaauw (KLM Catering Services)
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Men gelooft nog steeds dat intensieve samenwerking een van de sleutels is tot succes,  
maar wel in iets mindere mate dan vorige keer. Dit geldt voor alle drie de schakels in de keten.  
Wij vinden dat opmerkelijk in een tijd waarin co-creatie één van dé strategische routes voor 
groei zou moeten worden...

De belangen tussen industrie en Foodservice afnemers worden (te) dikwijls tegenstrijdig 
voorgesteld : er moet nagedacht worden hoe er samen opnieuw kan worden gebouwd aan een 
grotere taart in plaats van hoe een groter deel van de bestaande taart naar zich toe kan worden 
gehaald. Dit ook in relatie tot het verder oprukken van huismerken in de Foodservice markt. 
Patrick Reekmans (Friesland Campina)

We verliezen veel tijd aan standpunten innemen en verdedigen, en zelf het wiel uitvinden 
op drie momenten in de waardeketen: producent, grossier en operator. Meestal is de drijfveer 
differentiatie, daar wordt niet efficiënt mee omgegaan. Rob Peters (Unilever Foodsolutions)

Het delen van informatie is nog steeds een blokkade. Jacques Blaauw (KLM Catering Services)

Het spaart kosten en energie als er open en intensief wordt samengewerkt. Dat lukt echter  
alleen indien er vertrouwen is en ik zie vaak dat mensen ‘over elkaar heen willen kruipen’.  
Peter Kruidenier (Kruidenier Foodservices)
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eenvoudiger om op veranderende wensen van consumenten in te spelen.
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 afnemende marges?
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De huidige marges in de foodservice markt zullen in de toekomst drastisch afnemen.9B
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De huidige marges in de foodservice markt zullen in de toekomst drastisch afnemen.9A

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51)Ook gelooft een ruime meerderheid (tweederde) nog steeds in het ontstaan van (meer) co-
branding. Hier zien we echter eveneens een lichte verschuiving (men gelooft er relatief wat 
minder in). Zou de huidige recessie een invloed hebben op de manier waarop spelers in de 
Nederlandse Foodservice keten met elkaar omgaan?!

Zou kunnen, maar is niet een verplichte voorwaarde. Co-branding kan na een interessante 
pioniersfase ook tot veel verwarring leiden over hoe het (veel duurdere en grotere) full market 
potential moet worden bereikt. Martijn Peters (Pepsico)

Er liggen juist grote kansen voor de nicheplayers, daar waar de directeur/eigenaar zelf aan het 
roer staat en meedenkt in snellere innovatie. Droes Prinsen (La Place)
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Samenwerking tussen spelers in de foodservice keten zal leiden tot co-branding.8
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 In elk geval: pessimisme over groei op korte termijn

Voor het eerst sinds ons eerste onderzoek 
(dat eind 2001 werd uitgevoerd) verwacht 
een ruime meerderheid het komende jaar 
een daling van de consumentenuitgaven 
op de Nederlandse Foodservice markt! 
Daarbij worden krimppercentages van 3 
en 5% door relatief veel mensen genoemd. 
Vanzelfsprekend betekent dit een enorme 
uitdaging voor de leiders van de diverse 
spelers in de keten. Besparingen alleen 
kunnen immers nooit de oplossing zijn...

Hangt er natuurlijk waanzinnig van af  
hoe diep de crisis wordt. Kan zomaar ook 
weer +2% zijn of zelfs -10% worden.
Gerard de Vries (Lekkerland)

0% t.o.v. 2009 betekent dus stabilisatie op 
een lager niveau na daling! Ik verwacht 
wel grote verschillen per segment. 
John Smit (Bel Nederland)
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Wat zal het groei- of krimppercentages zijn 
wat betreft uitgaven van de consument in 
de foodservice in 2010?

2009 (N=51)

Er is nog steeds grote verdeeldheid over de vraag of de huidige marges in de Foodservice  
markt in de toekomst drastisch zullen afnemen. Relatief gezien zijn vooral de producenten 
wat optimistischer geworden op dit punt in vergelijking met ons onderzoek van 2,5 jaar terug. 

Er zal wel een verschuiving komen en marges zullen beter verdeeld worden! 
Jan Vugts (Center Parcs)

Op korte termijn wel, op langere termijn is het afnemen van marges afhankelijk van de ont-
wikkelingen. Er is weinig geld beschikbaar in de markt, dus weinig nieuwe toetreders. Tot op 
heden zijn consumenten bereid gebleken te betalen voor kwaliteit. Het zal ook erg afhangen 
van de macro economische ontwikkelingen. Op korte termijn zullen de channels iedere prijs-
verhoging weigeren, onder het mom van de crisis. Vraag is dus hoe lang dat duren gaat.  
Thijs Merks (Autogrill)

Mee oneens. Er is op veel terreinen van ons vakgebied nog een wereld te winnen (waardecreatie, 
supply chain, consumenten marketing), dus ik zie nog voldoende ruimte voor verbetering om de 
natuurlijk druk op marges die er ook is, te weerstaan. Peter van der Vorm (Sodexo)

De marge in de totale keten komt onder grote druk te staan in de strijd om maagaandeel  
(vs retail). Maar door schakels in de keten te elimineren (bot strepen of slim samenwerken)  
en door veel professioneler (lees efficienter) te gaan werken, hoeft dat niet tot minder marge  
voor de resterende schakels te leiden. Maurits Priem (Heinz Foodservice)

Mee eens; no compromise business modellen als IKEA, HEMA en H&M zullen in de 
verschillende segmenten hun intrede doen en nog meer druk op de marges van de huidige  
spelers zetten. Martijn Peters (Pepsico)
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2001 (ons eerste onderzoek) tot 2009 een hogere kwaliteit aan mensen, innovaties en overige 
investeringen in de markt is gestroomd. Mogelijk dat de nieuwe generatie leidinggevenden 
ook een kritischere groep is dan hun voorgangers… 

De industrie is slechts één speler in de markt, tussenhandel speelt hierin ook een rol, helaas 
defensief. Ruud van Erp (Delifrance)

In veel gevallen is mij gebleken dat professionele foodservicepartners bereid zijn om een 
lange termijn realtie aan te gaan met alkaar waarin niet uitsluitend langdurige afname 
overeenkomsten worden aangegaan maar waarin ook(vaak vertrouwelijke) marktinformatie 
gedeeld wordt, fondsen beschikbaar worden gemaakt en zelfs doelstellingen in elkaars verlengde 
worden gelegd. Dat getuigd van visie maar vooral ook van lef. Het zijn binnen foodservice 
ongerepte paden die ogenschijnlijk gevaren met zich meebrengen maar vooral kunnen leiden  
tot een hernieuwd businessperspectief. Ernest van der Voort (FFC/Starbucks)

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de markt te vinden wat op zich op lef lijkt te duiden.  
Het probleem zit meer in de combinatie van lef in de vorm van vernieuwende concepten 
genereren, kwaliteit van de implementatiefase en financieel/mentaal uithoudingsvermogen  
om deze nieuwe ontwikkelingen te laten slagen. De branche onderscheidt zich hier niet echt  
van andere branches. Daarbij moet tevens in acht worden genomen hoeveel behoefte de markt 
heeft aan lef namens de Foodservice branche, in relatie tot bijvoorbeeld de mobiele telefonie 
branche. Noud van den Boer (Koninklijke van den Boer groep)

We zijn als branche nog te conservatief en laten in de keten nog te weinig “wow” innovaties zien 
aansluitend op de klant- en consumentenbehoefte. André Hendriks (Nestlé Professional)

De industrie is afwachtend, er is te weinig innoverende ontwikkeling en men is te product gericht. 
Jacques Blaauw (KLM Catering Services)

Genoeg innovatie / lef aan fabrikanten zijde binnen... In Foodservice duurt het vaak lang 
voordat een product op het gewenste afzet niveau zit, hetgeen het risico voor investeringen in 
machines / verpakkingen etc. groot maakt. Rob Dalmulder (Van Dijk Food Products)

  Producenten zijn te bescheiden, maar moeten wel keuzes maken
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Het ontbreekt de industrie in het algemeen aan lef in de foodservice markt.10B
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Het ontbreekt de industrie in het algemeen aan lef in de foodservice markt.10A

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51)

In zijn algemeenheid zijn nog steeds veel respondenten het er (zeer) mee eens dat het de 
industrie in de Foodservice markt ontbreekt aan voldoende lef. Opvallend is dat vooral de 
outlets veel minder negatief zijn geworden op dit punt. Wellicht hebben de producenten 
een wat te negatief zelfbeeld. Dat is vreemd, omdat onze observatie is dat er in de periode 
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Vrijwel niemand gelooft overigens dat de producenten het in de Nederlandse Foodservice 
markt alleen zullen redden indien ze fors groter worden. Dit past ook bij de ontwikkeling dat 
er langzaam maar zeker meer sympathie komt voor kleinschaligere vormen van productie 
(dichter bij de natuur, flexibel, lokaal produceren, transparantie/herkomst). 

Natuurlijk is voor een producent schaalgrootte van belang maar ik verwacht dat juist de 
creatieve flexibele bedrijven zullen gaan opbloeien. Creatieve flexibele bedrijven zullen namelijk 
in staat zijn om voor elk foodservicekanaal de juiste producten en merken op de markt brengen. 
Stijn Swinkels (Bavaria)

De consument zal meer en meer op zoek gaan naar lokale en regionale producten.  
Jan Vugts (Center Parcs)

Juist de Foodservice markt geeft ruimte aan kleinere spelers. Ruud van Erp (Delifrance)

Schaalgrootte zorgt voor inkoop/productie voordelen en de ketenkosten zijn beter te managen. 
De Foodservice markt is een markt die ook als visitekaartje kan gelden voor je merken, juist in 
Foodservice. Er vinden daarom veel investeringen plaats en geld voor investeringen moet uit  
de grootte van de fabrikant komen. Koos Hoekstra (Wessanen)

12

0

19 19

62

00

11

31

53

4
0

20

10

60

10

0
6

20

66

8

70%

80%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Zeer mee eens Mee eens Mee eens 

noch oneens
Mee oneens Zeer mee oneens

Producenten in de foodservice markt zullen het alleen redden indien deze 
producenten fors groter worden.

2002 (N=17) 2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51)

Er is een permanent stijgende trend waar te nemen in het aantal respondenten dat van 
mening is dat de industrie keuzes zal moeten maken met betrekking tot hun investeringen 
in de vele kanalen in de Nederlandse Foodservice markt. Van de nieuwe generatie leiding-
gevenden bij deze schakel wordt dus vooral verwacht dat ze meer focus aanbrengen in hun 
bestedingen. 

Absoluut. Er zijn te veel verschillende kanalen om overal focus te hebben. Het is kiezen of 
verliezen! Rob Besseling (Coca-Cola Enterprises)

Zeer mee eens; focus creëert ontwikkeling. Edo Knoppert (Metro)

De industrie zal keuzes moeten maken omdat elk foodservicekanaal een eigen assortimentsbeleid 
voert. In Nederland mag je bijvoorbeeld in het petrol kanaal geen pilsener bier verkopen. 
Bavaria heeft daarom gekozen om speciaal voor dit kanaal met een nieuwe alcoholvrij bier 
verpakking te komen. Stijn Swinkels (Bavaria)
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De industrie zal keuzes moeten maken m.b.t. investeringen in de vele kanalen in de 
foodservice markt.
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Henri noemt dat “Co-Creatie” samen met de klant iets moois creëren. Dus in co-creatie de 
smaakbehoefte doorvertalen naar een op grote schaal te produceren culinaire specialiteit.  
Ad van Olphen (Henri)

Op innovatief niveau zullen hier toch weer andere trends naast ontstaan, meer ambachtelijk 
imago. Gemaksingrediënten nemen wel toe in belang indien ze de kwaliteit van het product 
werkelijk kunnen ondersteunen. Jacques Blaauw (KLM Catering Services)

  aflevergroothandel blijft bestaan, maar nog volop kansen 

voor efficiencyverbetering!

Opvallend is dat voor het eerst in 8 jaar tijd het aantal respondenten dat het er zeer mee 
eens is dat de aflevergroothandel nog lang zijn bestaansrecht behoud toeneemt. Een ruime 
meerderheid blijft dit consequent onderschrijven. 
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De a�evergroothandel zal nog lang zijn bestaansrecht behouden in de foodservice 
markt.
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Professionele koks hebben in toenemende mate behoefte aan gemakkelijke en 
tijdsbesparende producten. Om in te spelen op die behoefte schuift het vak van die 
professionele kok steeds verder terug in de keten. De industrie en de groothandel 
dienen dat vak daarom te gaan beheersen.

13

2004 (N=45) 2007 (N=46) 2009 (N=51)

Wellicht is de neiging naar kleinschalige vormen van productie ook de reden dat onze 
respondenten iets minder dan bij vorige onderzoeken geloven dat het vak van de professionele 
kok steeds meer wordt overgenomen door groot schaligere partijen vooraan in de keten. Er blijft 
echter een ruime meerderheid van 70% die vindt dat deze ontwikkeling zich blijft doorzetten.

Door een tweedeling in onze branche voor wat betreft de wijze van produceren zullen er koks 
zijn die fanatiek het ambacht zullen verdedigen en aanhangen. Daarnaast zal de technologische 
en voedingskennis toenemen. Daardoor zal de industrie heel gezonde en goede producten kunnen 
maken ten behoeve van assemblage keukens. Veel bedrijven zullen in hun proces producten gaan 
gebruiken die worden aangeleverd. Verschillende varianten en afleveringen zullen ontstaan. De 
kennis op het gebied van de voedingsleer en voedingsmiddelentechnologie zullen evident van pas 
komen in deze veranderende vraag en kennis van de consument. ... Belangrijk wordt elkaar te 
vertrouwen, kennis te delen en met elkaar op te trekken.  
Hajé de Jager (Hajé restaurants en Koninklijke Horeca Nederland)

Als de industrie slim is wel, hier ontstaat tevens een grote kans voor de dwarsliggers in deze 
markt. Droes Prinsen (La Place)



Een besparing van 5% op de logistieke kosten is makkelijk mogelijk indien alle partijen rekening 
houden met kostbare knelpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van bestelwijze, afleverdagen en 
-tijden (!), artikelbestandsbeheer, gebruik elektronische processen. Daar kan een crisis gek genoeg 
bij helpen: partijen hebben dan meer oog voor kostenbesparingen. Gerard de Vries (Lekkerland)

5% besparing is in dit verband veel te laag, moet eerder 30% zijn. Frans Dankers (Deli XL)

Het indirecte distributiesysteem leidt tot profit centers op niet toegevoegde waarde activiteiten. 
Locaties worden door gedwongen winkelnering en voorgeschreven afnames van producten 
gedwongen een hogere dan de marktprijs te betalen, om inefficiencies op hoofdkantoren te 
financieren. Rob Peters (Unilever Foodsolutions)

Ik ben het er zeer mee eens, maar er is nog te weinig vertrouwen en openheid over en weer.  
Peter Kruidenier (Kruidenier Foodservices)

Dat zal moeten starten bij de eindgebruiker. De rest in de keten is te volgzaam (uit angst).
Edo Knoppert (Metro)

De traditionele hierarchie in de bedrijfsketen staat meer dan ooit ter discussie. Wie mag 
wat verdienen waaraan en is dit nog wel uit te leggen aan de laatste schakel in de kolom. 
Reorganisatie van de keten zal noodzakelijk worden en gaandeweg onstaat steeds vaker de 
gewenste transparantie. Deze transparantie geeft inzicht in nieuwe wegen die leiden tot enorme 
besparingen die ten gunste komen aan producent en outlet vertegenwoordiging. 5% besparing 
geldt hierbij als een ondergrens. Ernest van der Voort (FFC/Starbucks)

deel 2  –  vooruitkijken

112

deel 2  –  vooruitkijken

113vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009

Zeer mee eens, maar we moeten wel keuzes maken (assortiment, type klant, mensen, etc.) en dat 
mede gebaseerd op onze historische kennis. Peter Kruidenier (Kruidenier Foodservices)

Het aantal outlets en de (logistieke) complexiteit zorgt voor een structurele rol van de groothandel. 
André Hendriks (Nestlé Professional)

Absoluut, zowel vanuit praktisch perspectief (de spullen moeten wel op locatie komen) als vanuit 
verkoopperspectief. Aflevergroothandels kunnen actief markten ontwikkelen.  
Rob Besseling (Coca-Cola Enterprises)

Ja; indien zij ook private labels blijvend kunnen positioneren. Lex Burki (Smilde bakery)

Tegelijkertijd lijken er nog steeds(!) enorme besparingen te realiseren op de logistieke kosten. 
Het blijft dan ook de vraag waarom leidende partijen in de Foodservice keten niet de handen 
ineen slaan om complexiteit te reduceren. Dit was ook een van de uitgangspunten bij de 
oprichting van het Foodservice Instituut Nederland…
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Als spelers in de foodserviceketen de handen ineen slaan kunnen zij door reductie 
van complexiteit gezamenlijk zeker 5% besparen op de huidige logistieke kosten.
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De investeringen die nodig zijn voor de implementatie van één systeem dat 
data-uitwisseling door de keten mogelijk maakt zijn te hoog ten opzichte van 
de bene�ts (papierloos orderen/factureren, tracking en tracing, online voorraad-
inzicht door de keten, etc.)

16

2007 (N=46) 2009 (N=51)

deel 2  –  vooruitkijken

114

deel 2  –  vooruitkijken

115vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009

  Het gevecht om de consument: is retail aan de  

winnende hand?
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Traditionele retailers als supermarkten kunnen alleen succesvol zijn met foodservice 
concepten (bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden) die in grote hoeveelheden 
verkocht kunnen worden.
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Partijen die in de foodserviceketen letterlijk het dichtst bij de consument zitten 
(horeca, catering) zullen het sterkst groeien.
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Het lijkt in elk geval tijd te worden dat iemand het voortouw neemt voor de implementatie  
van één systeem dat data-uitwisseling in de hele keten mogelijk maakt (voor papierloos 
orderen/factureren, tracking en tracing, online voorraad inzicht door de hele keten, …).

Ligt eraan op welk termijn. Tot nu toe hebben al onze systemen (mid-lange termijn) zich  
terug verdient door middel van optimalisatie van management sturing systematiek.  
Meten = weten en daar dan ook direct op inspelen/sturen voor de noodzakelijke resultaten.  
Reoewein Niesten (HMS Host)

Juist in deze tijd moet de industrie samenwerken om de tot op heden geaccepteerde inefficiencies 
eruit te snijden. Logistiek/ Administratie in Foodservice loopt vele generaties achter bij andere 
industrieën. Fred van Aken (Burger King)

Wij doen dit in retail met de bekende benefits. In OOH heb je grote leadcustomers /  
samenwerking van grossiers nodig om dit te arrangeren. Tot op heden te complex, te veel  
ego’s en tegengestelde belangen. Dus te veel investering. Er is eerst een consolidatieslag nodig.  
Hans van den Bosch (Lantmännen Unibake)

Er zijn al zeer geavanceerde systemen in de markt waar men zich maar bij hoeft aan te sluiten. 
Jan Vugts (Center Parcs)
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Voor het eerst ook zien we dat men ontvankelijk wordt voor de gedachte dat loyalty tools  
–die al jaren worden toegepast in retail– ook wel eens een belangrijk instrument kunnen 
gaan worden in Foodservice. Toch blijft het gros van de respondenten van mening dat loyalty 
programma’s geen belangrijk marketinginstrument zullen worden in catering en horeca.

Kan zijn, maar een loyaltysysteem blijft altijd van ondergeschikt belang. Prijs/kwaliteit blijft de 
hoofdrol spelen. Droes Prinsen (La Place)

De consument wordt steeds meer met zijn neus op de factor prijs gedrukt waarbij “boter bij de 
vis en directe zichtbare korting” steeds belangrijker zullen worden. Koos Hoekstra (Wessanen) 
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Speci�ek ontwikkelde consumentgerichte loyalty programma’s (denk aan Airmiles, 
AH Bonuskaart in de retailmarkt) zullen een belangrijk instrument gaan worden 
binnen de catering- en horecawereld.
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Binnen de Foodservice markt blijft men er aan twijfelen of de schakels die de consument 
beleveren (zoals horeca en catering outlets) het sterkst zullen groeien ten opzichte van de 
schakels die eerder in de keten zitten. Tegelijkertijd zien we al 8 jaar lang een stijgend aantal 
respondenten dat van mening is dat traditionele retailers ook succesvol kunnen zijn met 
kleinschalige Foodservice concepten. De traditionele Foodservice partijen lijken daarmee  
te accepteren dat retail een geduchte concurrent begint te worden. 

AH bewijst het tegendeel met AH Excellent. Fabrikanten als Greencore combineren 2 business 
models in 1 bedrijf; die van costleader op bulkartikelen met die van innovator op high-margin 
premium niche concepten. Martijn Peters (Pepsico)

Ligt genuaceerder in retail. Rotatie is vereist om schappositie te blijven rechtvaardigen. Kleinere 
volumes in niches kunnen, mits ze maar voldoende rendement per m2 opleveren. Foodservice 
concepten in bredere zin hebben in potentie veel slagingkans op high traffic locaties. Echter 
traditionele retailers worden (bijna) nooit goede horecaffers.  
Hans van den Bosch (Lantmännen Unibake)

Met slimme supply chain oplossingen en juiste marges lijkt het ook anders te kunnen gaan.
Jacques Blaauw (KLM Catering Services)

Er zijn genoeg kleinschalige partijen die de grootschalige retail op een kleinschalige en daarmee  
authentieke, misschien wel duurzamere, manier willen helpen. Francesco Gribling (Zwanenberg)
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broodnodig voor vernieuwingen en vernieuwingen zijn nodig voor energie. Dat moet 
de basis zijn voor het aantrekken van nog meer talent en voor het doorzetten van de 
professionaliseringsslag die het afgelopen decennium is begonnen op de Nederlandse 
Foodservice markt!

Ik denk dat de we grootste krimp al hebben gehad of gehad zullen hebben in 2009.  
2010 Wordt een jaar van consolidatie. Ik verwacht geen groei vóór 2011-2012.  
Ulrik Melort (Friesland Campina Professioneel)

Ik schat in gemiddeld 2% groei. Het blijft koffiedik kijken op dit moment, omdat over de mate 
waarin de crisis doorzet veel verschillende visies bestaan. Wij zien duidelijk dat met name jonge 
mensen zeer gesteld zijn op gemak en gezelligheid en dat deze “nieuwe toetreders” meer uitgeven 
dan de consumenten die niet meer of minder vaak met Foodservice in aanraking komen. 
Peter van der Vorm (Sodexo)

2%; Er zal een verschuiving plaatsvinden binnen de Foodservice ( zie bijvoorbeeld ontwikkeling 
stijging QSR (McD, KFC, Febo, etc) in Nederland echter daling in het middensegment), dat niet 
direct resulteert in een krimping binnen de totale Foodservice. In de USA zijn al signalen dat de 
Foodservice ‘flat’ is tot licht stijgt, dat betekent dat dit mogelijkerwijs nog 12-18 maanden  
nodig heeft voor Europa. Reoewein Niesten (HMS Host)
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Wat zal het groei- of krimppercentage gemiddeld per 
jaar zijn wat betreft uitgaven van de consument in de 
foodservice in de komende 5 jaar?
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2009 (N=51)

 Er is optimisme voor de lange termijn

Met veel genoegen sluit ik dit deel van ons boek af met een positieve bevinding.  
Het gros van de leidinggevenden die hebben meegewerkt aan ons onderzoek is er  
namelijk van over tuigd dat de consumentenbestedingen op de Nederlandse Foodservice  
markt de komende 5 jaren gemiddeld zullen groeien. De jaarlijkse groei zal liggen tussen 
de 1 en 5 procent volgens de meeste van onze experts. Een mooi gegeven. Groei is namelijk 
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  De toekomst van onze onderneming

Met het betrekken van hoeve ‘Gasterij Brabant’ vangt een 
nieuwe periode aan voor ons. Ons tweede lustrum beginnen 
we daarmee in een omgeving die qua faciliteiten en entourage 
uitstekend voldoet aan hetgeen de afgelopen jaren in ons 
hoofd als droom beeld is ontstaan. Daarnaast zijn we volop  
aan de slag met initiatieven die mogelijk het levens licht gaan 
zien. Graag laat ik u daarover beknopt meer weten.

 overall conclusies

Wat ons betreft zijn samengevat de belangrijkste conclusies van ons onderzoek met 
betrekking tot de Nederlandse Foodservice markt:

 >  ‘De recessie doorkomen’,  ‘duurzaamheid/MVO’  en  ‘gezondheid’  
zijn de belangrijkste issues voor de beleidsmakers in Foodservice  
in de nabije toekomst

 >  Co-creatie en category management worden noodzakelijke tactische 
randvoorwaarden om het verschil te maken in de komende jaren

 >  Voor de korte termijn wordt een krimp in de consumentenbestedingen  
verwacht; over de periode van de komende vijf jaar ligt echter een  
stijging van de consumenten bestedingen in de lijn der verwachting

 >  Er zijn nog volop mogelijkheden voor efficiencyverbetering in de keten

 > Concurrentie vanuit retail lijkt steeds nadrukkelijker op de loer te liggen

onze toekomst

Bertie en ik hopen in onze nieuwe hoeve een 
mooie nieuwe fase tegemoet te gaan voor de 
invulling van het werk-deel van ons leven. 
Over een tijdje zitten onze kinderen alle drie 
op de middelbare school en zal dit voor ons het 
centrum worden van onze ‘maandag tot vrijdag 
invulling’. Wij hopen daar gedurende een reeks 
van jaren vele leuke en interessante mensen te 
ontmoeten, privé en zakelijk. Als dit ook leidt tot 
nog meer balans in ons leven dan is onze missie 
in Haarsteeg helemaal geslaagd.

In de loop der jaren hebben wij vanuit 
FoodReflection de nodige ervaring opgedaan met 
het verzorgen van sessies in een rustige en ‘basic’ 
omgeving. Deze hebben wij gebruikt bij het 
ontwerp en de inrichting van onze nieuwe stek. 
Vanaf nu bieden wij in ons pand op selectieve 
basis ruimten aan die u kunt huren per dag(deel). 
Daarom hebben we ons nieuwe pand ook een 
naam meegegeven: ‘Gasterij Brabant’. 

Gasterij Brabant is een hoeve uit 1897 in het 
midden van de Brabantse Langstraat. Het is een 
typische Brabantse langgevelboerderij met een 
zadeldak. 
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Interesse? 
Mail ons op info@foodreflection.com

Ut Bakhuisje

Misschien wel de meest sfeervolle plek 
in Gasterij Brabant is het voormalige 
bakhuisje. Hier is de oude schoorsteen in 
stand gehouden en kunt u met een groep van 
maximaal 10 personen de haard brandend 
houden door het hout dat u zelf op het vuur 
gooit terwijl u met elkaar in gesprek bent.  
De openslaande deuren zorgen voor volop 
licht tijdens uw bijeenkomst.

In Gasterij Brabant beschikken wij over 3 ruimten die geschikt zijn voor bijeenkomsten 
van uiteenlopende groepsgroottes en ook alle drie een ander karakter kennen.

De Goei Kamer

Voor een gezelschap van maximaal vier 
personen is ‘De Goei Kamer’ een meer dan 
sfeervolle plek om even afstand te nemen 
en contact te maken. De vier fauteuils bij 
de open haard nodigen u uit er eens lekker 
voor te gaan zitten. Voor de eventueel 
gewenste inspiratie danwel voor wat extra 
ontspanning staat een kast ter beschikking 
met de nodige interessante boeken.

Op D’n Hooizolder

Achter in de boerderij bevindt zich de 
voormalige hooizolder. Hier kunt u  
terecht met een gezelschap van maximaal 
15 personen. In ‘Op D’n Hooizolder’ heeft 
u een prachtig uitzicht op de omgeving en 
brengt de zon u extra vitamines door het 
grote raam in de achtergevel. Uiteraard staat 
een plasmascherm u ter beschikking en 
kunt u gebruik maken van alle mogelijke 
audiovisuele middelen die u zelf meeneemt 
danwel ter plekke gebruikt (internet, TV, 
DVD, geluid/microfoon zijn allemaal 
voorhanden). 
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We maken bij dit alles gebruik van de ‘Personal Talent Explorer’ die door Inspire Company is 
ontwikkeld. Met dit instrument gaan we op zoek naar de talenten van een individu en naar de 
manier waarop die deze talenten gebruikt. En (nog veel belangrijker): we willen samen kijken 
naar de mogelijkheden die iemands talenten bieden.

Het wordt een uitdaging om dit initiatief in deze economisch zware tijden van de grond 
te tillen, maar met de bundeling van krachten die inmiddels is ontstaan heb ik er alle 
vertrouwen in dat het moet kunnen lukken.

the Improvement Companions

Joop en ik zijn er in de loop der jaren achtergekomen dat wij als duo het meest tot ons recht
komen bij het ‘losmaken’ van leidinggevende mensen in de Foodservice branche. Wij hebben 
daarom besloten om naast de driedaagse interventies (transformation accelerators) ook een 
ééndaagse dienst te gaan introduceren waarin onze gasten op individuele basis allereerst 
met onze hulp blootleggen waar ze vastlopen, we vervolgens samen naar de dieperliggende 
oorzaken gaan zoeken, om uiteindelijk tot concrete actiepunten te komen. We noemen het 
ook wel: even een dag de accu opladen.

Foodservice network

2010 Wordt het jaar waarin Foodservice Network Duitsland écht van de grond moet komen. 
Samen met onze partner Gerhard Bruder en de adviesraad van Foodservice Network Germany 
zijn we momenteel aan de slag om een mooi programma te ontwikkelen.

Duitsland is het eerste grote land in de Europese Foodservice markt dat we betreden en 
daarmee ook zeer van belang voor ons om internationaal meer voet aan de grond te krijgen. 
Na 2010 zullen we onze strategie bepalen voor de tweede fase van Foodservice Network. 
Hiermee staat de realisatie van onze droom niet stil. We willen uiteindelijk het liefst in 
nog enkele landen in de regio Europe/Middle East een nationaal netwerkplatform bouwen. 
Dit gaat ons zeker ook helpen bij het uitbouwen van onze jaarlijkse Europese happening. 
Duitsland is echter het eerste grote land in de Europese Foodservice markt dat we betreden 
en daarmee ook zeer van belang voor ons om te kunnen ‘doorstoten’. Het vinden van goede 
partners in andere landen blijft echter een lastige opgave.

Foodservice talent institute

In trajecten die we draaien met The Improvement Companions merken we  
regelmatig dat:

>  Er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van het talent in (Foodservice) organisaties
>  Talent onvoldoende gericht wordt ontwikkeld voor de Foodservice markt
>  Er te weinig carrière perspectieven zijn binnen de meeste bedrijven op het gebied  

van Foodservice, waardoor er te snel talent verdwijnt

Het gevolg van dit alles is dat er veel verborgen kosten zijn (voor het continu werven,  
opleiden en begeleiden van talenten ) en dat er veel kennis wegebt naar andere bedrijven  
(niet zelden concurrenten).

Daarom zijn Joop Egmond en ik samen met Arjan de Roy 
van Inspire Company een initiatief gestart om Foodservice 
talenten langer te boeien en binden en er tegelijkertijd meer 
uit te halen. Wat we willen bereiken is dat de natuurlijke 
vaardigheden van aanwezige talenten die niet worden 
benut wel worden aangeboord. Meestal worden talenten 
aangetrokken op basis van de competenties die nodig zijn 
om de visie, missie en strategie van een bedrijf te matchen 
c.q. te realiseren. Van de overige competenties wordt 
onvoldoende gebruik gemaakt.

Wat we de komende tijd gaan ontwikkelen moet hier een antwoord op geven.  
Dit alles met als resultaat dat er:

>  Een hogere motivatie is bij de aanwezige talenten
>  Een hoger rendement is van opleidingen e.d.
>  Minder verborgen kosten zijn in verband met personele wisselingen
>  Hogere prestaties worden geleverd
>  Persoonlijke groei en de groei van het bedrijfsresultaat zo hand in hand gaan!

Arjan de Roy
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Platform voor Gezond ondernemen in Food

Uit ons onderzoek is gebleken dat ‘duurzaamheid’ hoog op de agenda staat in de Foodservice 
markt de komende jaren. Zoals aangegeven in deel 1 zijn we vanuit The Improvement 
Companions bezig om ons bij organisaties aan te sluiten op de onderwerpen: gelukkig 
succesvol zijn, talent ontwikkelen en gezond ondernemen. Talent ontwikkeling en gezond 
ondernemen zijn ons inziens onderwerpen die de komende jaren hoog op de agenda zullen 
staan van organisaties in de foodwereld. Daarom ben ik met Joop Egmond aan het nadenken 
over een platform voor ‘gezond ondernemen’ ten behoeve van de foodbusiness. ‘Gezond’ in 
de ruimste zin van het woord. Zaken als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zullen bij dit platform moeten worden geadresseerd. Aandacht voor de planeet, 
voor mensen en voor winstgevendheid zullen daarbij uitgangspunten zijn.

CEo Convention

We zijn al bezig met de voorbereidingen voor een vijfde editie van de CEO Convention.  
Samen met Het Comité van Aanbeveling is besloten dat het tijd wordt om de beleidsmakers 
in de Nederlandse Foodmarkt te gaan ondersteunen met kennis en om versnelling aan te 
brengen in hun acteren op de vele thema’s rondom duurzaamheid. De uitkomsten van 
ons onderzoek voor wat betreft het thema ‘duurzaamheid’ hebben ons ook aangespoord 
om met zeer veel energie te gaan bouwen aan een geslaagde lustrumeditie. We zullen 
(vanzelfsprekend) wel een link blijven leggen met ‘gezondheid’.  
 
De vijfde CEO Convention zal waarschijnlijk medio november 2010 plaats gaan vinden.
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Hans Steenbergen  
Voor de diepgang die hij in Foodservice 
Network en Shoot My Food brengt,  
alsmede voor de positieve energie die  
hij in onze bedrijven pompt.

Ron Cijs  
Voor het leggen van het contact met 
Capgemini.

Cees Bouter  
Voor de vrijheid die hij me gaf bij Campina.

Rini Kristiaan  
Voor haar hulp bij mijn vindtocht naar 
‘vertrouwen’ en ‘verbeteren’.

Comité en Adviesraad
De mensen die in het Comité van Aanbeveling 
van de CEO Convention zitten/zaten, danwel 
in de Adviesraad van Foodservice Network. 
Hun toewijding, steun, kennis en netwerk 
hebben mij (en mijn partners) zeer geholpen. 
Wij weten dit zeker op waarde te schatten!

Onze medewerkers in Wageningen  
Die met veel passie hun werk verrichten  
en daarmee Foodservice Network en Shoot 
My Food elk jaar helpen beter te maken.

De mensen van de Focolarebeweging  
Zij hebben het op Abdij Mariënkroon 
mogelijk gemaakt dat we zoveel goede 
counseling sessies hebben gehad op hun 
mooie locatie en ons altijd thuis hebben 
gevoeld.

Alle klanten van FoodReflection  
Voor het vertrouwen dat ze ons geven.

...en iedereen die ik dus eventueel vergeten ben!

Peter Kruidenier  
Omdat hij mij laatste zetje gaf richting  
zelf standig ondernemerschap, alsmede  
voor zijn gezonde boerenverstand.

Joop Egmond 
Voor de onvoorwaardelijke en warme  
manier waarop hij met mij samenwerkt.

Eric Kruidhof  
Voor zijn leiderschap en het vertrouwen  
dat hij mij gaf.

Theo van Brussel  
Voor zijn ‘tot twee keer nadenken’ en  
zijn nuchtere kijk op het leven.

Erik Driessen  
Voor zijn ongebreidelde creativiteit.

Arjan de Boer  
Voor de rust die hij in onze organisatie  
in Wageningen heeft gebracht en de fijne 
band die we (bijna dagelijks) hebben.

Bertie  
Voor haar steun vanaf de periode al vóór 
de start van FoodReflection, voor haar 
fantastische support op de abdij en haar 
moedige stap om haar baan na 24 jaar in  
te ruilen voor een nieuwe invulling op 
hoeve ‘Gasterij Brabant’.

Onze ouders  
Voor hun vertrouwen en steun gedurende 
vele jaren.

Harry Stofberg  
Voor het feit dat hij mijn eerste counseling -
klant werd en de vele hulp die hij heeft 
gegeven bij de opzet van Foodservice 
Network in diverse landen, bij het bouwen 
aan de CEO Convention, alsmede bij de 
start van The Improvement Companions. 
Fantastisch om zo’n  authen tieke en warme 
persoonlijkheid in je kennissen kring te 
hebben.

 bedankt!

Tot slot wil ik graag nog een aantal mensen persoonlijk bedanken. Vanzelfsprekend 
wordt dit een lijstje waarin waarschijnlijk iemand wordt vergeten en daarom hecht ik 
eraan te melden dat deze lijst ongetwijfeld niet compleet zal zijn (hoezeer ik mijn best 
daar ook voor heb gedaan). Bij voorbaat mijn excuses daarvoor aan degenen die het 
betreft! Met die wetenschap wil ik toch graag de volgende mensen persoonlijk mijn  
dank uitspreken:
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 met dank aan

Bij de totstandkoming van het tweede deel van dit boekje hebben wij ons verheugd in 
de medewerking van vele experts van leidende bedrijven in de Nederlandse Foodservice 
keten, waaronder:
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Op verzoek hebben we hier nog eens ‘Deel 1’ 
opgenomen van ons boek ‘Leiderschap is gewenst’ 
dat in januari 2007 is gepubliceerd. Het is bedoeld 
als een aansporing voor diegenen die de koers in 
hun leven willen verleggen, maar bang zijn voor 
de confrontatie en/of de tijd niet kunnen vinden 
om zich te verdiepen in een grote hoeveelheid 
aan publicaties.

Appendix 1

‘Leiderschap’
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‘geëngageerd’ noemen. Dergelijke mensen vinden het hun taak een sterkere organisatie achter 
te laten in plaats van alleen maar hogere aandelenkoersen. Bij hen zien we niet de arrogante 
overmoed die voor leiderschap moet doorgaan. Als business schools echt deden waarvoor ze 
zijn opgericht, namelijk waarachtige leiders afleveren, zouden hun afgestudeerden bekend 
staan om hun nederigheid in plaats van om hun arrogantie.’. 
Persoonlijk leiderschap betekent dat u vaststelt wat belangrijk voor u is; persoonlijk manage-
ment wil zeggen dat u dat vervolgens op een gedisciplineerde wijze ook in de praktijk brengt. 
Het gaat dan wel om de discipline van binnenuit, keuzes maken en daarnaar leven en handelen 
(en niet volgens de discipline die u van buitenaf wordt opgelegd, want dan laat u zich mee-
voeren op/door de belangen van anderen en dat geeft altijd een gevoel dat u niet verantwoor-
delijk bent voor de resultaten). Het is vervolgens natuurlijk de grote kunst trouw te zijn en 
blijven aan uzelf en uw principes. Helaas leven wij te vaak in een cultuur van compromissen, 
omdat veel mensen onvoldoende vertrouwen hebben in zichzelf en de ander. Om een win-win  
situatie te creëren moet u bereid zijn van een ander te leren, die ander te beïnvloeden en iets 
voor elkaar over te hebben. Dat is een langdurig proces van interactie dat begint met zelf-
vertrouwen. Het is geen techniek! Het is gebaseerd op Covey’s principe van ‘empathische 
 communicatie’. De meeste mensen luisteren helaas om een antwoord te kunnen geven in plaats  
van om te begrijpen wat zich in het hoofd en gevoel van de ander afspeelt. Covey in een inter-
view in ‘Management Team’: ‘Mensen denken teveel in termen van compromissen. Ze begrijpen 
de voordelen van synergie niet. Je hoeft niet tegen elkaar te vechten. Wie goed met een hamer 
om kan gaan, denkt dat alles een spijker is. Als je goed bent in competitie, ben je daar steeds 
mee bezig. Veel mensen wedijveren met hun kinderen, hun echtgenotes of collega’s.  Ze hebben 
niet door dat het geluk van anderen ook je eigen geluk kan zijn. Mensen hebben geen wij-
mentaliteit, maar een ik-mentaliteit.’.

Het leek ons daarom goed dit boekje te starten met wat bespiegelingen die u als leider en 
 manager in deze branche –maar óók als mens– kunnen helpen om gelukkiger en succes voller 
te worden. Dit kan zelfs al helpen tijdens het doornemen van het tweede deel, dat volledig 
draait om de inhoud.

We hebben er overigens nog onvoldoende de vinger achter wat de verantwoordelijken in 
Foodservice nu belemmerd om het échte verschil te gaan maken. Het zou fantastisch zijn als 
er een onderzoek komt om dat in beeld te brengen. Wij werken daar graag aan mee!

Deel 1: procesmanagement vanuit innerlijke 

kracht leidt tot een beter resultaat

3.1 Leiderschap is écht een kunst – ook in Foodservice

Wij hebben inmiddels bij FoodReflection de nodige jaren ervaring met het counselen van 
managers in de Food(service) wereld. Behalve om de inhoud (strategie en organisatie) draaien 
deze sessies ook om het proces. Daarbij komen zaken aan de orde als persoonlijke ontwikkeling,  
teambuilding, klantrelaties, interne politiek en imagebuilding. Steeds weer blijkt dat het 
 realiseren van een optimaal resultaat begint bij het weten van wat je wilt bereiken en het 
 kennen van je échte kracht(en). Om met Bommerez en Van Zijtveld te spreken: ‘Leiderschap 
houdt zich bezig met de juiste dingen en management zoekt ernaar de dingen op de juiste 
manier te doen’ … ‘Communicatie betekent in essentie iets op een liefdevolle wijze delen en 
ook elkaar wederzijds dienen. Communicatie die het hart buitenspel zet, kan nooit echte 
communicatie zijn. Dat soort communicatie is niet uit op delen maar op overtuigen, op gelijk 
hebben, op iets van de ander krijgen. Topperformers in de zakenwereld gaan helemaal op in 
wat ze doen, zonder tijdsdruk of angst voor het niet halen van de order. Ze hebben geen focus 
op het krijgen van iets voor hun eigenbelang. Ze zijn er om samen met de klant iets moois te 
realiseren. Het proces zelf verschaft hun vreugde en is een soort beloning op zichzelf. Ze willen 
oprecht de levenskwaliteit van de klant en zijn familie of personeel verbeteren want dat is 
hun missie. Winnaars zijn gevers. Ze handelen uit overvloed. Winnaars staan in het centrum. 
Ze staan boven de tijd.’ (uit: Flow en de kunst van het zakendoen). Een echte leider geniet van 
zijn kwetsbare opstelling. Daarin vindt hij zijn menselijkheid en oprechtheid. Daarmee maakt 
hij ook verbinding met anderen. Want voor leiderschap heb je drie dingen nodig: een doel, 
een leider en mensen die met hem of haar dat doel willen verwezenlijken. Management is dan 
ook niet inspirerend; alleen de (be)ziel(ing) kan dat zijn. Stephen Covey zegt: ‘Manage  dingen, 
leid mensen. Management is formele autoriteit, leiderschap is morele autoriteit. Je hebt 
beide nodig. Leiderschap is de hoogste aller kunsten.’ (Management Team 30 januari 2004). 
 Napoleon Hill verwoordde het als volgt: ‘Wie meer geeft dan hij moet, zal meer ontvangen 
dan hij verwacht’. Volgens Stephen Covey kan een leider uitsluitend effectief werken als hij in 
een wederzijds afhankelijke positie verkeert met zijn omgeving. Interessant is in dit kader tot 
slot ook nog hetgeen Henry Mintzberg schrijft in ‘Managers, maar dan echte’: ‘Wat wij nodig 
hebben zijn evenwichtige, toegewijde mensen met een managementstijl die wij ‘betrokken’ of 



appendix 1  –  ‘leiderschap’

136

appendix 1  –  ‘leiderschap’

137vooruitkijkEn in dE acHtEruitkijkspiEgEl  –  FoodrEFlEction 2009

mensen die dezelfde zorgen hebben. U zult zien dat er op een zeker moment iemand komt met 
een oplossing. Dat gaat echter pas lukken als u een helder beeld heeft van waar u naar toe wilt 
en dus van uw zorgen in dat kader.
Wat men niet wil is vaak wel duidelijk, maar dat betekent dat gestart wordt met negatieve 
for muleringen. U doet zichzelf echter een plezier te starten met een ‘vindtocht’ naar wat u wel 
wenst; Waar gaat u hart van kloppen? Waar wordt u warm van? Wat past bij u en uw fantasieën? 
Het is ons inziens een vaststaand feit dat verlangens bij jou horen en dat je ze niet hebt be dacht. 
De kunst is er (weer) achter te komen wat die verlangens zijn en ze duidelijk en realistisch te 
omschrijven. Jim Collins schrijft in ‘From good to great’: ‘De enige manier om ‘geweldig’ te 
worden is om te doen waarin je potentieel de allerbeste kunt zijn’. Winnaars zijn mensen die 
het beste zijn in wat ze doen en aanvaarden dat ze sommige dingen niet kunnen. Hierin zit 
een verkapte waarschuwing om bij het ontdekken en omschrijven van je wensen niet door te 
slaan in onrealistische dromen. Onderzoek van het reclamebureau Benton en Bowles toonde 
aan dat meer dan 70 procent van de mensen hun droom heeft ingewisseld voor een fantasie 
zoals het winnen van de postcodeloterij. Erik van Vooren: ‘De Lotto-route is de favoriete weg 
van de mensen die het leven beschouwen als een loterij: je hebt geluk, of niet. Volgens hen is 
succes iets wat je overkomt. Dat is een gemakzuchtige houding, want geluk is een omstandig-
heid die je zelf moet voorbereiden, cultiveren en verdedigen. Niemand wordt ongelukkig 
geboren. We hebben onze ongelukkige gevoelens aangeleerd.’ (Uit: Succesµ zit  tussen je oren). 
Een echte ambitie is ons inziens dan ook meer dan een droom: het is een droom met een richting 
en een realistisch doel.
De vraag is in het kader van de ‘Lotto-route’ overigens of je van geld rijk wordt. Als u dat vindt 
zou u het boek van Napoleon Hill ‘Denk groot & word rijk’ eens moeten lezen. Hij zei onder 
andere: ‘Wie rijk wil worden, moet verlangen naar rijkdom met een geesteshouding die een 
obsessie wordt, plannen bedenken om die rijkdom te verwerven en die plannen uitvoeren  
met een volharding die geen mislukking toestaat.’. Met andere woorden: droom je leven, leef je 
dromen. Onvoorwaardelijk!

Bij het proces van ‘geweldig’ worden is het zaak om te stoppen met ingewikkeld zijn en doen 
en te starten jezelf te ontwikkelen (als de ‘wikkels’ rond je ware persoon zijn afgelegd zie je 
wie je bent). Als dit lukt is dat een hele stap. Je moet immers ophouden met ‘vasthouden’.  
Als je iets blijft vasthouden ben je onbewust iets aan het doen en dat kost energie die je beter 
voor andere dingen kunt gebruiken. Vervolgens is het echter de uitdaging te vechten tegen 
veel zaken die onze ‘opvoeders’ (we bedoelen daarmee niet alleen onze ouders, maar ook 
familie leden, partners, onderwijzers, vrienden, werkgevers, aandeelhouders, collega’s, etc.)  
ons  hebben bijgebracht.

3.2 Weet wat je wilt en weet wie je bent

‘Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd’ (Sammy Davis jr.)

Het kan raar klinken, maar onze ervaring is dat veel mensen zowel zakelijk als privé niet goed 
weten wat ze nu écht willen. Het beangstigt ook om daarover na te denken. We zijn met bosjes 
tegelijk aan het ‘watertrappelen’, wetend dat we nergens naar toe gaan maar doodsbang dat 
we verdrinken als we er mee ophouden. Maar als je anderen voor jou wilt laten kiezen dan is 
dat jouw keuze. Hoe kun je de bodem immers zien als je niet ophoudt het water te bewegen? 
Het is daarom fijn je te beseffen dat wij mensen unieke kwaliteiten hebben als zelfbewustzijn, 
geweten, voorstellingsvermogen en vrije wil. Ons gedrag is dus afhankelijk van onze eigen 
besluiten en niet van de omstandigheden. Om in termen van Covey te spreken: pro-activiteit 
betekent u laten leiden door uw waarden; re-activiteit door gevoelens en omstandigheden van 
buitenaf. Vanzelfsprekend is er altijd beïnvloeding door uw omgeving, maar het verschil zit in 
de mate waarin u erdoor wordt bepaald.

Velen van ons hebben het idee dat het leven ze overkomt zoals het is en dat ze daar weinig tot geen 
invloed op kunnen uitoefenen. Het komt van buitenaf. De situatie bepaalt. Wanneer je om je heen kijkt 
of naar je eigen leven, lijkt dit de werkelijkheid te zijn. Want wat je niet bepaalt zijn je afkomst, je 
intelligentie, je uiterlijk en of je oud wordt, gezond blijft. Zelfs al doe je er nog zoveel aan. Wat je niet 
bepaalt, is dat er van alles op je afkomt wat je niet verwacht. Ook wat je niet wilt. We hebben dit niet 
in de hand. Maakt je dat een willoos slachtoffer van de dingen die je overkomen? Nee. Niet als je die 
realiteit accepteert. De realiteit dat er van alles op je afkomt. Dan is dat het leven. En dat is de realiteit. 
De keuze zit in hoe om te gaan met al die situaties die op je afkomen en in het creëren van mogelijk-
heden voor de toekomst. Of je een geslaagde mogelijkheid kunt creëren, een die lukt of uitkomt, weet je 
niet, dat kun je niet weten. Dus is het zinvoller om energie te steken in het creëren van mogelijk heden 
dan om constant bezig te zijn grip te krijgen op de situatie waarin je je bevindt. En alles is een situatie. 
Je werk, mensen, het weer, je relaties, kortom alles van buiten wat gedachten oproept.  
(Uit: Gedachtemanagement)

Veel mensen zijn bang straks niet te hebben geleefd, met andere woorden: ze hebben nooit een 
hoger doel overwogen, dat dus nooit gevolgd of tenminste een poging gedaan de/hun wereld 
te helpen veranderen. Beter is het je kleine wil die onvrij is en door dingen en driften wordt 
geregeerd op te offeren aan je grote wil, die vanuit je bestemd-zijn afgaat op de bestemming 
(Martin Bubers). Te vaak komen mensen er achter dat hun activiteiten en inspanningen uit-
eindelijk niets hebben opgeleverd. In dit kader is het overigens zinvol je zorgen te delen met 
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lang denkproces. Meestal zijn we het denkproces vergeten, maar de besluiten niet. Ik ga niet 
als eerste bijvoorbeeld. Voor je het weet, ga je heel je leven nooit als eerste. … Als iemand ons 
heeft beledigd, is het net alsof we onszelf daar nog eens voor straffen door er maar over na te 
blijven denken. Dat zijn zinloze gedachten en het is verspilde tijd en energie. Grip krijgen op 
je denken kan dit doorbreken.’ (uit: Gedachtemanagement van Herman Beuker). Reden temeer 
om serieus terug te gaan kijken in de tijd; een paar passen terug kan immers het begin van een 
aanloop zijn. Charles Handy schreef over de zoektocht naar zijn missie: ‘Ik spendeerde mijn 
jonge jaren aan hard werken om te proberen iemand anders te zijn. Op school wilde ik een 
groot atleet worden, op de universiteit een sociaal bewogen mens, daarna een zakenman en 
nog later hoofd van een belangrijke internationale instelling. Al gauw ontdekte ik dat ik niet 
voorbestemd was om op die gebieden succesvol te zijn. Maar dat weerhield me er niet van om 
toch te blijven proberen. Daardoor was ik voortdurend teleurgesteld over mezelf. Ik probeerde 
zo hard om iemand anders te zijn en vergat daardoor me te concentreren op de persoon die 
ik kon zijn. … Achteraf gezien besef ik dat ik op de vlucht was voor mezelf. Door introspectie 
kunnen we onszelf nochtans ontdekken. … Enkel als we ons goed voelen in ons eigen vel, zijn 
we van enige waarde voor de anderen.’.

Verantwoordelijkheid en afhankelijkheid zijn alibi’s en valkuilen. Ze bestaan niet echt, wij 
creëren ze. Macht is tijdelijk en wordt je door anderen toegekend. Kracht is oneindig en komt 
uit jezelf. Als je volledig en vrij uitdrukt wie je bent voel je je heerlijk en totaal gesteund. Het 
gaat namelijk bij het benoemen en realiseren van je wensen niet om het hebben, maar om het 
zijn (= leven). In het ‘zijn’ is niets; geen gedachten, geen emoties. Vrijheid is er voor iedereen 
die haar wil ontdekken (dat wil zeggen je bewustzijnsniveau veranderen door op een andere 
manier over jezelf te denken). Mensen die problemen hebben met hun zelfbeeld gaan echter 
vaak niet op zoek naar hun ware identiteit, maar projecteren hun onvrede over zichzelf op 
anderen. Zonde voor beide partijen!
Een argument om niet aan zo’n proces van zelfreflectie en –confrontatie te beginnen is vaak 
‘geen tijd’. Dat kán in principe nooit een argument zijn, als je begrijpt wat je er voor terug-
krijgt. Om met Oscar Wilde te spreken: ‘We hebben weinig tijd en veel te doen. Laten we 
de tijd nemen voor wat we doen.’. Start nu met het realiseren van je hartenwensen. Later is 
 immers allang begonnen…
‘Niemand kan vluchten voor zijn eigen hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het 
zegt. Zodat je nooit verrast wordt. Als je iets met heel je hart wenst, ben je dichter bij de ziel 
van de wereld’ (uit: De Alchemist). Het is dan ook niet vreemd dat hart aanvallen het meest 
voorkomen bij mensen die alles met hun verstand oplossen en die continu hun omstandig heden 
verbeteren en niet zichzelf (hier schiet het citaat van Peter Block door mijn hoofd: ‘Door goede 
afscheidingen krijg je slechte buren.’). Vaak ook zijn dat de mensen die wel ‘hart’ hebben 

‘Wanneer je steeds dezelfde mensen ziet –en dat gebeurde op het seminarie– gaan die tenslotte deel 
uitmaken van je eigen leven. En omdat ze deel uitmaken van je leven, willen ze dat ook bijsturen.  
Als je niet wordt zoals zij willen dat je wordt, zijn ze boos.’ (Uit: De Alchemist van Paulo Coelho)

‘Wanneer je bang bent voor vuil, word je nooit rein… Met ‘reinheid’ wordt niet alleen het afwassen 
van vuil bedoeld, maar ook het afwerpen van onnodige ballast, het loslaten van alles waardoor jouw 
ziel niet meer kan ademen.’ (Uit: Rituelen voor lichaam en ziel van Anselm Grün)

‘Als het zakenleven de zich volkomen aanpassende persoonlijkheid tot ideaal verheft, blijft weinig 
ruimte over voor creativiteit en leiderschap. Uiteindelijk zullen organisaties daarvan het slachtoffer 
worden, omdat ze op die manier juist die individuen buitensluiten wier leven bestaat uit investeren  
in hun werk en in mensen.’ (Uit: Een levensregel voor beginners van Wil Derkse)

Note: accepteer het verleden en wees dankbaar voor de opgebouwde inzichten. Als u namelijk 
weerstand gaat bieden aan uw ‘opvoeders’ en hun overtuigingen wordt alles sterker, omdat u 
daar aandacht aan besteed. Beter is het dan ook vergevingsgezind te zijn; dat is het begin van 
heling. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je jezelf zo groots mogelijk gaat zien in plaats van 
jezelf klein te maken (‘Je bent zo klein als je dominante beperking of zo groot als je dominante 
droom’– William James) . Ook is het goed te leren beseffen dat schaarste is gecreëerd door 
mensen en niet door de natuur. De grenzen die wij stellen zijn denkbeeldig. Ze bestaan niet 
echt, wij creëren ze! 

Westerse leidinggevenden hebben een te beperkte visie. … Ze laten zich leiden door de korte termijn 
van kwartaalcijfers en aandeelhouders, houden bij hun beslissingen weinig rekening met de natuur 
en hebben een te mannelijke leiderschapsstijl die gericht is op ego, status, macht en geld. … Maar die 
kennis via trainingen overbrengen aan CEO’s heeft niet zoveel zin. Juist CEO’s leren moeilijk nieuw 
gedrag aan omdat hun oude patronen zo succesvol zijn: die hebben hen immers gebracht waar ze nu 
zijn. (Rolf Winters van Winner in Intermediair van 5 oktober 2006)

Persoonlijke ontwikkeling is goed beschouwd niets anders dan afleren en loslaten; teruggaan 
naar de persoon die je als energiek, creatief en onschuldig kind was. Je weet dan weer wie je 
bent; je was het ‘even’ vergeten. Onderzoek door Stanford heeft overigens aangetoond dat meer 
dan 90 procent van de overtuigingen die later in ons leven ons gedrag bepalen door ons zijn 
opgedaan in onze eerste 21 levensjaren en dat de voornaamste basisovertuigingen over jezelf 
en relaties worden genesteld in de eerste 7 jaren. ‘Als kind nemen we besluiten die invloed 
hebben op de rest van ons leven. Of we mensen vertrouwen of niet. Of we gelijk met iemand 
in gesprek gaan of dat we eerst afwachten. Het zijn besluiten die dikwijls zijn ontstaan na een 
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3.4 Geloven = realiseren

Geloof is een gedachte die je onderbewustzijn heeft aanvaard. Je onderbewustzijn wil daarbij niet 
bewijzen dat de gedachten die je zaait goed of slecht zijn, juist of verkeerd, positief of negatief: het 
reageert simpelweg in overeenstemming met de aard van de gedachten die jij gelooft. In tegenstelling 
tot je verstandelijk redeneren is je onderbewustzijn niet in staat om keuzes en vergelijkingen te maken. 
Je onderbewustzijn zal elke suggestie aannemen, hoe onjuist die ook is. … Geloof –ook in een niet– 
religieuze context– geeft kracht. Dat heeft alles te maken met de synergie tussen lichaam en geest.  
… Als je gelooft zul je het ook zien. Geloof werkt zelfbevestigend. (Uit: Succesµ zit tussen je oren)

Als je werkelijk gelooft dat de gecreëerde eindsituatie jouw leven zal verbeteren is het nog 
‘slechts’ een kwestie van realiseren. Je geest moet dan wel gereinigd zijn van twijfels en andere 
niet steunende denkbeelden. Als je immers maar enigszins denkt het pijltje niet in de roos van 
het dartbord te kunnen gooien dan zal het zeker niet lukken. Er wordt door te veel mensen 
energie verkwist in negatieve emoties en defensief leven. Het rare is dat we wél geloven dat 
dingen gaan gebeuren die negatief zijn, maar níet geloven dat dingen gaan lukken die posi-
tief zijn. Een goede suggestie hierbij is je negatieve denkbeelden om te bouwen in positief 
geformu leerde denkbeelden. Vervolgens ga je handelen op basis van mogelijkheden en niet  
op basis van de (interpretatie van) bestaande feiten. Angst is daarbij ook een slechte raadgever. 
De essentie van angst is: tijd. Alle angst heeft te maken met het verleden of de toekomst. In een 
staat van angst zit je vol weerstand en wil je vasthouden. Om u te motiveren uw angst(en) los 
te laten quoten wij graag John Henry Newman, die zei: ‘Vrees niet dat het leven zal eindigen. 
Vrees dat het nooit echt zal beginnen.’. Angst is dus niet alleen een slechte raadgever, maar 
angst en liefde (= de kracht van de delen om te streven naar samenhang, onze staat van inner-
lijke overvloed en onze originele staat van waaruit we zonder voorwaarden kunnen geven) 
kunnen ook niet tegelijk bestaan. Het gaat overigens om de kracht van de liefde, want als je 
van iemand houdt wil je altijd beter zijn dan je bent (Coelho). Liefde staat dan ook boven alle 
gevoelens; het is een permanente kracht. In een staat van liefde kun je zonder voorwaarden 
geven. 
Als u ervan overtuigd bent dat u de eindsituatie gaat realiseren, gaat u hier automatisch over 
praten. U komt er dan al snel achter welke mensen om u heen iets voor u kunnen betekenen. 
Het is handig als die mensen op een of meerdere gebieden beter en sterker zijn dan u zelf. Vaak 
blijkt dit overigens doordat ze u op een bepaald punt irriteren. Bedenk dan dat een pijnlijke 
ervaring een kans is om je beperkende overtuiging(en) op te geven. Die ‘betere en sterkere’ 
 mensen gaan onwillekeurig bijdragen aan de realisatie van uw wensen door u aan contacten 
te helpen, artikelen te mailen, boeken te sturen, etc. Het is prachtig tijdens dit proces te zien 

voor de zaak, maar onvoldoende voor zichzelf. Dat zijn ook de mensen die vaak mopperen. 
 ‘Mopperen werkt in een organisatie als een langzaam en onderhuids werkend sociaal gif. 
 Mopperen vertroebelt visie, tapt energie af en tast het hart aan. Dat geldt zowel voor ‘inwendig’ 
als ‘uitwendig’ mopperen. Gelukkig bestaat er een tegengif tegen het mopperen: Blijmoedigheid. 
Blijmoedigheid heeft met ‘moed’ te maken – een karakterhouding die niet nodig is wanneer 
alles gladjes verloopt, maar pas wanneer er sprake is van barrières, tegenslag, zorg en onzeker-
heid.’ (Uit: Een levensregel voor beginners). In ‘Management Team’ wordt Stephen Covey  
geciteerd tijdens een lezing: ‘Er zijn vier soorten ‘kanker’ die geluk en effectiviteit in de weg 
staan: kritiseren, klagen, concurreren en vergelijken. Remedie daar tegen zijn de principes 
eerlijkheid, verantwoordelijkheid, integriteit, samenwerking en respect.’. Wat let je...

3.3 De kracht van de verbeelding

Om uw wensen te realiseren is het ons inziens noodzakelijk de eindsituatie in beeld te hebben. 
Hoe scherper, hoe beter. Wat je je nu verbeeldt zal er straks immers zijn. Einstein zei al dat 
verbeelding belangrijker is dan kennis. 
Het creëren van een virtuele werkelijkheid is echt werk. Het kost moeite, tijd en concentratie. 
Je gaat je voortdurend afvragen welke thema’s in jouw leven steeds weer de kop op steken. Je 
denkt hierbij aan voor ú optimale leef– en werkomstandigheden, waarin u doet waar u zin 
in heeft in een situatie waarin u uzelf bent. Het helpt enorm om de virtuele werkelijkheid te 
creëren in een omgeving van rust en ruimte (uw kantoor zal zich daar naar alle waarschijnlijk-
heid niet voor lenen).
Het lastige hierbij is dat in onze Noord-Europese cultuur het ongewenst gedrag is om je  
ver  langens te uiten. Het wordt gezien als materialistisch, idealistisch, egoïstisch, etc.  
Bedenk  echter dat egoïsten het minst ziek zijn (niet ‘egocentristen’)! Met zo’n ‘egoïstisch’  
individu bedoelen we  iemand die totaal is in wat hij zegt of doet. Iemand die innerlijk heel 
is en van daaruit handelt. Door het slechten of negeren van de belemmerende omgevings-
invloeden zult u steeds beter in staat zijn de eindsituatie te zien. Als die helemaal klopt dan zal 
al uw aandacht daar volledig naar toe gaan. En: waar aandacht naar toe gaat, daar gaat energie 
naar toe en waar energie naar toe gaat, daar gebeurt schepping. Overigens groeit álles waar je 
energie in steekt, zowel positief als negatief. Alleen de armen willen rijk worden en hoe meer 
energie ze er in stoppen des te armer ze worden. ‘Je moet ze geen geld geven, ze moeten zichzelf 
liefde geven.’ (Willem de Ridder in het ‘Handboek Spiegelogie’).
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Zoiets leer je niet op school. Trouwens het businessgerichte onderwijs is over het algemeen  
sowieso al niet bezig met dit soort ‘zachte’ vaardigheden. ‘De meeste docenten maken zich er  
niet druk over of ze kunnen ze niet onderwijzen, terwijl de meerderheid van de jeugdige 
 studenten de meeste ervan nog niet kan aanleren.’ (uit: Managers, maar dan echte). Het gevolg 
is dat sommige managers zich meer bezorgd maken om een kras op hun auto dan om een deuk 
in hun mensen. Daarentegen houden veel opleidingen zich erg bezig met inhoud en competitie.  
Een studie van de universiteit van Warwick toonde aan dat mensen van middelbare leeftijd  
die met een universiteitsdiploma voor een groot bedrijf werken zich meestal minder gelukkig 
voelen in hun job. Volgens de onderzoekers komt dit door de grote ambities van universitair  
geschoolden en de onderlinge concurrentiestrijd tussen de afgestudeerden. Ze   vinden het (nog) 
belangrijker hoe ze presteren ten opzichte van elkaar dan hoe hun persoonlijke carrière verloopt.

Bij het daadwerkelijk handelen bevindt u zich op het grensgebied tussen fantasie (de virtuele 
werkelijkheid) en realiteit. Het is dan zaak de wensbeelden te vertalen in concrete en haalbare 
doelstellingen met een realistische tijdsplanning daaronder. Creëren is een proces dat zich 
niet laat dwingen, het gebeurt gewoon. Creativiteit wordt niet ‘gedaan’. Zo nu en dan zal blijken 
dat u nog niet toe bent aan het nemen van een beslissing. Wacht dan tot dat wel het geval is. 
Om met Bommerez en Van Zijtveld te spreken: ‘De vlinder verschijnt als de tijd er rijp voor is, 
niet eerder’ (Kun je een rups leren vliegen). Neem de tijd; uw brein neemt zelf zijn beslissingen. 
Beslis niet voordat je een beslissing wérkelijk van binnen hebt genomen. Om de dingen goed 
te kunnen zien moet je vaak eerst een ‘donkere’ periode doormaken. Zonder donker zie je 
 immers het licht niet! Om met Coelho te spreken (in zijn boek De Alchemist): ‘Het donkerste 
uur is het uur voordat de zon opkomt’.
Erik van Vooren spreekt in dit kader over ‘Nuttig Niksen’: ‘Om je innerlijke krachtbron te 
benutten, moet jij haar de tijd geven om zich te manifesteren. De natuur laat zich niet zomaar 
forceren. Daar knelt het schoentje: we zijn veel te ongeduldig. We leven in het ‘Ik ren, dus ik 
ben’-tijdperk. Je kunt geen baby hebben in één maand, zelfs al maak je negen vrouwen zwanger. 
… Nuttig Niksen lijkt een tegenstelling. Hoe kan niets doen nuttig zijn? Technieken als relaxatie, 
visualisatie en meditatie vertragen de hersengolven. Daardoor wordt de linkerhersenhelft als 
het ware afgesloten en krijg je toegang tot de rechterhersenhelft die onder meer je intuïtie  
beheerst. Het is een vicieuze cirkel die je moet doorbreken: om aan Nuttig Niksen te doen 
moet je geduld hebben. Dat heb je misschien niet, en toch word je precies door het Nuttig 
Niksen geduldiger. Dit proces op gang brengen zal sommige –ongeduldige– mensen wat extra 
moeite kosten. Vergelijk het met de spanning om een steen van een helling te laten rollen: 
hoe meer de steen in beweging komt, hoe geringer de inspanning die er nodig is om hem in 
beweging te houden. … Onze samenleving doet er alles aan om het ‘doen alsof je werkt’ aan te 
moedigen. De cultus van het uren kloppen kent nog zeer veel volgelingen.’.

dat de wereld bestaat uit relaties en niet uit dingen. De wereld is open en non-substantieel;  
terwijl ik dit schrijf verandert de natuur (bladeren vallen en worden deel van een andere boom). 
Met andere woorden: niets is blijvend, dus hoe zou de toekomst überhaupt vast kunnen liggen? 
Alles is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het is onbekend hoe die verbondenheid werkt. 
Vast staat dat mensen die deel uitmaken van uw leven dat leven willen bijsturen.  
Mensen die niet geloven in uw eindsituatie c.q. in uw realisatie daarvan zullen derhalve 
langzaam gaan afvallen in uw omgeving als ze zien dat u onvoorwaardelijk gaat voor het 
realiseren van uw droom. U kunt zich voorstellen dat dit een pijnlijk proces is. Het is echter 
onlosmakelijk verbonden met het realiseren van uw hogere doel(en).
Om ervoor te zorgen dat de juiste mensen u gaan helpen uw eindsituatie te realiseren is het 
noodzakelijk dat u over die situatie geen misverstanden laat bestaan. Wees helder over wat u 
verlangt! Individuen zullen zich dan vanuit passie gaan verbinden en er ontstaat een soort van 
collectieve passie die gericht is op het realiseren van uw droom. Het mooie aan dit proces is 
dat het onvoorwaardelijk steunen van anderen automatisch ook leidt tot het omgekeerde. Het 
vertrouwen dat u hebt in anderen zal medebepalend zijn voor het vertrouwen dat die anderen 
in zichzelf hebben. Wie inspireert tot goede dingen is in feite groter dan degene die ze volbrengt. 
Harry Truman: ‘Je kunt in het leven alles bereiken, zolang je het maar niet erg vindt dat een 
ander met de eer gaat strijken.’. Uw wereld gaat dus om meerdere redenen veranderen. 
Wellicht kan het u inspireren te weten dat Edison bij elke uitvinding zocht hoe hij de mens-
heid kon dienen. Hierdoor ontving hij fantastische invallen en inzichten. Hij was een kind van 
de natuur en die behandelt haar kinderen als een echte moeder!
Om uw wensen scherp te krijgen is het zaak dat u die op een krachtige en positieve manier 
uitschrijft in volzinnen (zogenaamde ‘affirmaties’). Met name ‘De Creatiespriaal’ en –in iets 
mindere mate– ‘Succesµ zit tussen je oren’ kunnen u daarbij helpen.

3.5 Realiseren is een uniek proces

‘Toen leerde ik pas wat stabilitas is: vol vertrouwen en geduldig vasthouden. En op een dag, God weet 
waarom, begon het weer te stromen.’ (Uit: Een levensregel voor beginners)

Als u op weg bent om uw eindsituatie daadwerkelijk gestalte te geven zult u er achter komen 
dat het een specifieke vindtocht is die uniek is voor u. Of zoals de Spaanse dichter Antonio 
 Machado het verwoordde: ‘Zwerver er is geen pad. Gaandeweg leg jij het pad.’ Bovendien:  
het is niet erg om te verdwalen, want als je verdwaald bent ontdek je ook weer nieuwe wegen. 
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niet, geef ook niet meteen een compliment terug, maar ontvang ze en geniet ervan! Niemand 
anders dan uzelf is immers verantwoordelijk voor wat u beleeft/voor uw werkelijkheid. En ja: 
genieten ‘kost’ ook tijd.
Natuurlijk ziet die werkelijkheid er iets anders uit dan uw virtuele werkelijkheid. Het gaat 
echter om het bereiken van het door u gewenste gevoel en dat is pure energie; een vibratie 
die door je hele lichaam trilt! Op dat moment voel je je vrij als de vlinder waar Bommerez en 
Van Zijtveld het steeds over hebben. Je hebt in die ‘flow’ situatie ook niet meer de behoefte om 
te (ver)oordelen of om gelijk te hebben (je wilt immers ‘geluk’ in plaats van ‘gelijk’). Mensen 
die overtuigen proberen hun behoeften te bevredigen door in te spelen op de behoeften van 
anderen. Van nature zien ze anderen niet zoals ze écht zijn door hun eigen innerlijke beleving 
van wat die anderen bij hun oproepen. Ze zijn dan ook niet bezig te geven, zoals winnaars 
dat wel doen (zie de inleiding bij dit eerste deel). Winnaars hebben geleerd om te leven en 
zijn niet bang voor de dood. ‘Alleen onbevooroordeeld waarnemen leidt tot de Waarheid. 
De Waarheid is levend en nu, nu, nu. In plaats van door ‘de denker waar te nemen’ kun je 
de gedachtenstroom ook doorbreken door je gewoon volkomen te concentreren op het Nu. 
Word je gewoon intens bewust van het huidige moment. Dat is iets heel bevredigends om te 
doen. Op deze manier onttrek je bewustzijn aan de activiteit van het verstand en maak je een 
gat van niet-denken waarin je in hoge mate alert en bewust bent, maar niet denkt. Dat is de 
essentie van meditatie.’ (uit: De kracht van het nu – Eckhart Tolle). ‘Het verleden is dood, maar 
waart nog in ons rond in de vorm van patronen en conditioneringen’ (Flow en de kunst van 
het zakendoen). We reageren daardoor zelden op de werkelijkheid. In dit kader kunnen de 
volgende woorden van Ralph Waldo Emerson u wellicht inspireren: ‘Het leven bestaat uit de 
dingen waar jij je aandacht op vestigt.’. Leven in het nu zal u pas echt lukken indien u in een 
staat bent van zelfvertrouwen, van zelfkennis en van innerlijke kracht. Daarbij is het een on-
losmakelijk gegeven dat niet alles in een keer lukt. In dit kader zouden wij u willen adviseren 
blunders nooit naar uw hart af te laten zakken (en succes niet naar uw hoofd te laten stijgen). 
Succes wordt ook wel omschreven als hoe hoog je stuitert nadat je bent gevallen.

Garanties krijgt u niet bij de start van een transformatieproces. Garanties zijn ook niet nodig. 
Bezien vanuit angst zijn ze namelijk niet sterk genoeg en bezien vanuit liefde zijn ze over bodig. 
Door het loslaten van oordelen zult u evenwichtiger in het leven staan. Uw trans formatie proces 
komt dan pas goed op gang. U gaat steeds meer potentieel van uzelf bevrijden en dus: steeds 
meer uzelf worden. Dan sta je het leven ook toe door je heen te stromen in plaats van dat je het 
‘beheerst’. ‘Flow’ betekent als het ware dat je volkomen met de levensstroom meebeweegt en 
op zoek gaat naar het nieuwe, het onbekende. In een staat van flow voel je je echt ‘levend’ en 
gebeuren dingen gewoon. Je handelt vanuit je diepere wezen, niet vanuit je beperkte menselijke  
verstand. Het lijkt dan alsof het universum je spontaan te hulp komt met al zijn oneindige 

Als u uw beslissing eenmaal genomen heeft is het zaak uzelf helemaal te geven zonder uzelf 
te ontzien. Zeg maar zoals een moeder dat doet voor haar kind. Positieve stress is zelfs nood-
zakelijk om te slagen. ‘Passie bevat ook een dimensie van lijden, van afzien. Denk maar aan het 
passie verhaal. Zoals altijd in de natuur ligt de positieve en opbouwende energie dicht bij de 
negatieve en vernietigende energie.’ (uit: Succesµ zit tussen je oren). Lijden en vreugde zijn dan  
ook een normaal onderdeel bij het proces van realisatie. Verwar het geloof dat je uiteindelijk 
zult overwinnen daarom nooit met de discipline om de harde werkelijkheid te zien  (Stockdale). 
Het is daarbij de kunst iedere tegenslag zo te verwerken dat die u ten goede komt en bijdraagt 
aan uw kansen op succes. Falen is immers niet het vallen zelf; je faalt pas als je niet meer opstaat.  
Een oud Chinees gezegde luidt: sta één keer vaker op dan je valt en je zult slagen. Het eind-
resultaat is de moeite waard. Om met Marinus Knoope te spreken: ‘Mensen die graag op vakantie 
gaan doen gewoon het verkeerde werk’. Wij zijn ook van mening dat als je niet uitermate van 
plan bent van je doel(en) iets uitzonderlijks te maken, je beter iets anders kunt gaan doen. 
Daarnaast kun je ook niet van de ene op de andere berg komen zonder door een dal te gaan. 
Concentratie op het einddoel is dan ook van het grootste belang. Velen raken op weg naar  
dat doel gehecht aan enig speciaal proces en zullen het doel nooit bereiken.
 
Voor hen is het goed dat iemand als Dale Carnegie ooit zei: ‘Echte belangrijke zaken werden 
vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn.’. 
We willen u bij de afsluiting van dit hoofdstuk dan ook niet onthouden wat Napoleon Hill 
concludeerde na uitgebreid onderzoek als de 3 belangrijkste redenen waarom mensen in de 
middelmaat blijven steken:

1) Gebrek aan een overkoepelend levensdoel (bij 95% van de mensen!);
2) Iets doen dat je niet met hart en ziel doet;
3) Verkeerde partnerships.

3.6 Na gedane arbeid is het goed rusten

Marinus Knoope schenkt in zijn boek ‘De Creatiespiraal’ bewust veel aandacht aan het onder-
deel ‘Ontvangen’. In onze cultuur vergeten we namelijk bij het bereiken van succes (=uw eind-
situatie) welke opofferingen het heeft gekost om de door ons gewenste leef- en werk situatie te 
bereiken. Het zijn echter de complimenten die mensen uitspreken waarin het respect ver scholen 
zit voor de door u genomen beslissingen en ondernomen stappen. Bagatelliseer die daarom 
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De staat van ‘flow’ is een dun gebied tussen teveel en te weinig uitdaging. Daarom moet u blij 
zijn als er na een tijdje dan ook vanzelf weer een soort van ‘chaos’ ontstaat in uw leven. Het is 
dan zaak om ‘de zaag scherp te houden’ zoals Covey het noemt. In wezen bedoeld hij hiermee: 
de tijd nemen voor uzelf. Dat is de belangrijkste investering die u in uw leven kunt doen. 
Zelfrespect verkrijgt u immers door macht over uzelf; uw onafhankelijkheid. Uw belangrijkste 
bijdrage aan een relatie is wie u bent. Overwinningen op uzelf leiden tot een toename van 
zelfvertrouwen. Naarmate u uzelf beter begrijpt en daarvoor gaat staan zult u uzelf minder 
vergelijken met anderen en dus uzelf niet spiegelen aan hun kwaliteiten c.q. tekortkomingen, 
maar ook geen afhankelijkheid voelen.

Misschien is dit wel hét moment aan het einde van dit eerste deel om even te relativeren met 
de opmerking dat zo’n proces over grote en hele kleine wensen kan gaan. U hoeft immers niet  
‘ziek’ te zijn om (nog) beter te worden. Bedenk ook dat chaos betekent ‘nieuw begin’. In dit 
kader wil ik u een citaat van T.S. Eliot niet onthouden: ‘We zullen niet ophouden te onderzoeken  
en aan het eind van al ons onderzoek zullen we aankomen waar we zijn begonnen en die 
plaats voor het eerst kennen.’. Geniet dan wel van die ‘reis’, want reizen geeft u altijd een 
nieuwe kijk op waar u vandaan komt. Tot slot wil ik u daarom van harte aanbevelen het  
boek ‘De Alchemist’ (Paulo Coelho) eens te lezen!

hulpmiddelen. Je trekt dan als een magneet de juiste mensen en dingen naar je toe (note: een 
gemagnetiseerd stuk ijzer kan twaalf maal zijn eigen gewicht opheffen!). In de kern komt het 
er op aan dat u de dominantie van uw ego moet willen opgeven en een harmonisch deel moet 
willen worden met het universum. 
Als je eenmaal in die ‘stroom’ bent gesprongen is het ook niet meer mogelijk terug te vallen 
(Boeddha). Als je je naar die stroomt richt voelt dat vredig en heerlijk en u zult ontdekken dat 
energie en liefde synoniemen zijn. Het is voor velen een uitdaging te genieten van het ‘nu’.  
Als het u lukt u regelmatig tot het heden te beperken zult u een gelukkig(er) mens worden. 
U voelt zich dan innerlijk krachtig en zonder weerstand. Met de woorden van Lao Tze:  
‘De wijze leeft zonder weerstand en daarom kan niemand hem weerstand bieden.’. 

‘Wanneer de raket uit het veld van de zwaartekracht van de aarde is losgekomen, heeft ze maar zeer 
weinig energie meer nodig om vooruit te komen. Iets soortgelijks gebeurt op weg naar de top. Na een 
lange periode van inspanning komt er een wonderbaarlijke staat van moeiteloosheid waarin je tien-
tallen malen meer per tijdseenheid kunt bereiken dan zij die nog vastzitten aan hun emotionele ikje  
en aan hun beperkende patronen uit het verleden.’ (Flow en de kunst van het zakendoen)

U zult merken dat u na het succesvol realiseren van uw eerste doel(en)/wens(en) de drang 
krijgt dit proces (of erger nog de wensen die u voor hen van belang acht) wilt gaan opdringen 
aan mensen in uw nabije omgeving. Doe dat niet! Je kunt alleen maar voor jezelf wensen en 
realiseren. ‘Probeer de anderen niet te motiveren. Hun motivatie is niet jouw probleem, wel 
dat van hen. Motivatie heeft te maken met de drang van elke mens om te creëren, te maken,  
te ontdekken, uit te vinden, te realiseren. We zijn altijd gemotiveerd voor iets: het object van 
de motivatie.’ (Uit: Succesµ zit tussen je oren).

Het is aan die mensen om uw heen om zelf op zoek te gaan naar dat object en van daaruit vol 
overgave een persoonlijk proces op te starten. Pas dan gaan die mensen zich realiseren dat uw 
proces écht werk was. Bovendien beseft een ander vaak niet dat iets in één keer goed doen echt 
heel moeilijk is.

‘Helaas’ begint de ‘creatiespiraal’ steeds weer opnieuw. Het helpt u namelijk niet op uw ‘bezit’ 
te gaan zitten. Dat brengt een gevoel van angst in plaats van vertrouwen. Blijf daarom vanuit 
eigen kracht voort-bouwen. Bovendien is er –wat er ook ‘misgaat’– toch altijd wel iemand die 
dat al geweten heeft. Belangrijker is het iemand te worden met wie je de rest van je leven graag 
zou willen doorbrengen. Dit proces van op- en afbouwen wordt in ‘Kun je een rups leren vliegen’ 
omschreven als ‘creatieve zelfdestructie’.
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We bevinden ons momenteel in roerige tijden. Deze houden vele 
ondernemers en ondernemingen in hun greep. Reeds in 2007 maakte 
ik me zorgen over de mentaliteit van diverse managers in het westerse 
bedrijfsleven en de cultuur op vele businessschools die daar voor een 
belangrijk deel debet aan is. Daarom heb ik dit artikel uit Misset horeca 
(april 2007) nog eens bijgevoegd op de volgende pagina’s.
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leiderschap is een absolute
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MANAGEMENTTREND

‘BONUSJAGERS
RAMP VOOR
BEDRIJFSLEVEN’

Een zoektocht naar onterechte doelen. Denkend vanuit macht en niet vanuit
eigen kracht. Coach en consultant Enrique Figee signaleert vanuit de abdij in
Nieuwkuijk het tekort van de moderne manager in de food- en hospitality-
wereld. ,,Ze maken zich soms meer zorgen om een kras op hun auto dan een
deuk in een mens.’’ Maar de windrichting draait.

D
e carrièregerichte manager laat zich doelen aanpra-

ten. Hij jaagt die doelen na omdat hij zijn bonus wil

halen en de volgende stap op de carrièreladder wil

maken. Hij denkt vanuit zijn ego en vanuit macht.

Hij is meer met zichzelf bezig dan met zijn mensen.

De lange termijn bestaat voor hem niet. Alleen het eind van het

jaar telt, als de budgetten worden gehaald en de bonussen

worden verzilverd. En dat is slecht voor een bedrijf, weet 

Enrique Figee. 

Maar de ramp is nog niet compleet. De managers, sommigen

echt briljant, blijven slechts een jaar of twee op hun positie zit-

ten: steeds hoger hoppen is het devies. In die korte tijd dat ze

aan het roer staan, hebben ze het bedrijf overhoop gehaald, de

rotzooi mag de opvolger opruimen. ,,De verborgen kosten die

deze types in het bedrijfsleven ver-

oorzaken zijn enorm’’, zegt Figee.

Figee is sinds 2004 gevestigd als 

coach/consultant in een abdij in Bra-

bant. Hij coacht directeuren van gro-

te foodbedrijven: outletorganisaties,

groothandels en leveranciers. Of het

komt door de spirituele omgeving of

door een veranderende tijdgeest, 

Figee merkt een kentering op. De bo-

nusgedreven manager uit de jaren ’90 – een icoon van zijn tijd

– verliest terrein. Managers gaan steeds meer op zoek naar hun

eigen kracht, zo blijkt uit de vertrouwelijke en diepgaande ge-

sprekken die hij voert. ,,De gesprekken gingen eerst over de

strategie van het bedrijf. Nu praat ik vooral over persoonlijke

ontwikkeling, teamontwikkeling en transformatieprocessen

van bedrijven. Die verandering vind ik opvallend.’’

Ook in managementliteratuur vindt hij de kentering terug.

Het boek Good to Great van Jim Collins uit 2001, met meer dan

een miljoen verkochte exemplaren een regelrechte bestseller,

heeft veel invloed op het denken in het bedrijfsleven. Collins

heeft honderden grote Amerikaanse Fortune 500-bedrijven

onderzocht op succesfactoren. Hij heeft een beperkt aantal

bedrijven gevonden – om precies te zijn elf – die niet gewoon

goed waren, maar geweldig.

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP
Wat bleek? De geweldige bedrijven werden niet geleid door

flamboyante personen met grote ego’s. Dienstbaar leider-

schap blijkt de absolute voorwaarde te zijn voor bedrijven om

geweldig te presteren. Bescheiden maar doortastende leiders

die vanuit het bedrijf zijn opgeklommen en echt bezig zijn om

hun mensen het succes te gunnen, kweken loyaliteit. De 

wederkerigheid die dan bij de medewerkers ontstaat, biedt

brandstof voor innovatie en groei. 

Figee: ,,De geweldige leiders creëren

een cultuur waarin de medewerkers

ook echt iets willen doen voor het be-

drijf.  De werknemers blijven er ook

langer werken. Collega’s hebben iets

over voor elkaar. Simpele dingen, zo

lijkt het, maar die boodschap heeft

aan kracht gewonnen sinds Collins

erop heeft gewezen dat dit wezen-

lijke succesfactoren zijn voor de groei van aandeelhouders-

waarde.’’

Het opmerkelijke is dat de effectiviteit van leiders groeit naar-

mate ze meer samenvallen met hun eigen script. ,,Als hun

werk overeenkomt met hun hartenwens, dan is er als vanzelf

energie en drive. Ook die gedachte vat steeds meer post. Het is

tegenwoordig normaler om te praten over onderwerpen als lei-

derschap en persoonlijke bestemming dan een aantal jaren

geleden. Toen werden dergelijke onderwerpen afgedaan als

soft geleuter.’’

‘Als je werk
overeenkomt met je
hartenwens, volgt de

energie vanzelf.’
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Echte leiders formule-

ren hun eigen doel-

stellingen, en die val-

len samen met hun

hartenwens. ,,Neem

Paul Bringmann, het

genie achter La Place.

Twintig jaar geleden

werd de man voor gek

versleten toen hij de

kroketten en hambur-

gers uit de restaurants

van V&D gooide. De

f&b-omzet van het wa-

renhuis bedroeg een

paar procent. Nu is dat

aandeel gegroeid naar

ruim 20 procent en

wordt La Place geïmi-

teerd. Hij heeft veel

tegenwind gekregen,

maar omdat hij in zijn

kracht zit, kon hij vol-

harden. Harry Stof-

berg van Unilever is

ook zo iemand. Wie vanuit kracht opereert, is in staat nieuwe

werelden te creëren die op den duur worden omarmd door 

anderen.’’

Goed leiderschap signaleert Figee ook bij Albron met CEO

Teun Verheij. De afgelopen drie jaar is de Nederlandse cate-

raar snel gegroeid in marktaandeel. Dat heeft volgens Figee te

maken met de missie en het voorbeeldgedrag van het mana-

gement. Het belang van verantwoorde voeding en beweging

voor gezondheid is van bovenaf voorgeleefd en zo de organisa-

tie ingesijpeld. Albron staat nu bekend als de ‘gezonde cate-

raar.’ Het woord ziekteverzuim is afgeschaft en vervangen voor 

gezondheidspercentage. De transformatie is niet louter cos-

metisch, maar van binnenuit beleefd. Figee: ,,Pas dan kun je

ook naar opdrachtgevers geloofwaardig laten zien dat je voor

hen beleid wilt maken op vitale werknemers. In plaats van voe-

ding te zien als een kostenpost, wat nu eerder regel is dan uit-

zondering. Albron heeft een voorsprong ten opzichte van de

concurrentie, omdat iedereen binnen die organisatie die vita-

liteit uitstraalt.’’ Recentelijk heeft Albron de AWVN Jaarprijs

gekregen voor sociale innovatie.

OPGEBLAZEN EGO’S
Figee heeft kritiek op de managers die van de hoge hotelscho-

len afkomen. Hij signaleert opgeblazen ego’s en egocentrisch

gedrag. ,,De zogeheten hotello’s vergissen zich in hun imago.

De buitenwereld kijkt er toch kritischer naar dan ze zelf den-

ken. Die vinden die touch of arrogance die aan hen kleeft niet in

hun voordeel werken. Ook is het opvallend dat ze zich graag in

eigen kring bewegen. Ik kom hotelmanagers heel weinig tegen

tijdens netwerkbijeenkomsten en seminars die niet uitslui-

tend over de hotelwereld zelf gaan.’’

Figee juicht het initiatief toe van de Hotelschool Maastricht.

Directeur Lodewijk van der Grinten gaat zich het curriculum

meer inrichten op het verwerven van leiderschapskwaliteiten.

,,Dat vind ik een verstandige zet. Hotello’s zijn harde werkers

en – in eigen kring – grote netwerkers, maar ze moeten leren

ontvankelijker te worden voor geluiden die niet uit die kring

afkomstig zijn. En een bepaalde mate van nederigheid aan-

kweken, kan ook geen kwaad.’’

Het trainen in leiderschap kan helpen in het voorkomen van

het vallen in een andere grote valkuil: de burn out. De helft van

de managers en directeuren in Nederland zegt aan burn out-

verschijnselen te lijden. Figee: ,,Ik zie dit vooral bij managers

die zijn opgevoed door de generatie van de wederopbouw.

Baanzekerheid, respect voor de baas en altijd iets meer doen

dan verwacht wordt. Dat is doorgegeven aan de veertigers van

nu. Probleem is dat de wereld complexer is geworden en dat

van de huidige manager veel meer wordt geëist dan vroeger.

Het aantal contactlijnen is geëxplodeerd. Bedrijven vragen

meer dan een mens aankan. Als je dan nog de attitude in je 

genen hebt dat je altijd iets meer wilt doen dan van je wordt

verwacht, dan werk je je zo de burn out in.’’ ■

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP
LEIDT TOT SUCCES

De Amerikaan Jim Collins heeft met zijn boek ‘Good to great’ de
succesfactoren achterhaald van elf geweldige bedrijven. Het 
opvallende is dat deze geweldige bedrijven betrekkelijke onbekend
zijn, bescheiden maar doortastende leiders aan het roer hebben
en human capital het allerbelangrijkst vinden. De succesfactoren
van Collins.
� Dienstbaar leiderschap.
� De bedrijven werven de juiste mensen.
� De bedrijven zien de harde feiten onder ogen, maar blijven

vertrouwen op succes.
� De bedrijven vinden een antwoord op drie afbakenings-

vragen: wat kunt u het best, waar gelooft u het meest in 
en wat is cruciaal voor uw economisch voortbestaan?

� De bedrijven zorgen voor een gedisciplineerde organisatie-
cultuur.

� De bedrijven hechten groot belang aan technologie, maar
zijn daarin selectief.

� De bedrijven werken gestaag en volhardend, zonder revo-
lutionaire doorbraken.

PROFIEL

NAAM
Enrique Figee, directeur Foodreflection

LEEFTIJD
43 jaar

OPLEIDING
Heao commerciële economie.
Management-, sales- en marketingfuncties bij Sperwer, 
Campina en Interbrew.
Consultant Capgemini.
Betrokken bij de oprichting van Food Service Instituut Neder-
land en Food Service Network. Initiatiefnemer CEO-convention
over voeding en gezondheid. Mede-eigenaar Shoot My Food en 
The Improvement Companions.

BIJZONDERHEID
Figee heeft recent een rapport in boekvorm uitgebracht getiteld
‘De Nederlandse Foodservicemarkt wacht op een geleidelijke
transformatie. Leiderschap is gewenst’.
Kosten: €100,-, exclusief btw en inclusief verzendkosten.
www.foodreflection.nl
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Enrique Figee is meer dan 16 jaar werkzaam geweest 
voor ‘leading players’ in de FMCG-industry, voordat hij 
bij Capgemini werkzaam werd als Principal Consultant 
in 2001. In ruim 25 jaar heeft hij zich gespecialiseerd 
in Foodservice. Enrique heeft in 2004 FoodRe� ection 
opgericht.

Markten en consumenten ontwikkelen zich in 
een steeds sneller tempo. Bedrijven groeien hierin 
mee en hun belangrijkste kapitaal is ‘de mens’. 
Steeds dient de mens zich sneller te ontwikkelen 
en aan te passen aan de veranderende omgeving 
en omstandigheden. Hierdoor willen steeds 
meer mensen en bedrijven aan zichzelf werken. 
Nadenkend over de zingeving en de kwaliteit 
van het leven en is men op zoek naar de juiste 
balans. Steeds vaker kiest men bewust voor een 
sparringpartner om hem of haar, het team of bedrijf 
te begeleiden en om de aanwezige talenten te 
ontwikkelen en de gestelde doelen te realiseren. 
FoodRe� ection helpt daarbij.  

Geïnteresseerd? 
Kijk op www.foodre� ection.nl of bel 06 30 16 55 96.
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5253 EB Nieuwkuijk
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