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Moment van verleiding en beleving
Catering is algemeen gekend als één van de kernservices 
binnen het totaalpakket aan dienstverlening waar de Facility 
Manager zorg voor draagt. Anders dan voor schoonmaak – 
nog een kernservice – is het een dienst die de werkgever aan 
zijn werknemers vrijwillig aanbiedt. Toch is bedrijfscatering 
meer dan wel of niet aanwezig. Het is een wereld in voort-
durende evolutie, boordevol subtiliteiten en trends.

Luc Van Sande, Bedrijfsmanager Prorest, onderdeel van 
Facilicom Services Group Belgium: “Catering vandaag is 

bovenal meer dan enkel eten en drinken aanreiken aan de 
medewerkers van een bedrijf. Alles draait net zoals in elk 
ander restaurant of brasserie om de totaalbeleving rond 
het gegeven eten en drinken”.
Luc Van Sande kan terugblikken op een rijke ervaring 
in de cateringwereld en is dan ook uitstekend 
geplaatst om die wereld onder de loep te nemen. 
“Waar heel vroeger vaak met open boek werd 
gewerkt en de cateraar op een fee van 10% à 15% 
kon rekenen, ligt dat vandaag anders, met een erg 
lage fee van amper 1 à 2%” commentarieert hij. 

“Dat betekent voor de cateraar dat    de inkoop van de producten 
onder druk komt te staan, wat leidt   tot het beperken van de 
variatie in producten en de dwang tot standaardiseren. Volumes 
verhogen is de standaardaanpak om   de prijs te drukken”.

Er zet zich een tweeweg politiek door in de cateringwereld: 
enerzijds spelers die kiezen voor een zeer scherp geprijsd aanbod 
met de daaraan verbonden consequenties, anderzijds aanbieders 
die hoger mikken en nadrukkelijk de kaart van toegevoegde 
waarde uitspelen. Luc Van Sande: “Het gaat daarbij niet om goed 
of slecht, maar om een strategische keuze die je maakt als cateraar. 
Beiden hebben hun bestaansrecht en doelgroep”.

Toegevoegde waarde
Kiezen voor catering met toegevoegde waarde verschilt duidelijk 
van catering vanuit een zuiver kostengerichte benadering.               
Het hangt uiteraard af van de appreciatie door de klant, van een 
HR- en FM-politiek die de medewerkers een aangename 
werkomgeving willen bieden en dat in alle facetten. “Catering met 
toegevoegde waarde past net zo goed in het plaatje van zorg-
zame werkgever als een ergonomische kantoorstoel, een perfect 
werkende netwerktechnologie, de mogelijkheid tot thuiswerken, …” 
argumenteert Luc Van Sande.

Een cateraar moet twee klanten tevredenstellen: de onderneming 
die het contract afsluit en de eigenlijke gebruiker, de medewerkers 
van de contractant. Er is een trend naar minder gesubsidieerde 
catering. Waar het aandeel vroeger ongeveer 95 % bedroeg, is dat 
vandaag sterk dalend en verwacht wordt dat dit nog verder zal 
teruglopen. Subsidiëring van de catering door de werkgever is in 
heel wat bedrijven een verworven recht, maar kan ook door HR 
aangewend worden om medewerkers te stimuleren (behouden   
en/of aantrekken van talent) en te motiveren. Zo wordt subsidiëring 
vandaag niet langer als een vast bedrag gezien, maar eventueel  
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als sturing naar een gezonder eetpatroon, door de procentuele 
subsidiëring per gerecht en drankje te laten variëren.
Nog een trend is dat warme maaltijden niet langer een vereiste   
zijn: gevarieerde broodjes, een aantrekkelijke salad- en of soepbar 
doen het ook best. De contracten krijgen dan ook een moduleer-
bare invulling. 

Catering als component van het bedrijfsimago
“Het ideale bedrijfsrestaurant is vandaag een aangename plek     
die ook buiten de lunchtijd aantrekkelijk is en zich multifunctioneel 
integreert in de werkomgeving” licht Luc Van Sande toe.                   
“Het restaurant biedt aanvullende werk- en vergaderfaciliteiten 
door de aanwezigheid van stopcontacten, WiFi, kwalitatieve    
koffieoplossingen, enz.”. Een doorlopende service (voor- en na 
lunchtijd) is een actueel thema dat echter niet zomaar aanslaat, 
leert de ervaring. Catering moet smaakvol ogen, snel en gemakkelijk 
verlopen. Vandaag is er steeds meer een ontdubbeling in ‘to stay’ 
– verbruik van het aanbod in de restauratiezone – en ‘to go’ – 
meenemen en elders (bv. buiten) consumeren.

“Een absolute must is een trendy en gevarieerd aanbod, evenals 
een onmiskenbare vers beleving” benadrukt Luc Van Sande.             
“Dat geldt veel meer nog dan voor foodstores in winkelstraten waar 
klanten slechts 2 à 3 x per maand langslopen. Als cateraar moeten 
wij onze klanten immers 20 x per maand verleiden en tevredenstellen! 
De winst voor een cateraar ligt steeds vaker in het verschil tussen 
de subsidiëring door de contractant en de extra besteding door    
de gebruiker als gevolg van de verleiding”.
Het aspect ‘duurzaam’ is vanzelfsprekend geworden voor catering.

Alles omvattend cateringconcept
Dat catering vandaag meer is dan eten en drinken serveren, stond 
hogerop al te lezen. Een cateraar die kiest voor het aanbieden van 
toegevoegde waarde stelt een totaalconcept voor dat zowel de 

inrichting van de restaurantruimte omvat als de benodigde perso-
neelsorganisatie tot en met de regeling van het betalings- en kassa-      
modaliteiten. 
Luc Van Sande: “Idealiter kunnen we van nul vertrekken, omdat de 
keukeninrichting een grote invloed heeft op zowel de investering als 
de werkingskost en bijgevolg de uiteindelijke prijs sterk beïnvloedt. 
In ons eigen hoofdkantoor komen we dankzij een ideale opstelling 
rond met 1,5 FTE!”.

De ‘restaurantbeleving’ heeft niets meer gemeen met de vroegere 
bedrijfskantine. De aankleding (decoratie), de verlichting, de 
breedte van de tafels, stoeltjes en/of barkrukken met verschillende 
hoogte… elk detail speelt een rol in de beleving en verleiding. 
Prorest heeft elk detail uitgewerkt in het concept ‘Natural Delicious’.

Maximaal inzetten op alle details die het plaatje maken
is voor Prorest alvast de keuze naar de toekomst.

Aandacht voor elk detail
Veel aandacht gaat uit naar een smaakvolle, moderne presentatie. 
Zo kan de gebruiker verschillende soorten vers brood zelf afsnijden. 
Waar vroeger koude schotels klaargemaakt met plastiek folie 
afgedekt in de koeltoog wachtten, kan men zich nu naar eigen 
smaak bedienen aan de salad bar, bij voorkeur uitgestald op 
crushed ijs i.p.v. gewoon in de koeling geplaatst. “Je neemt wat je 
echt lust en zo gaat minder voedsel verloren” merkt Luc Van Sande 
op. “Kleinere porties dragen zowel bij tot minder verspilling als tot 
de bijkomende keuze van een tweede (hoofd)gerecht of dessert. 

Door sausen en kruiden bij te plaatsen kan de klant zelf de 
gerechten op eigen smaak brengen”. Een afzonderlijk soepbuffet 
met brood en garnituur blijkt ook erg geapprecieerd. 
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Trends Gazellen

 
Dankzij de constante en gestage groei gedurende de voorbije 
5 jaar, gedragen door het concept ‘Natural Delicious’, waarbij 
gezonde voeding centraal staat, ziet Prorest zich dit jaar 
genomineerd als ‘Trends Gazelle’ in de categorie middelgrote 
ondernemingen.
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Bediening en bereiding ‘in front’ resulteert omwille van het directe 
klantencontact ook in een hogere appreciatie van de beleving dan 
zuivere zelfbediening. Aandacht voor alle details betekent tevens 
dat de vorm van borden en schotels samen met het ‘dresseren’ 
aan bod komen in het verleiden van de klant. “Men maakt het 
gerecht speciaal voor mij” is de belevingswaarde die hierdoor 
ontstaat. Een gevarieerd aanbod van sappen en smoothies 
ondersteunen de filosofie van gezonde voeding en valt erg in de 
smaak bij een jong publiek.

Efficiëntie-gedreven 
Meer efficiëntie is het credo voor alle aspecten van facility 
management, dus uiteraard ook voor catering. Omdat binnen     
het totaalconcept ook het betalingsverkeer is opgenomen, worden 
ook daar alle mogelijkheden onderzocht. “Zelfbedieningskassa’s 
zijn een trend” geeft Luc Van Sande aan. “Meer dan 25% van onze 
klanten heeft al minstens één dergelijke kassa. Bij grote bedrijfs-
restaurants staan 4 à 5 dergelijke kassa’s met een hostess of host 
om te helpen waar nodig”. 
Ook de bediening van die zelfbedieningskassa’s wordt voortdurend 
geoptimaliseerd. Zo staat niet langer het ganse assortiment af-    
gebeeld, maar zijn er menu’s met daaronder de producten.                    
“Met scanning gaan we nog een stap verder: heel wat drankjes   
zijn al voorzien van een barcode en we proberen nu het aan-
brengen van een streepjescode op producten en zelfs borden uit” 
vult Luc Van Sande aan. “De zelfbedieningskassa’s spelen ook een 
rol bij het buiten de lunchuren aanbieden van cateringservice 
omdat dan het inzetten van personeel niet rendabel is”. 

En wat morgen?
Morgen is soms al vandaag en vast staat dat de wereld van de 
catering niet zal stilzitten. “Co-branding – het inkopen en verkopen 
door de cateraar van producten en gerechten die door anderen 

gemaakt worden – kan zich in sommige gevallen als trend 
doorzetten” geeft Luc Van Sande aan. “Maximaal inzetten op alle 
details die het plaatje maken is voor Prorest alvast de keuze naar 
de toekomst. Voeding en beleving gaan daarin gelijk op. Daarom 
zullen bestaande bedrijfsrestaurants een make-over krijgen of 
worden ze gepimpt om aantrekkelijker te worden”.

De omzetwaarde die cateringbedrijven realiseren stijgt in België 
nog jaarlijks, terwijl deze in Nederland eerder daalt. De focus          
op totale beleving zal nog verscherpen, met o.a. meer aandacht     
voor affichage en communicatie in brede zin, bij voorkeur inter-
actief met de klant. QR-codes lenen zich goed voor een geauto-
matiseerde feedback. Luc Van Sande: “In een tijdperk vol apps      
is het logisch dat catering ook naar die mogelijkheden kijkt.         
Apps kunnen het de klant gemakkelijk maken om het menu van       
de dag op te vragen, broodjes op maat te bestellen, zijn consump-
ties te betalen… De technologie bestaat eigenlijk al voluit, maar    
de implementatie blijft voorlopig beperkt wegens nog te duur. 
Bovendien staan apps voor interessante data uitwisseling met de 
klant en leveren ze nuttige informatie die onze leveranciers mogelijk 
kan interesseren”.

Prorest verwacht meer contracten met lagere subsidiëring door    
de klant of subsidiëring op maat. Verder zullen gebruikers toe-
nemend voor ‘grap & go’ kiezen. “Om gasten te verleiden is 
onafgebroken inventiviteit en creativiteit nodig” besluit Luc Van 
Sande. “We werken nu al met themaweken – verloren groenten, 
crazy burgers, … – en probeerden al meermaals het ter plaatse 
maken van sushi uit mét een Aziatische chef. De betrokkenheid   
van de klant, onze eigen mensen, de gebruikers en omgeving       
zal bepalend zijn voor een verdere positieve evolutie”.

Eduard Coddé ✍


