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Niettegenstaande de financiële
crisis is het jaar 2008 goed
geweest in de sector catering.

“De balans van het voorbije jaar is voor
Sodexo zeer positief, met het afsluiten
van verschillende contracten voor faci-
lity management: Microsoft, 3M, MSD,
P&G. Wij hebben onze omzet in FM de
laatste 12 maanden verdubbeld,” zegt
Hilde Eygemans. Ook voor Aramark en
Compass Group is het een goed jaar
geweest. “Aramark heeft zich zeer goed
ontwikkeld in Luxemburg en wij heb-
ben gezorgd voor de catering van de
atleten en van de organisatoren van de

Olympische Spelen. Dat was goed voor
3.500.000 maaltijden en 7.000 mensen
van Aramark International,” aldus een
trotse Olivier Bibot.
“De voeding is een defensieve sector,”
gaat hij verder. “In tijden van crisis gaan
de mensen eerder eten in een bedrijfs-

restaurant, dat doorgaans goedkoper is
dan ergens gaan eten. Onze activiteit
heeft dan ook heel weinig schade gele-
den door de crisis.”
Volgens Isabel Grillet is het groot risico
in tijden van crisis vooral de sluiting
van bedrijven en dus het verlies van
klanten. De algemene tendens evolu-
eert eerder naar uitbesteding aan pro-
fessionelen, die rationeler en dus goed-
koper werken dan eigen personeel.

Tendens: welzijn
In de tendensen van de collectieve res-
taurants gaat de vraag vooral naar een
gezonde en “welzijnsvoeding”, die ook
ethisch en billijk moet zijn. De ver-
bruikers willen hun maaltijd kunnen
integreren in hun levensstijl: diëten,
kunnen eten op elk uur van de dag, uit-
eenlopende en gezonde keuze.
Daarnaast moet men ook rekening hou-
den met de daling van de koopkracht
voor de lage lonen.
“Op milieugebied interesseren de bedrij-
ven zich nu al verschillende jaren voor
hun energieverbruik en maken zij keu-
zes die kaderen in de vermindering van
hun verbruik. Er worden ook meer en
meer vragen gesteld over de afvalver-
werking en de selectieve sortering,”
benadruk Hilde Eygemans.
En wat wordt het in 2009?
“Waakzaamheid, met een stuk vertrou-
wen,” zegt Isabel Grillet. “Wij blijven
werken aan de kwaliteit van de diensten
en hebben er alle vertrouwen in,” aldus
Olivier Bibot. Bij Sodexo denkt men
dat de huidige groei zich zal doorzetten.
Een sector vol rozengeur en maneschijn
dus!...
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Wij hebben
professionelen van de
catering gecontacteerd
en naar hun indrukken
van het voorbije jaar en
de perspectieven voor
2009 gevraagd. Gesprek
met Isabel Grillet van
Compass Group, Hilde
Eygemans van Sodexo en
Olivier Bibot van Aramark
over een sector die veel
minder in de gevarenzone
verkeert dan men zou
kunnen denken.

Catering: vertrouwen alom

Pro-Services

In haar streven naar gezonde voeding heeft Compass Group een nieuwe en
exclusieve kooktechnologie gelanceerd: Steamplicity. Het is een methode om
met stoom te koken. De rauwe of minimaal bewerkte ingrediënten worden op
een bord of een gastronorm geplaatst, onder film gezet en vers opgeslagen.
De filmverpakking  is voorzien van een klep. Op het ogenblik van de maaltijd
wordt het bord in de microgolfoven gezet, amper een paar minuten lang. De
ingrediënten worden dan gestoomd op een constante temperatuur van 120°
C. De overtollige stoom wordt via de klep afgevoerd. Dat geeft een
smakelijke, verse maaltijd vol vitamines. De voordelen zijn een zeer snelle en
soepele service, wat bijvoorbeeld nuttig is in ziekenhuizen.

Steamplicity

Olivier Bibot : “Een bank kan je
missen, maar zelfs in tijden van crisis

moeten de mensen eten.”
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