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Totaalbeleving rond smaak en gezondheid
6 EVOLUTIE TRENDS INZAKE BEDRIJFSRESTAURANTS EXPLOITATIE EN CATERING AANBOD 

Tegenwoordig wordt het bedrijfsrestaurant een strategische 
eelement voor het bedrijf: het draagt onbetwistbaar bij tot     
het welzijn van de werknemers en wordt een multifuncti-               
onele plek die socialisatie en samenwerking stimuleert.              
Het cateringaanbod diversifieert zich, komt tot leven en blijft 
de hele dag beschikbaar. Om de nadruk te leggen op de 
trends die de evolutie van zowel het cateringaanbod als de 
cateringdiensten sturen, maar ook het beheer en de inrichting 
van de food corners, ontmoetten we verschillende top 
dienstleveranciers uit de sector. Interview met Luc Van Sande, 
bedrijfsmanager bij Prorest; Stefan Lem, Operations Director 
bij ISS Catering; Alain Crabs, Key Accounts Director bij 
Compass.   

1. Exploitatie van bedrijfsrestaurants: 
 evolutie naar een versterkt commercieel model

“Het afbouwen van de subsidies door de werkgever voor de maal-
tijden van de werknemers is een feit en daarmee komt de     
Belgische cateringmarkt weer in evenwicht met de internationale 
situatie, waar dit al langer het geval is” opent Luc Van Sande, 
bedrijfsmanager Prorest. “De cateraar is dan ook verplicht te 
focussen op een versterkt commercieel model; het bedrijfsrestaurant 
moet met weinig tot geen subsidies rendabel draaien.”

Dat betekent in de praktijk dat de exploitatie van een bedrijfs-
restaurant steeds dichter aanleunt bij dat van een horeca-uitbating 
in het dagelijkse leven. Factoren als ligging, communicatie, 
promotie… spelen een rol in de uiteindelijke resultaten. Een open-
stelling van het bedrijfsrestaurant naar klanten van buiten de 
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Het ‘Forum’in AXA nieuw hoofdkwartier is een 3500 m² grote 
multifunctionele zone met een innovatief bedrijfsrestaurant, 
zeer gevarieerde vergaderfunctionaliteit en ruime coffee 
corner.
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organisatie – uit andere bedrijven of zelfs particulier - is een te 
overwegen optie.
Stefan Lemm, operations director ISS catering bevestigt deze 
trend. “Bij de exploitatie van bedrijfsrestaurants tekent zich een 
trend af naar een meer commercieel model. Heel wat bedrijven 
denken aan besparen en verminderen hun tussenkomst in de 
maaltijdkost, m.a.w. laten hun medewerkers een groter aandeel 
betalen”. Anderzijds speelt bij heel wat organisaties de ‘war for 
talents’, een fenomeen waarbij het cateringaanbod een niet te 
veronachtzamen rol kan spelen. Bedrijven waar dit speelt, opteren 
veelal om meer te investeren in catering. 
Het delen van een bedrijfsrestaurant door een aantal naburige 
organisaties is een interessante piste om werknemers aantrekkelijke 
cateringfaciliteiten aan te bieden. Elke organisatie kan dan via de 
verrekening nog steeds een eigen stempel drukken. 

Stefan Lemm geeft uitleg bij deze evolutie van het business model: 
“Van cateraars wordt verwacht dat ze meer investeren in de 
exploitatie van een bedrijfsrestaurant en bijgevolg meer risico 
dragen. Het plaatsen van een up-to-date keuken is vaak geëist. 
Onvermijdelijk moeten de contracten dan een langere looptijd 
krijgen”. Daarnaast worden steeds meer SLA’s en KPI’s opgelegd 
door de klant om de dienstverlening door de cateraar maximaal 
meetbaar te maken. Klanten drukken steeds meer hun ver-
wachtingen door, zoals bv. de na te leven openingsuren. “Voor de 
cateraar is het dan ook noodzakelijk strikt te waken over de kostprijs 
en een leefbaar evenwicht te vinden” benadrukt Stefan Lemm.         
“Een gemengde job invulling – vb. X uur schoonmaken + Y uur 
catering – kan daartoe bijdragen. Het is algemeen bekend dat 
België lijdt onder een zware loonhandicap. Het recent ingevoerde 

“Het afbouwen van de subsidies 
door de werkgever voor de 

maaltijden van de werknemers 
is een feit en daarmee komt de 

Belgische cateringmarkt weer in 
evenwicht met de internationale 

situatie.“

Luc Van Sande Stefan Lemm

nieuwe arbeidsreglement voor horecamedewerkers maakt de 
situatie nu lichtjes beter.” 

Alain Crabs, Key Accounts Director Compass legt uit hoe het 
verloopt bij Belfius. De relatie van Compass Group als cateraar bij 
Belfius gaat 28 jaar terug. Op dat ogenblik werd het bedrijfsrestau-
rant in eigen beheer geëxploiteerd met personeel van Compass. 
Na een onderbreking van de samenwerking gedurende enige     
tijd, werd enkele jaren geleden beslist tot outsourcing van de 
catering. Compass won de tender en verzekert het beheer van het 
bedrijfsrestaurant met medewerkers van Belfius. Bij Belfius blijven 
beide business modellen bestaan: een gesubsidieerd en niet ge-
subsidieerd aanbod. 
Alain Crabs licht toe “In het klassieke gesubsidieerd bedrijfs-
restaurant wordt uitsluitend met een menuformule gewerkt.”            
De Belfius medewerkers kunnen kiezen tussen maaltijdcheques    
of het bedrijfsrestaurant, een keuze met altijd een looptijd van 6 
maanden. Aan de ingang van het bedrijfsrestaurant wordt dan       
met een badge forfaitair afgerekend. 

Naast het klassieke bedrijfsrestaurant werd er een nieuw, niet 
gesubsidieerd ‘trendy’ concept ontwikkeld met de doopnaam 
‘Madelyne’ (zie verder). Dit niet gesubsidieerd bedrijfsrestaurant is 
minder dan een jaar geopend. Door te werken op een aangepaste 
communicatie via de beeldschermen in het gebouw en de perso-
neelscommunicatie stijgt de omzet gestaag. “Het concept wordt 
ook gemonitord en bijgestuurd waar nodig” geeft Alain Crabs aan. 
“Zo is beslist om de verkoop van koffie aan te zwengelen door een 
betere kwaliteit te bieden, omdat er ook andere gratis koffie uit 
automaten kan worden gehaald.”
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2. Gedeelde catering door een aantal 
 naburige organisaties

“Een door verschillende organisaties gedeelde catering is vandaag 
al in opmars” stelt Luc Van Sande vast. “Wij waren op dat vlak bij 
de pioniers met Airport Plaza. Recent volgde Corporate Village – 
Aramis. Elke participerende organisatie is vrij haar eigen regels  
voor het betaalverkeer te hanteren”. 
Catering heeft zich al bewezen als een belangrijke meerwaarde 
voor real estate in de strijd tegen leegstand. Het cateringcontract 
wordt dan wel afgesloten met de gebouwenbeheerder en niet met 
de bedrijven die er ruimte huren. Luc Van Sande: “Een dergelijke 
exploitatie kan op geen enkele subsidie rekenen en moet een    
grote verscheidenheid aan klanten tevreden stellen. Het is dan ook 
slechts te overwegen mits er aan een aantal criteria voldaan is, 
zoals potentieel / schaalgrootte, ligging van het restaurant in het 
gebouw, als cateraar maximale vrijheid genieten voor het invullen 
van de exploitatie… Ook de omgeving van het gebouw speelt een 
niet geringe rol. Wanneer er een rijkelijk aanbod is buiten het 
gebouw zal dit de potentiële klanten kunnen verleiden om minder 
gebruik te maken van de interne cateringfaciliteiten”.

3.  Nieuwe food concepten

Onafgebroken aandacht voor de markt en een grondige analyse 
van de trends geven voortdurend aanleiding tot de ontwikkeling 
van nieuwe food concepten. De generatiewissels bij de potentiele 
klanten en/of het samenwerken van verschillende generaties 
scheppen andere verwachtingen t.o.v. het cateringaanbod, een 
aanbod dat tegemoet moet komen aan een grotere smaakvariatie. 
Opvallend: de nieuwste concepten liggen steeds dichter bij wat we 
verwachten van horecazaken in het hedendaagse straatbeeld.

• ‘Nordic Light’ by ISS
 ‘Nordic Light’ is het nieuwste cateringconcept dat in de  
 Deense hoofdzetel van ISS werd ontwikkeld en inmiddels is  
 terug te vinden bij enkele grote klanten in het thuisland. 
 Naar aanleiding van de recente ingebruikname van het nieuwe  
 hoofdkantoor van ISS in België, werd het ‘Nordic Light’- 
 concept voor het eerst geëxporteerd buiten Denemarken.

Het delen van een befrijfs-
restaurant door verschillen-
de bedrijven die gevestigd 
zijn in hetzelfde gebouw 
is vandaag al in opmars. 
Catering heeft zich inder-
daad al bewezen als een 
belangrijke meerwaarde 
voor real estate in de strijd 
tegen leegstand. Dit was 
bijvoorbeeld het geval van 
het gedeelde restaurant 
voor bedrijven uit de Zenith 
Tower in de buurt van het 
Brusselse Noordstation. 
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 Stefan Lemm introduceert: “Nordic Light biedt de restaurant- 
 bezoekers dagelijks drie complete lunchformules. De opstel-
 ling van onbemande betaalterminals aan de inkom en niet op  
 het einde, werkt de doorstroming in de hand en vermijdt dat  
 het eten koud wordt bij het aanschuiven aan de kassa. Elk van  
 de formules wordt in buffetvorm voorgesteld en omvat drie  
 gangen en drank ”. Er is keuze tussen een sandwich   
 buffeteiland, een salad bar of ‘hot & cold’ hoofdgerechten- 
 buffet. Wie bv. opteert voor de sandwichformule, mag zich  
 bedienen van vers gemaakte soep en fruit of een ‘gezond’  
 dessert, terwijl op een buffet alle ingrediënten aanwezig zijn  
 om een individuele sandwich samen te stellen. Bij het   
 drankenaanbod vallen de gearomatiseerde waters op.   
 Speciale fiches informeren over allergenen en ook de   
 medewerkers van het bedrijfsrestaurant kunnen de gebruikers  
 daarover informeren. Naast de buffetformules voor de lunch is  
 er een gedurende de ganse dag beschikbare ‘take away’.

 “Het concept stelt een nieuwe uitdaging aan de chef, die  
 binnen het afgebakend kader maximaal creatief aan de slag  
 mag gaan” benadrukt Stefan Lemm. “Dat kader legt bv. vast  
 dat het sandwich buffeteiland dagelijks moet voorzien in één  
 soort hoge kwaliteit charcuterie, één soort kaas en een salade.  

 De salades als bv. kip-curry worden uitsluitend huisbereid. 
 De salad bar heeft ook aandacht voor vegetariërs met een  
 aanbod ‘boost’-producten als vleesvervangers”. 
 De chef staat niet langer geïsoleerd in de keuken, maar heeft  
 dagelijks contact met de klanten die hij ook persoonlijk kan  
 begeleiden bij hun keuze. Verder is de chef initiatiefnemer voor  
 animatie in het bedrijfsrestaurant met themaweken, show  
 cooking, enz. Stefan Lemm: “Dat maakt de job boeiender,  
 creatiever en gevarieerder”. 
 ‘Nordic Light by ISS’ heeft ook aandacht voor een gezellige  
 inrichting met warme kleuren en materialen. In de ISS   
 hoofdzetel is zelfs gekozen voor tapijttegels. Stefan Lemm: 
 “Ze bieden voordelen op het vlak van akoestische demping  
 en geven ons de gelegenheid het onderhoud uit te testen  
 door onze eigen schoonmaakprofessionals”.
 Het ‘Nordic Light by ISS’-concept wordt maximaal geënt op  
 bestaande exploitaties of toch minstens de vier pijlers van het  
 concept: kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en service. 
 Stefan Lemm: “Het lijnrecht uitrollen van een cateringconcept  
 lukt zelden; bijsturing op maat van de klant is altijd wenselijk”.

• ‘The Market’ by Prorest 
 Het nieuwste Prorest-concept kreeg de doopnaam 
 ‘The Market’ en focust op vers, authentiek en eerlijk. 
 Luc Van Sande: “The Market is marktgedreven, wat staat voor  
 het nauwgezet volgen van het marktaanbod en inspelend op  
 een verhoogde duurzaamheid. Dat betekent echter ook dat de  
 foodcost voortdurend varieert en er niet langer een vaste prijs  
 kan worden gehanteerd voor de dagschotel”.
 ‘The Market’ stelt het aanbod voor in buffetvorm, maar zal in  
 functie tot het verwachte aantal klanten meer of minder  
 buffetten etaleren en openstellen. De variatie van het aanbod  
 heeft een belangrijke attractiewaarde naar het publiek toe. 
 Met ‘The Market’ kunnen zowel foodtrends als de momentele  
 aanvoer maximaal worden uitgespeeld. Het concept neemt  
 afstand van het traditionele vast opgelegde menu en sluit  
 meer mogelijkheden in om voedselafval te beperken en/of  
 restjes te recupereren en herwaarderen.

 Een buitenbeentje is de installatie van het ‘The Market’-  
 concept in de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. 
 Luc Van Sande: “Er worden diverse acties opgezet om de  
 klantenbinding te versterken, er zijn koffie-thema’s gecreëerd,  
 speciale limonades ontwikkeld en om de duurzaamheid te  
 stimuleren worden herbruikbare koffiebekers verkocht tegen  
 de schappelijke prijs van 2,50 euro. Communicatie verloopt  
 via Instagram, een kanaal via hetwelk de studenten ook  
 eenvoudig feedback kunnen geven”. 

• Madelyne by Compass
 Naast het klassieke bedrijfsrestaurant heeft Compass bij  
 Belfius een nieuw, niet gesubsidieerd ‘trendy’ food concept  
 ontwikkelt met de doopnaam ‘Madelyne’. “Het foodconcept  
 werd uitgewerkt rond brood, met een heuse warme bakker ter  
 plaatse” commentarieert Alain Crabs. “Elke week wordt het  
 accent op een andere broodsoort gelegd. Daarnaast zijn er  
 verse ‘madeleines’ en uiteraard omkadering met dranken en  
 broodbele”.
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Het foodconcept ‘Madelyne’ werd uitgewerkt 
door Compass rond brood, met een heuse 
warme bakker ter plaatse.
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4. De belevingswaarde opkrikken 
 door een smakelijke sfeer

“Niet alleen het ‘food’-aanbod is belangrijk, met variatie en gezond 
als belangrijkste verleiders, ook de sfeer in het bedrijfsrestaurant 
moet goed zitten” weet Stefan Lemm uit ervaring. “De afstandelijke, 
koele bedrijfskantine heeft zijn tijd gehad. Cateraars moeten oog 
hebben voor een warme, gezellige inrichting, best te omschrijven 
als een moderne hotelsfeer”. Catering draait niet alleen rond 
voeding, maar om een totale beleving. Bovendien worden de 
eetruimtes steeds vaker multifunctioneel benut als vergaderruimte, 
reservewerkplekken, ontmoetingsplek, enz. Om die reden zullen 
organisaties die daartoe de kans krijgen, het bedrijfsrestaurant   
ook maximaal centraal intekenen in hun ruimte-indeling.

Luc Van Sande benadrukt “De inrichting van het bedrijfsrestaurant 
kent een enorme vlucht vooruit en is niet langer een gegeven van 
ondergeschikt belang. Integendeel, de klant is veeleisend voor 
zowel food als environment en dat heeft zijn weerslag in de kost-
prijs”. In heel wat bestaande locaties wordt de inrichting en 
aankleding ‘gepimpt’ om de belevingswaarde op te krikken.               
Er worden eyecatchers ingebouwd, iets waartoe de salad bar     
zich perfect leent. Het komt er vandaag op aan om de look & feel 
van het bedrijfsrestaurant te wisselen nog voor de klant daar       
naar vraagt en zo de concurrentie voor te blijven. 

Brussel in huis bij Belfius 
NC & BHAM, opgericht door Nicolas Ntalakidis en Mauro Brigham, 
respectievelijk gespecialiseerd in ‘food concepten’ en interieurarchitectuur, 
kreeg een dubbele opdracht: het verbeteren van het ongeveer 2000m² 
tellende bestaande bedrijfsrestaurant – wat er al was moest beter 
worden gemaakt met o.a. een aantrekkelijker (her)inrichting van de 
verbruikersruimte – en de creatie van een iets minder dan 1000m²  
metende aanvullende multifunctionele restaurantruimte. 

Voor het bestaande bedrijfsrestaurant werd een analyse uitgevoerd van 
de bezoekersstromen om vanuit die informatie een geoptimaliseerde 
indeling te ontwikkelen. Voor de nieuwe multifunctionele restaurantruimte 
ontkiemde een creatief voorstel met diverse zones :
•	 een	‘tuinzone’	ingericht	met	lage	tafels,	lounge	meubilair	om	te		
 mediteren langs de grote raampartij.
•	 de	‘bibliotheek’,	is	afgestemd	op	informele	ontmoetingen,	gezamenlijk		
 of individueel werken. 
•	 de	‘local’-zone	richt	zich	op	eten	en	informele	ontmoetingen	in	een		
 intieme sfeer. 

Voor de aankleding van de ‘local’-zone werd inspiratie gehaald uit het 
Brusselse	 straatbeeld,	 met	 kenmerkende	 gevels	 en	 figuren.	 Mauro	
Brigham commentarieert: “Het oogt alsof er in een straat gevels zouden 
zijn weggenomen, zodat zichtbaar wordt wat daarachter plaatsvindt.        
Zo is er grootmoeders eetkamer, een kapsalon, een slager, een Chinees 
restaurant, een bistro, een tearoom en een bibliotheek”. Het creatieve 
concept contrasteert speels met de eerder strenge sfeer eigen aan de 
bankenwereld. Mauro Brigham: “Belfius wil dicht bij de mensen staan 
en dat was voor ons de aanzet om inspiratie te zoeken in het Brusselse 
straatbeeld”.
Al deze thematische ruimten zijn met grootste zin voor precisie ingericht   
en aangekleed. Ze nodigen stuk voor stuk uit om er plaats te nemen en 
zich	over	te	leveren	aan	de	betreffende	sfeer.	Veel	aandacht	ging	ook	naar	
de akoestische demping. “Het geheel valt erg in de smaak bij de gebruikers 
en wordt ook graag gebruikt voor ‘after work’ evenementen” stelt Mauro 
Brigham tevreden vast.
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totale beleving.“
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Voor de design van enkele ruimtes in de 
nieuwe bedrijfsrestaurant bij Belfius 

werd inspiratie gehaald uit het Brusselse 
straatbeeld, met kenmerkende 

gevels en figuren.
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5. Duurzameid bevorderen

‘Duurzaamheid’ is een altijd en overal opduikend thema. Het maakt 
steeds vaker deel uit van de lastenboeken die worden ingestuurd 
bij offerteaanvragen. Als deelfacet van duurzaamheid is er de 
toenemende vraag naar afvalmeting.

Duurzaamheid is een essentiële pijler van het food concept     
‘Nordic Light’ van ISS. Daarvoor garandeert ISS Catering 80%   
ultra verse producten. De aankoop bedient zich van twee vers-
platformen, één voor het noorden en één voor het zuiden van het 
land. Andere voedingsproducten worden ingekocht bij ‘Solucious’, 
een op cateraars gerichte formule bij Colruyt. De voorkeur gaat 
naar leveranciers van eigen bodem en maximaal regionaal in-
kopen. De inkoop gebeurt selectief, met aandacht voor elk           
detail van het voedingsproduct. Alle transportbewegingen worden 
maximaal gecentraliseerd. 

6. Zelfbediening door de klant, ook voor het betaalverkeer

Een inmiddels veralgemeende trend is de zelfbediening aan de 
kassa; m.a.w. de bezoekers rekenen zelf af. Stefan Lemm legt uit    
“De trend gaat naar meer zelfbediening door de klant. Dat geldt 
voor het betaalverkeer, waar de kassierster verdwijnt en ‘self 
scanning’ een sterke opmars heeft ingezet, maar ook voor het 
lange tijd zo typische uitscheppen van de (warme) hoofdgerechten. 
De klant wordt meer verantwoordelijkheid gegeven”. Er rest ruimte 
voor overdrijven door teveel op het bord te scheppen, een probleem 
dat zich in principe na enige tijd vanzelf oplost, maar het blijft een 
risico voor de kostberekening van de exploitatie en de afvalberg.

Zelfbediening aan de kassa kan helaas ook gepaard gaan met een 
bepaald verlies, maar dat weegt niet op tegen de kostprijs voor een 
kassierster. Bovendien staat de chef staat niet langer geïsoleerd in 
de keuken maar heeft dagelijks contact met de klanten. Er kan ook 
steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de correcte betaling 
door de bezoekers wordt uitgevoerd: zijn moeten namelijk hun 
kassaticket zichtbaar op het dienblad leggen. 

Luc Van Sande benadrukt “Het betaalverkeer loopt al voor 80% 
zonder cash geld en het is de bedoeling om helemaal over te 
schakelen naar digitale betaling. In de plaats verschijnt nieuwe 
technologie als NFC-betaling (Near Field Communication)”. In dit 
digitale tijdperk maakt ook catering dankbaar gebruik van digitale 
mogelijkheden als apps. Bij Siemens stelt Prorest de menu’s voor 
via een app en vragen feedback op de menuvoorstellen evenals    
op het eigenlijke restaurantbezoek. Een andere techniek is het in-
zetten van tablets in een zuil aan de uitgang van het bedrijfsrestau-
rant waarop de klanten snel hun beoordeling kwijt kunnen.

Catering is vandaag een complexe puzzel als gevolg van de 
strengere wetgeving, de eisen van de klanten en de noodzaak aan 
preciezere kostenbewaking. 

✍  Eduard Coddé

“Duurzaamheid is een essentiële 
pijler van het food concept 

‘Nordic Light’ van ISS.“
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