
Na vertraging door Covid is de scale-up Localimus vandaag volop op gang gekomen. De digitale 
oplossing van e-bedrijfsrestaurants speelt in op de terugkeer naar kantoor van de werknemers en 

de achteruitgang van de klassieke bedrijfsrestaurants. De basis bij Localimus is nog steeds het leveren 
van een variatie aan maaltijden van lokale traiteurs, maar het bedrijf heeft ondertussen ook een nieuw 
aanbod gelanceerd: “slimme koelkasten”. 

REPORTAGE

Een steeds flexibeler cateringaanbod

Nu	 de	 hybride	 werkmodus	 aanslaat,	 kan	
Morgan Vanderelst, CEO en medeoprich-
ter	 van	 Localimus,	 weer	 ademhalen.	 De	
Covid-periode	 was	 niet	 erg	 bevorderlijk	
voor	de	bestellingen	van	maaltijden	door	
de	werknemers	 in	 de	 bedrijven.	Maar	 nu	
dat achter de rug is, kan hij voortaan het 
beste	 hopen	 voor	 zijn	 bedrijfsrestauran-
toplossing. Die is ontwikkeld om lunches 
te	 verzorgen,	 van	 bestelling	 tot	 betaling,	
die	 bereid	 en	 bezorgd	 worden	 door	 een	
netwerk van lokale traiteurs in hetzelfde 
gebied	als	het	klantbedrijf.	
Het modewoord van het moment is name-
lijk	 “flexibiliteit”:	 het	 eigenlijke	 principe	
van	 Localimus.	 En	 in	 de	 catering,	 net	 als	
elders, veranderen de tijden. Minder en 
minder	 vaak	 personeel	 in	 de	 bedrijven,	
wat	 het	 onderhouden	 van	 een	 intern	 be-
drijfsrestaurant	erg	duur	maakt.	Localimus	
is	dus,	reeds	bij	150	bedrijven	(Ontex,	Pu-
ratos, d’Ieteren, Danone, Univercells tech-
nology,	Randstadt,	Thomas	&	Piron,…),	een	
waardevol	alternatief	volgens	zijn	motto:	
“Je	klikt.	Wij	leveren.	Iedereen	eet!”.		
“Bovendien	blijft	het	bedrijfsrestaurant	een	
interessante service om mensen opnieuw 
naar	 kantoor	 te	 brengen”,	 zegt	 de	 baas	
van	 Localimus.	 “Na	 de	 pandemie	 denken	
FM	nog	meer	dan	vroeger	aan	welzijn	en	
positieve	 ervaringen.	 Het	 aanbieden	 van	

een	 flexibele,	 gevarieerde	 en	 complete	
restaurantoplossing	 blijft	 belangrijk	 voor	
het	comfort	en	voor	de	sociale	banden.	Dit	
spreekt	bedrijven	aan	die	op	zoek	zijn	naar	
oplossingen.”		
Tegenwoordig stelt men steeds meer alles 
in het werk om het personeel tevreden 
te houden, nieuwe werknemers aan te 
trekken en zich het leven eenvoudiger te 
maken.	“We	merken	 dat	 het	 budget	 voor	
een	goede	cateringoplossing	geen	belem-
mering	 is	 voor	 bedrijven.	 Vooral	 omdat	
onze	 diensten	 het	 gebruik	 van	 onze	 soft-
ware	omvatten	en	Localimus	instaat	voor	
de klantenservice, de coördinatie van de 
leveringen,	betalingen	en	het	beheer	van	
de leveranciers en de partnertraiteurs. We 
zorgen ook voor een opvolging op maat 
van	de	behoeften	van	het	bedrijf	 en	zijn	
personeel”,	beschrijft	Morgan	Vanderelst.	

“Koelkasten”-generatie
Naast	 het	 aanbod	 “digitale	 resaturant”,	
heeft	het	bedrijf	ook	net	“slimme	koelkas-
ten”	uitgebracht.	“Een	oplossing	met	meer-
dere	 voordelen!	Ten	 eerste	 bieden	 ze	 de	
mogelijkheid kantoren op een mooie en 
functionele manier in te richten, met een 
voedselaanbod	 dat	 is	 aangepast	 aan	 de	
specifieke	wensen		van	het	bedrijf.	Op	een	
meer praktisch niveau vervolledigen de 

koelkasten	 ons	 aanbod	 op	 een	 nog	 flexi-
belere	manier	om	te	beantwoorden	aan	de	
eetpauzes op tijdstippen die afwijken van 
het middaguur. Niet iedereen eet altijd op 
hetzelfde	 moment	 en	 bedrijven	 werken	
ook in shiften, zelfs ’s avonds of ’s nachts, 
wanneer	bestellingen/leveringen	niet	mo-
gelijk zijn. De werknemer heeft dus 24 uur 
per dag toegang tot kleine, op te warmen 
gerechten, tussendoortjes, snacks, desserts, 
smoothies	 en	 ontbijtmaaltijden.	 Naarge-
lang	de	behoeften	van	het	bedrijf,	komen	
we	 onze	 slimme	 koelkasten	 aanvullen”,	
legt	de	CEO	van	Localimus	uit.
“Slim”	omdat	ze	voorzien	zijn	van	RFID,	de	
nieuwste radiofrequentietechnologie voor 
het	 identificeren	 van	 gedigitaliseerde	 la-
bels	 en	 badges.	 Het	 systeem	 herkent	 au-
tomatisch producten zonder ze te moeten 
scannen.	 “Mensen	 gebruiken	 dezelfde	 ac-
count als voor de delivery om voedsel uit 
de	koelkast	te	halen.	De	betaling	gebeurt	
in	real	time”,	merkt	de	CEO	op.	Bovendien	
houdt	de	koelkast	de	gegevens	bij	van	de	
producten	 zelf,	 de	 houdbaarheidsdatum	
ervan, enz. Kortom, een aanvullende op-
lossing	op	het	basisaanbod	van	Localimus	
die het moderne alternatief vormt voor de 
klassieke kantine.
Door Fernand Letist
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