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Het is 60 jaar geleden dat ster werd opgericht. We zijn 
een inkooporganisatie voor regionaal werkende groot-
handels. Dit zijn stuks voor stuk innovatieve ondernemin-
gen die de kopende klant centraal stellen.

Positie in foodservice
Door het bundelen van elkaars inkoopvolume verster-
ken we de individuele en onafhankelijke positie van onze 
leden. Daarmee creëren we  in de markt een krachtige 
positie voor zowel de leverancier als de regionale groot-
handel. Voor de leverancier is het immers snel schakelen 
met een groothandel die echt luistert naar de klant. Zo 
bouwen we samen adequaat en efficiënt aan onze positie 
in foodservice Nederland. 

Conclusie
In dit magazine laten we onze leden aan het woord 
en kunt u zelf de conclusie trekken dat de regionaal  

De kracht van 
samenwerken

werkende groothandel, dankzij de jarenlange samenwer-
king met de leveranciers, zijn toekomst veilig kan stellen 
binnen onze inkooporganisatie. Wilt u weten wat we voor 
u kunnen betekenen? We nodigen u graag uit voor een 
gesprek.

Bedankt
We hebben dit 60-jarige jubileum mede bereikt dankzij 
de intensieve samenwerking met onze gewaardeerde re-
laties. Ik wil al onze relaties bedanken voor hun inzet en 
vertrouwen. samen met hen bouwen we ook de komen-
de jaren verder aan een succesvolle toekomst.

   Paul Koole
   Directeur
   koole.p@ster-inkoop.nl
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feliciteert

met het 
60-jarig jubileum
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IEDERE DAG 
INSPIRATIE

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: 

Unilever Food Solutions • Postbus 1250 • 3000 BG Rotterdam  

Service Center 010-4394308 • www.unileverfoodsolutions.nl

PANTONE 293

We helpen chef-koks wereldwijd met het bereiden 

van smakelijke, voedzame maaltijden, zodat hun 

klanten blijven terugkomen. We maken 

ingrediënten die belangrijke tijdwinst opleveren 

in de keuken, zonder in te boeten aan smaak of 

geur.  En we zorgen constant voor nieuwe ideeën 

en inspiratie voor een fris en verrassend menu.

We zijn al sinds 1880 actief in de voedings-

sector, en dit met sommige van ‘s werelds 

bekendste merken: Knorr, Hellmann’s, Lipton 

en nog vele andere. We werken nauw samen 

met grote en kleine bedrijven, van zelf-

standige restaurants tot hotelketens en 

cateringbedrijven, in 74 landen. 

We stellen alles in het werk om gezonde en 

voedzame maaltijden op tafel te brengen, maar 

zijn ook bezorgd om de gevolgen voor de planeet. 

Duurzame ingrediënten en verpakkingen 

gebruiken, minder afval produceren en minder 

energie verbruiken, het maakt allemaal deel uit 

van onze milieubewuste manier van zakendoen. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OF INSPIRERENDE RECEPTEN OP WWW.UNILEVERFOODSOLUTIONS.NL

Unilever Food Solutions feliciteert 
STER IN- EN VERKOOPORGANISATIE 

met haar 60-jarige jubileum!

UFS18867 Advertorial UFS tbv Ster '60-jarige jubileum' A4.indd   1 08-05-15   15:40
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De leden van ster bedanken u voor de goede 
samenwerking de afgelopen 60 jaar.

Dank u wel

Henk achterberg, Henk Vermaas, johan Dijkgraaf en jan van de Zande.

Kees de rooij

Bert Démoed

Maike en Bas snellen
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rick en joyce de Heij

ruud van der Wolk

Leon de Groot

Leon Peeters

jan, Hans, rob, addy sr. en tom van altena 

Peter Berendhaus

Cordino van Doorn

Het team van Feyen

Horeca TotaalHoreca Totaal horeca totaal

V.O.F

dg grootverbruik
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Coen en ton Mollink

ronald Westerhof

rob, Dick en jan scholten

Frits en Daphne Brabers

Willem Marinissen

Wilco scheepers en ermert albers

rené rieken

Maarten de rooij sr.

���
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Fabrikanten hebben veelal 
een goed contact met de 
regionale groothandels
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Voor de leden van Ster is een groothandel runnen 
meer dan alleen ‘dozen schuiven’. Ze hebben passie 
voor hun vak en kennen hun klanten.
Daardoor zijn het sterke spelers in de regio. Ster 
heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt 
waardoor het nog beter kan concurreren met de 
grote spelers.

ster bestaat 60 jaar. Paul Koole is al 25 jaar directeur 
en vertelt vol trots over zijn organisatie. “We maken 
afspraken met fabrikanten en leveranciers voor twintig 
zelfstandige groothandels in food”, zegt hij. “Binnen die 

kaders hebben onze leden - allemaal doorgewinterde 
ondernemers - veel vrijheid waardoor ze zich regionaal 
echt kunnen onderscheiden. Ze kunnen zich 100% 
focussen op hun (potentiële) klanten. De ondernemers 
kennen hun klanten persoonlijk. Ze weten waar zij 
behoefte aan hebben. Ook zijn ze goed op de hoogte 
van de regionale trends. als ondernemers spelen ze 
flexibel in op de veranderde vraag. service en kwaliteit 
staan bij hen hoog in het vaandel.”

Fabrikanten
Koole merkt dat het voor fabrikanten prettig is om met 
zelfstandige ondernemers samen te werken.
Voor de landelijke afspraken hebben ze één centraal 
aanspreekpunt. Daarnaast zijn de regionale groot-
handels direct benaderbaar. “Fabrikanten hebben veel 
al een goed contact met de regionale ondernemers. Ze 
maken afspraken met hen over het regionaal uittesten 
van introducties. De ondernemers staan op beurzen 
en kennen de regionale evenementen. Fabrikanten 
kunnen daar afspraken over maken, waardoor ze 
zich regionaal kunnen profileren.” Koole vindt het 

sterk in de regio

bovendien voor de branche belangrijk en noodzakelijk 
dat de regionaal werkende groothandel blijft bestaan. 
Hij maakt de vergelijking met de supermarktbranche, 
waarin de markt bepaald wordt door grote partijen.
“Op de lange termijn is niemand daarbij gebaat. Onze 
leden kennen de producten en kunnen daar goed 
over adviseren. Ze zien het belang van een goede 
samenwerking met hun klanten en met de fabrikanten. 
Ze staan voor service en toegevoegde waarde, tegen 
een concurrerende prijs.”

Korte lijnen
ster kenmerkt zich als een kleine, transparante or- 
ganisatie, met korte lijnen. “De organisatie wordt 

Onze leden 
kunnen zich voor 
100% focussen 
op hun klanten

Kerstpakketten op maat

Veel bedrijven willen hun medewerkers 
een bijzonder kerstpakket geven. 
Enkele Ster-leden spelen daarop in met 
een kerstpakket op maat.

“We verkopen al meer dan 30 jaar kerst-
pakketten”, vertelt Koole. “De leden hebben 
hier dus erg veel ervaring mee.” ster zorgt 
voor trendy, glossy brochures. “een goede 
brochure is erg belangrijk. Dit moet bedrijven 
triggeren om de showroom van de ster-leden 
te bezoeken”, weet Koole. De brochures heb-
ben een uniforme vormgeving en worden 
volledig gepersonaliseerd. Dit is te zien op de 
website:  www.ster-kerstpakketten.nl 

Persoonlijk tintje
ster levert 44 standaardpakketten. Dit geeft 
de leden en hun klanten een goed startpunt. 
“De leden lopen samen met hun klanten 
door hun showroom”, vertelt Koole. “Zo kun-
nen ze echt met hun klanten meedenken en 
het pakket op maat aanpassen. Daardoor 
worden het kerstpakketten die passen bij het 
bedrijf, eventueel met een persoonlijk tintje.”
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Je kunt zoveel meer (met Aviko)

Met het omvangrijke assortiment topproducten van Aviko kunt u iedere wens van uw gasten makkelijk en 
snel vervullen.

Je kunt zoveel meer (met Aviko)

EN MEERAVIKO EN MEER
FRITES

Van heerlijk krokante frites en smakelijke snackartikelen, tot culinaire hoogstandjes en makkelijk te 
verwerken aardappelcomponenten.

Met het omvangrijke assortiment topproducten van Aviko kunt u iedere wens van uw gasten makkelijk en Met het omvangrijke assortiment topproducten van Aviko kunt u iedere wens van uw gasten makkelijk en 

www.avikofoodservice.nl

Verwen uw gasten met 
de producten van Aviko.

TORK BRANDMOVIE

Creëer die eerste 
waardevolle indruk

Gastvrijheid is het overtreffen van
de verwachtingen van uw gasten.
Zet de toon met Tork® oplossingen:
• hygiëne voor uw keuken en 

sanitaire ruimten
• servetten en tafelaankleding 

voor uw restaurant

Meer informatie? www.tork.nl
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gedragen door de leden zelf”, vertelt Koole. “Zij zien 
het belang van de samenwerking en in commissies 
bepalen zij samen het beleid. als directeur zorg ik, 
samen met het bestuur, voor een goede onderlinge 
afstemming, de juiste samenwerking en een krachtige 
koers vooruit.” aangezien de veranderingen in de 
markt in een rap tempo plaatsvinden, heeft ster de 
afgelopen twee jaar gewerkt aan een plan om de 
organisatie te versterken. In september 2014 heeft ster 
versterking gekregen van de inkoper ton Naumann. 
“Door de ontwikkelingen in de markt is het belangrijk 

om meer centraal samen te werken”, legt Koole uit. 
“samen met office manager sabine Hoogerwerf 
vormen we nu een goed team, waarbij het gezamenlijk 
leden-belang centraal staat.” 

srC-PDM
De professionaliseringslag is al goed merkbaar op 
het vlak van de automatisering. Zo werkt ster sinds 
vorig jaar met het productinformatiesysteem srC-
PDM. Fabrikanten vullen dit systeem zelf met actuele 
productinformatie. ster voegt hier aanvullende 
informatie aan toe. Vier groothandels hebben inmiddels 
een proef gedaan met het nieuwe systeem. eén 
groothandel heeft, als pilot, al een koppeling gemaakt 
tussen srC-PDM en zijn eigen automatiseringssysteem. 
“De ervaringen zijn positief”, vertelt Koole. “Voor de 
leden is het prettig dat ze hiermee altijd toegang 
hebben tot de meest actuele productgegevens. 
Wij zorgen voor de koppeling van sCr-PDM en het 

Private labels

De range is breed opgezet, van verpakkingen, 
snacks, brood, sauzen, vetten, oliën, tafel-
zuren, ijs en papierwaren tot en met suiker, 
creamer en koekjes voor bij de koffie.

Uitdiepen
“Het onderhouden van de private label-merken is 
een proces dat permanent onze aandacht vraagt”, 
zegt Koole. “De aangesloten leden en fabrikanten 
dragen regelmatig nieuwe producten aan. Zo 
kunnen we het assortiment verder uitdiepen.” 
Voor Koole is het belangrijk dat nieuwe private-
labelproducten verkocht kunnen worden 
bij een groot aantal leden. “soms is dat een 
uitdaging, omdat de regionale verschillen in de  
foodservice-branche groot zijn. Ook moet een 

 
product zich kunnen meten met de kwaliteit van 
de a-merken. en het moet aantrekkelijk geprijsd 
zijn.”

Draagvlak
ster stemt continu met de betrokken onder-
nemers af wat de behoeftes zijn. samen met de 
betrokken kennisdragers vanuit de ondernemers 
worden hierover in commissies keuzes gemaakt. 
Koole: “We bepalen samen wat, hoe en met wie 
we een private label-product ontwikkelen. Deze 
aanpak genereert draagvlak, want wie heeft er 
nu een beter beeld van de markt dan de twintig 
regionale ondernemers in food die dagelijks 
in contact staan met hun klanten.” ster heeft 
daarnaast een aantal prijspakkers die als blanco 
label gepresenteerd worden.

Leden hebben 
altijd toegang 
tot de actuele 
productgegevens
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P U U R  H O L L A N D S
M I N E R A A L W A T E R
I N  E E N  D I J K
V A N  E E N  F L E S
Wij doen er a l les aan om uw gasten een mooie 

ervar ing te bieden, net  a ls  u. Met hart  voor het  vak 

en met oog voor detai l . B i j  het  ontwikkelen van deze 

nieuwe f les l ieten wi j  ons inspireren door Dutch 

Design. Helder, zuiver transparant en eer l i jk , net  a ls 

ons mineraalwater. Met de nieuwe tafelwater f les 

van Sourcy serveert u een f les mineraalwater die 

gezien mag worden.

www.inspiredbybonduelle.com

 3.

 4.

 2.

1.
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automatiseringssysteem van de groothandel. Door 
die koppeling worden de mutaties automatisch in zijn 
hele systeem doorgevoerd. De ondernemer heeft daar 
geen omkijken meer naar. Hij krijgt een melding van de 
mutaties die belangrijk voor hem kunnen zijn.” 
De verwachting is dat alle groothandels aan het einde 
van het eerste kwartaal in 2016 aangesloten zijn op 
sCr-PDM.

e-businessnet
een andere belangrijke stap is elektronisch bestel-
len via eDI. “De meeste fabrikanten willen dat groot-
handels bestellen via eDI”, vertelt Koole. “Dit is een 
complex en kostbaar proces en daardoor was dit 
voor kleinere groothandels lastig haalbaar.” ster heeft 
deze patstelling doorbroken en gekozen voor het 
e-businessnet. De ster-leden plaatsen hun bestelling 
op het platform. Dit is gekoppeld aan het eDI-
systeem van de leveranciers. “eDI heeft met name veel 
voordelen voor de leveranciers”, vertelt Koole. 
“Het zorgt ervoor dat zij de bestellingen van al hun  
klanten op dezelfde manier binnen krijgen. De leve-
rancier heeft daar een vergoeding voor over. Ook voor 
ons is het belangrijk om met dit soort ontwikkelingen 
mee te gaan. Vergaande automatisering kan menselijke 
fouten voorkomen. Bovendien is het in ons belang dat 
fabrikanten efficiënt kunnen werken. Daardoor krijgen 
we hogere kortingen en garanderen we een blijvende 
samenwerking”. Inmiddels bestellen alle leden via het 
platform. een aantal leden werkt nog aan de koppeling 
met het eigen erP-pakket. Die koppeling moet begin 
2016 bij alle leden zijn gerealiseerd. 

Meer leden
De professionaliseringsslag werpt zijn vruchten af 
zowel voor de leveranciers als voor de leden. 
er lopen een aantal oriënterende gesprekken met 
potentiële leden. “Die groothandels zijn qua grootte 
en qua assortiment vergelijkbaar met andere leden”, 
vertelt Koole. “Dus ze passen goed bij ons en wij 
bij hen.” Koole verwacht dat de professionalisering 
zich verder doorzet, bijvoorbeeld met een centrale 
facturering en efficiëntere logistieke processen. “Het 

allerbelangrijkste is dat we blijven luisteren naar de 
wensen van de leden. Zij weten op welke vlakken we 
beter samen kunnen werken, en welk voordeel dat 
oplevert. Zo zijn we samen sterk.”

toekomst
ster en de leden kijken met trots terug op de afgelopen 
60 jaar. “Het is niet niks om 60 jaar aanwezig te zijn in 
een permanent veranderend groothandelslandschap”, 
besluit Koole. “Met veel vertrouwen werken we ook 
de komende jaren met onze leden aan het verbeteren 
van onze positie binnen de dynamische wereld die 
foodservice heet.”

Met e-businessnet helpen we 
fabrikanten om efficiënt te werken
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Broekhuyzen Horecagroothandel staat voor 
service, klantgerichtheid, flexibiliteit, kwaliteit 
en leveringsbetrouwbaarheid. “We overtreffen de 
verwachtingen van onze klanten”, zegt eigenaar 
Rick de Heij. “We willen bezorgen, verzorgen en 
vooral ontzorgen.”

Broekhuyzen Horecagroothandel in Noordwijkerhout 
is een bedrijf dat volgens zeer hoge standaarden 
werkt. “We hebben vijf pijlers en daar staan we voor”, 
zegt ondernemer rick de Heij. Hij runt de groothandel 
samen met zijn vrouw joyce de Heij-Broekhuizen.
De eerste twee pijlers zijn service en klantgerichtheid. 
De Heij: “Onze medewerkers zijn proactief en 
denken met de klanten mee. en ze hebben een pro-

Broekhuyzen Horecagroothandel in Noordwijkerhout

Klanten kunnen 
echt op ons rekenen

bleemoplossend vermogen, bijvoorbeeld als klanten 
vergeten zijn om iets op tijd te bestellen. In goed 
overleg kunnen klanten altijd op ons rekenen.”
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Hoge standaarden
De andere drie pijlers zijn: flexibiliteit, 
kwaliteit en leverings-betrouwbaarheid.
 “soepel meebewegen met de tijd is een 
onderdeel van onze business”, vindt de 
ondernemer. “Dus: is er een vraag van 
een klant die we niet direct kunnen 
beantwoorden? Dan gaan we op zoek 
naar het antwoord. en op verzoek 
van klanten nemen we producten in 
ons assortiment op.” Kwaliteit uit zich in het leveren 
van kwalitatief goede producten. Ook de levering 
voldoet aan hoge standaarden. De Heij: “We werken 
volgens de HaCCP-normering. Desgewenst plaatsen 
we de producten volgens het FIFO-principe in het 
magazijn van onze klanten.” en Broekhuyzen staat 
voor leveringsbetrouwbaarheid. Mocht een product 
onverhoopt toch niet leverbaar zijn, dan nemen de 
medewerkers direct contact op met de klant. Ze 
maken afspraken over een alternatief of een ander 
levermoment.

automatisering
Ook qua automatisering denkt Broekhuyzen met haar 
klanten mee. Met het bestelsysteem van inONe kunnen 
klanten hun bestelling plaatsen via hun smartphone of 
tablet. Ze kunnen de complete keukenautomatisering 
overlaten aan Horeko. 
Dit systeem voert kostprijsberekeningen uit, heeft een 
dervingsregistratie en het waarschuwt koks als marges 
onder druk staan. De Heij: “Dit systeem neemt koks 
veel werk uit handen. Op jaarbasis kunnen ze hiermee 
minimaal 3% kosten besparen en dit kan zelfs oplopen 
tot 5%.” Broekhuyzen heeft niet alleen een koppeling 
met dit systeem. De groothandel heeft er ook voor 
gezorgd dat de producten op de juiste manier in 
het systeem vermeld staan. een pot augurken kan 
bijvoorbeeld een inhoud hebben van 625 ml. Maar het 
systeem moet werken met het uitlekgewicht. De Heij: 
“We hebben dat perfect op orde, zodat klanten zeker 
weten dat ze met de juiste gegevens rekenen.”

Bijzondere concepten
Broekhuyzen helpt klanten om succesvol te zijn met 
bijzondere concepten, zoals ‘Wereld Burgers’ en ‘Verse 
ambachtelijke Friet’. “Hamburgers zijn hot”, zegt 
de ondernemer. “Met onze Wereld Burgers kunnen 
klanten echt het verschil maken.” De Wereld Burgers 
zijn verkrijgbaar in de varianten rundvlees (meerdere 
gewichten), kip en vis. Broekhuyzen levert het concept 
van a-tot-z, dat houdt in: de recepten, de hoogwaardige 
ingrediënten en het promotiemateriaal zoals flyers, 
posters, tafelkaartjes, stoepborden en beachvlaggen.

Ook levert Broekhuyzen verse ambachtelijke friet.
De Heij: “Het bakken van verse friet is een vak apart.
Wij kunnen dat onze klanten leren. Ondernemers die 
dit goed in de vingers krijgen, kunnen zich hiermee 
echt onderscheiden.” Broekhuyzen ondersteunt ook 
dit concept met promotiemateriaal. Daarnaast heeft 
de groothandel exclusieve smaakmakers in haar 
assortiment zoals Oervlees en ambachtelijke Gourmet 
Burgers. 

Familiebedrijven
Broekhuyzen is sinds 2009 aangesloten bij ster. “De 
leden van ster zijn vrijwel allemaal familiebedrijven.
We opereren soms in verschillende branches, maar 
we staan voor dezelfde waarden.” De Heij vindt het 
bovendien prettig dat ster door de leden gedragen 
wordt. “Ik heb zelf in een commissie meegedacht 
over de nieuwe uitstraling van het private label-
merk subliem. Doordat we meepraten, verkopen we 
producten waar we ook echt achter staan. Ik vind 
subliem en Chef’s Delicious topmerken met een 
uitmuntende kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.”

Walserij 44
2211 sL  Noordwijkerhout
T +31 (0)252 700 200
F +31 (0)252 344 442
E  info@broekhuyzen.nl
www.broekhuyzen.nl

Onze medewerkers zijn 
proactief en denken met 
de klanten mee
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ONDERSCHEIDEN MET ONDERSCHEIDEN MET 
BRANDER MAYONAISEBRANDER MAYONAISE
Veel oud-Groningers herinneren zich 
nog de smaak van de mayonaise van 
cafetaria Brander, dat circa dertig jaar 
een fenomeen is geweest aan de Grote 
Markt in Groningen. De mayonaise met 
iets meer mosterd, zichtbare stukjes 
peper en een speciale kruidenmix werd 
vaak genuttigd met een puntzak friet, 
maar ook bij bijvoorbeeld snacks en 
salades. Oliehoorn heeft deze bijzondere 
mayonaise nieuw leven ingeblazen 
en exclusief voor de horeca opnieuw 
ontwikkeld. 

Heeft u interesse in een monster? 
Via het contactformulier op onze website 
www.oliehoorn.nl kunt u een gratis 
monster ontvangen van de Brander 
mayonaise of u kunt deze per mail 
aanvragen via verkoop@oliehoorn.nl.

Oliehoorn B.V.
De Compagnie 21 • 1689 AG Zwaag (Hoorn)
Tel. (0229) 244 660 • Fax (0229) 244 622

www.oliehoorn.nl
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De lekkerste burgers 
van de hele wereld!

Wereld Burgers ‘De lekkerste burgers van de hele 
wereld’ is een kwalitatief hoogstaand totaal-
concept met beef-burgers, visburgers, kipburgers 
en kipspecialiteiten. Onze hamburger bestaat uit  
98% puur rundvlees zonder toevoeging van 
smaakversterkers en conserverings-middelen.

De kipburger bestaat uit 100% kipfilet en onze vis-
burger wordt gemaakt van een uitstekende kwaliteit 
witvis. Vijf unieke wereldsauzen maken dit concept 
extra onderscheidend.
De broodjes die deel uitmaken van de Wereld Burgers 
zijn volgens eigen recept ontwikkeld net zoals de 
speciale komkommerschijfjes en de Chester Cheese. 
Wereld Burgers organiseert workshops waarmee de 
benodigde kennis wordt overgedragen aan de 
ondernemer en zijn medewerkers. Wereld Burgers 
ondersteunt het concept met een uitgebreid pakket 
aan promotiemateriaal. 

al met al een totaalconcept dat zeker interessant is 
voor uw onderneming.
Naast ‘De lekkerste burgers van de wereld’ biedt 
Wereld Burgers ook kipspecialiteiten aan onder 
hetzelfde merk. Wereld Burgers producten verkopen 
uitstekend als losse snack, maar zijn ook in een menu 
een aanrader van wereldklasse. Laat ons u adviseren 
over dit uiterst aantrekkelijke totaalconcept en u zult 
versteld staan van de mogelijkheden om hiermee 
uw omzet te verhogen. Maak eens vrijblijvend een 
afspraak.    
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Groothandel Van Altena is van veel verschillende 
markten thuis. Behalve food en non-food voor de 
kleine horeca verkoopt de groothandel bruin- en 
witgoed, verhuurt tapinstallaties en distribueert 
de zakken voor plastic afval in de omgeving. Dit 
is nog maar een greep uit alle activiteiten: het 
familiebedrijf in Wijchen gaat geen uitdaging uit 
de weg.

De familie Van altena begon in 1937 met de verkoop 
van levensmiddelen.  Van lieverlee breidde dit uit met 
bevoorrading van rijdende winkels, buurtsupers en 
campingwinkels. Vanaf 2001 kwam daar levering aan 
cafetaria’s, bedrijfs- en sportkantines, verenigingen en 

Van altena in Wijchen

Één leverancier 
voor alle producten

scholen bij. tom van altena, één van de vier broers die 
nu aan de leiding van het bedrijf staan, blikt met enige 
weemoed terug naar zijn begintijd, 30 jaar geleden. “In 

De vier broers Van Altena die nu aan de leiding staan met hun vader
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de kleine dorpen reden wagens met levensmiddelen 
rond en de kleine buurtwinkeltjes waren overal.”
rond de eeuwwisseling verdwenen deze winkeltjes in 
rap tempo en zag de familie zich genoodzaakt om de 
activiteiten uit te breiden. “We bieden nu een breed 
assortiment voor de horeca.” 
tevens sloot de groothandel een partnerschap met 
Warsteiner en verhuurt tapinstallaties en 
toebehoren van dit biermerk voor feesten en 
evenementen. “We kunnen de volledige infra 
leveren, zoals koelwagens, bars en volledige 
tapwagens.”

Handel
Van altena heeft verschillende showrooms 
in het pand in Wijchen. er is een showroom 
voor professioneel bruin-en witgoed, één voor 
koffiemachines en een aparte showroom voor 
kerstpakketten. Van altena 
is sinds 2011 full-service 
leverancier van KoffieGigant. 
“We hebben twee storings-
monteurs in dienst en er zijn nieuwe machines op 
voorraad van alle types in ons assortiment.”
De groothandel houdt alle producten op voorraad. Van 
altena bezorgt aan huis, maar de klanten kunnen ook 
afhalen. er is een grote hoeveelheid drank en bier in 
fusten voorradig. 
In het magazijn hebben ze een vreemde eend in de 
bijt: dozen met zakken voor het verzamelen van plastic 
huisvuil. tom: “Wij hebben de taak op ons genomen 
om de distributie van de zakken voor 12 gemeenten 
te verzorgen.” Van altena zette bewust meerdere 
verkoopkanalen op, om risico te spreiden. “als er één 
activiteit wegvalt, zijn er anderen om op terug te 
vallen. er is overal handel te vinden, als je creatief bent.”

Kerstpakketten
Volgens tom kenmerkt een familiebedrijf zich doordat 
zij geen 9-tot-5 mentaliteit hebben. tom en zijn broers 
zijn meewerkend directeur en zes dagen van de week 
op de zaak aanwezig. “We hebben kunnen groeien 
doordat de winst terug in de zaak is gevloeid. en we 
hebben ons voortdurend geprofessionaliseerd.”
Het bedrijf is met het DNa van de familie verweven. 
“Het was bij ons niet de vraag of we in het bedrijf 
wilden werken, dat gebeurde gewoon. Ik heb nooit 
ergens anders gewerkt.”
tom’s dochter heeft zich sinds kort ook bij de zaak 
gevoegd. sinds vorig jaar verzorgt zij de showroom 

voor de kerstpakketten en doet ook de verkoop. “Dat 
heeft ze goed gedaan.”

Marktconform
Van altena is ruim veertig jaar lid van ster. “ster verzorgt 
het overkoepelende pakket voor alle leden met een 
open vizier. er zijn geen geheimen voor elkaar. er wordt 

hard gewerkt om goede verkoopcondities te bieden 
aan de fabrikanten, zodat wij als leden marktconforme 
prijzen kunnen voeren en kunnen concurreren met de 
landelijke groothandels. We zijn er mèt elkaar, vóór 
elkaar.”
tom merkt dat de brutomarges iets ruimer lijken te 
worden nu de ergste crisis voorbij is. “Uiteindelijk wil 
je toch de onkosten zoveel mogelijk onder controle 
houden, zodat je ook aan het product kunt verdienen.”
Bovendien vindt Van altena het private label subliem 
een kwalitatief goed en sterk merk. “Daar kun je mee 
voor de dag komen.”

Pieter Zeemanstraat 11, 6603 aV Wijchen
T +31 (0)24 6412 354
F +31 (0)24 6422 630
E  info@vanaltenawijchen.nl
www.vanaltenawijchen.nl

We zijn er mèt elkaar, 
vóór elkaar’
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Het begon ooit met limonadegazeuse en cham-
pagnepils, nu levert Berendhaus dranken, food, 
non-food en koel- en diepvriesproducten in heel 
Oost-Nederland. Daarnaast is het bedrijf hoofdim-
porteur voor alle tapbieren van het Duitse Krom-
bacher in Nederland. Dat is niet alles: Berendhaus 
maakt duizenden kerstpakketten en relatiege-
schenken per jaar.

twee broers en een neef in de derde generatie Berend-
haus staan nu aan het roer van het familiebedrijf sinds 
de start in 1920. De vierde generatie komt er inmiddels 
ook aan. In de loop van de tijd is de groothandel ge-
staag gegroeid. In 1936 kreeg Berendhaus het agent-
schap van Heineken voor een deel van Oost-Neder-
land toebedeeld. In de jaren zestig en zeventig nam 
Berendhaus twee lokale groothandels over, waardoor 
het drankenassortiment aanzienlijk groeide. Vanaf het 

Berendhaus Groep in terborg

Drankenspecialist van het oosten

einde van de jaren tachtig breidde het assortiment 
zich verder uit met koffie, thee, soep en zoetwaren. Later 
kwamen er ook koel- diepvriesproducten, snacks en ijs 
bij, evenals non-foodartikelen en horeca- en grootkeu-
kenbenodigdheden. 
Hiermee plaatste Berendhaus zich tussen de regionale 
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spelers op het gebied van inkoop door horeca, bedrijven, 
instellingen en de evenementensector in Nederland. 
Drank bleef daarbij een belangrijke troef: Berendhaus 
heeft de grootste Nederlandse biermerken op fust en 
voert ook de Duitse merken Warsteiner en Kromba-
cher. Deze pilsners worden in de achterhoek erg ge-
waardeerd. Voor Krombacher tapbier is Berendhaus 
hoofdimporteur in Nederland; vanuit terborg worden 
collega groothandels in het hele land bevoorraad. 

Kerstpakketten
Berendhaus is een bedienende groothandel. “Onze 
kracht is het brede assortiment, flexibiliteit en service”, 
zegt Peter Berendhaus. De groothandel heeft inmid-
dels een flink terrein tot haar beschikking met een 
grote diepvriescel en een aparte kerstshowroom met 
moderne ontvangstruimte. Het verzorgen van kerst-
pakketten en relatiegeschenken is een tak die eind jaren  
90 is ontstaan. “We 
wilden de afzetge-
bieden spreiden om 
minder beïnvloed te 
worden door facto-
ren van buitenaf.”

De kerstshowroom  
is dit jaar verbouwd,  
zodat een groot deel  
van de standaardpakketten nog beter gepresen 
teerd kunnen worden. “De ver-koop van kerstpakket-
ten start al in juni.” Door het jaar heen telt Berendhaus 
14 medewerkers, vanaf oktober tot aan de week voor 
Kerst komen daar 25 tot 30 mensen bij om de bestelde 
kerstpakketten allemaal op tijd klaar te hebben. 
Berendhaus ziet ook in deze markt fluctuaties: “Het 
budget van veel bedrijven is uitgehold, mede door de 
crisis. je ziet een versobering in de keuze van pakket-
ten: minder non-foodproducten en ‘bling, bling’. Ook is 
het spannend hoe het dit jaar onder de nieuwe werk-
kostenregeling gaat verlopen. Maar over het algemeen 
gaat het goed.”

Omdat de activiteiten van de groothandel op het ge-
bied van geschenken groot zijn, praat Peter Berend-
haus ook mee over de samenstelling van de glossy 
Kerstpakkettenbrochure die ster voor alle leden uit-
geeft. “Vorig jaar was het thema ‘kunst’. Het originele 
schilderij dat op de voorkant staat, hangt hier in de 
showroom”, zegt Berendhaus. Voor 2015 is gekozen 
voor een totaal nieuw concept waarbij de brochure en 
het internet één geheel uitmaken.

ster
sinds een jaar of vijftien jaar is de groothandel lid van 
ster. ”ster heeft een steeds breder pakket food en non-
food, waar wij ook van profiteren door middel van 
gezamenlijke inkoop. Vooral als het gaat om koel- en 
vriesproducten zijn wij blij met het huismerk subliem, 
dat qua prijs-kwaliteitverhouding enorm gunstig in de 
markt ligt.”

Wat betreft de in-
koop van dranken 
en artikelen die ho-
ren bij het schenken 
en verkopen van 
drank mag ster nog 
meer groeien, vindt 
Berendhaus. “Über-
haupt moet de in-en 
en verkooporganisa-

tie nog een stukje groeien om het beste eruit te kun-
nen halen. Daarbij is het een must om het assortiment 
breder te maken.”
Peter heeft, naast een plek in de Kerstpakkettencom-
missie, ook zitting in de toekomstcommissie van ster. 
Zo wordt zijn stem gehoord bij het bepalen van het 
gezamenlijke beleid en het uitstippelen van de koers 
van ster. 
“Deelname aan een commissie kost misschien tijd, 
maar het levert ook tijd op doordat de leden niet meer 
individueel inkoopgesprekken hoeven te voeren. Bo-
vendien klikt het onderling goed. Het is belangrijk dat 
je je er als ondernemer goed bij voelt.”

silvoldseweg 55, 7016 DN terborg
T +31 (0)315 327 000
F +31 (0)315 326 200
E  info@berendhaus.nl
www.berendhaus.nl
www.kerstpakketwinkel.nl 

ster moet nog een 
stukje groeien om het 
beste eruit te halen
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Dékro Ravenstein is bij snackbars, cafetaria, sport- 
en bedrijfskantines in Brabant befaamd om zijn 
volgens eigen receptuur bereide vleessalade, saté-
saus en lihanboutjes. Daarnaast levert Dékro aller-
lei food en non-food aan bedrijven in het midden- 
en kleine horecasegment. 

De vader van ruud van der Wolk begon in 1962 met 
de verkoop van volgens Bourgondisch recept bereide 
salades en snacks. Hij werkte vanuit twee huizen in 
het centrum van het Brabantse dorp ravenstein. Zijn 
ambachtelijke vleessalade, kroketten, bami- en nasi-
schijven, satésaus en de topper - lihanboutjes - vonden 
gretig aftrek in de regio. 
ruim dertig jaar geleden verhuisde de zaak naar een 
locatie aan de rand van het dorp, waar ruuds vader een 
eigen productiemaatschappij startte: de producten 

Dékro Horeca totaal in ravenstein

Unieke receptuur voor snacks

werden door de horecagroothandel Dékro verkocht 
die ruud inmiddels had opgezet. 
Dékro heeft aanzienlijk last gehad van de crisis. “Dit 
marktsegment staat nog onder druk. er is veel verloop 
onder de eigenaren van het kleine horecasegment en 
de inkoopvolumes zijn vrij klein”, zegt eigenaar ruud 
van der Wolk. Hij laat zich er niet door van de wijs bren-
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gen en breidde het pand van Dékro onlangs uit met 
een professionele kantoorruimte en receptie. 

regionaal
Dékro distribueert bestellingen binnen een straal van 
50 kilometer, deze worden aan huis geleverd. De kern-
waarden van het bedrijf zijn klantvriendelijkheid, ser-
vicegerichtheid en creativiteit. “We plaatsen bijvoor-
beeld tijdelijk een vrieskist bij een klant als dat nodig 
is. en bij evenementen krijgen klanten een noodtele-
foonnummer, dat ze kunnen bellen als er een tekort 
dreigt. We zorgen altijd voor een oplossing”, licht Van 
der Wolk toe. 
Dékro is een totaalgroothandel met veel keuze in de 
verschillende productgroepen. “Daarin adviseren wij 
de klant.” In dat advies neemt Dékro als vanzelfspre-

kend het private label subliem van ster mee. snacks, 
vetten en oliën, sauzen, ijsmix: Dékro heeft alle be-
schikbare producten van subliem op voorraad, naast 
de bekende merken. Iedereen kent de grote merken, 
maar de snacks van subliem hebben net zo’n hoge 
kwaliteit en smaken net zo lekker. Het zijn beslist geen 
standaardproducten.” 
Van der Wolk kan het weten omdat hij zelf in de inkoop-
commissie snacks zit en zodoende mede de smaak en 
samenstelling van de subliem merkproducten heeft 
bepaald. Hij is sinds 2000 lid van ster.
Van der Wolk: “Het is een uitdaging om tot een landelijk 
verkoopbaar product te komen; er zijn veel regionale 
verschillen. In Groningen heb je de eierbal, in Brabant 
zijn ze gek op vleessalade en worstenbroodjes.” 

Professionalisering
ruud van der Wolk werkt op dit moment aan de profes-
sionalisering van de totaalgroothandel. Van der Wolk 
is via ster, net als veel collega’s, aangesloten op het e-
businessnet waarmee groothandelbestellingen via eDI 
(elektronic Data Interchange) aan leveranciers kunnen 
worden doorgegeven. De kans om fouten te maken 
wordt verkleind doordat de producten van eaN-codes 
zijn voorzien. 
Dékro heeft hiermee de eerste stappen naar verdere 

professionalisering gezet, de volgende stap is om meer 
klanten te bewegen om online te bestellen.
“snackbarhouders en kleine cafetaria’s bellen hun be-
stelling vaak door met de radio op de achtergrond of 
veel bijgeluid uit de zaak. en als een klant bijvoorbeeld 

kroketten bestelt, weten wij 
niet altijd welke precies; we 
hebben veertig verschil-
lende soorten. een fout is 
zo gemaakt. als we het fout-
percentage kunnen terug-
brengen, scheelt dat zowel 
de klant als onszelf tijd en 

energie.” Van der Wolk nodigt klanten dan ook actief 
uit om via de website te bestellen, onder andere door 
middel van aanbiedingen op het web. “Die zijn alleen 
online verkrijgbaar.”

toekomst 
In het collectief van ster zijn veranderingen gaande 
om de leden voor te bereiden op de toekomst. “je kunt 
in dit vak geen tien jaar vooruit kijken. Daarom is het 
goed om de koppen bij elkaar te steken.”
Naast uitbreiding is er ook bij ster een professionalise-
ringsslag gaande, onder andere op digitaal gebied.
“We werken er met z’n allen aan om te zorgen dat we 
sterker worden, al gaat dat soms niet zo snel als je zou 
willen”, zegt de ondernemer. Hij ziet voor nu en de toe-
komst voldoende mogelijkheden, waar de leden geza-
menlijk van kunnen profiteren. 

schaafdries 30, 5371 Nj ravenstein
T +31 (0)486 411 361
F +31 (0)486 413 625
E  info@dekro.nl
www.dekro.nl

snacks van subliem zijn zeker 
geen standaardproducten

Horeca TotaalHoreca Totaal horeca totaal
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www.remiafoodservice.nl            Volg ons: @remiafood

Vier het
feestje met
de lekkerste! 

117800001376 REM Advertentie FS Classic Ster inkoop-V2.indd   1 10-06-15   10:58

KaasTengels® Oude kaas
De enige échte met oude kaas! Heerlijke kleine 

kaasloempiaatjes, gevuld met gerijpte oude kaas. Lekker 

pittig van smaak. Het krokante flensje geeft de KaasTengels® 

nog een extra smaakaccent mee. De KaasTengels® van 

Topking zijn met zorg bereid en afgestemd op de wensen van 

uw gasten. 

Oorspronkelijk en exclusief van smaak en samenstelling.

KaasTengels® Oude kaas
De enige échte met oude kaas! Heerlijke kleine 

kaasloempiaatjes, gevuld met gerijpte oude kaas. Lekker 

pittig van smaak. Het krokante flensje geeft de KaasTengels® 

nog een extra smaakaccent mee. De KaasTengels® van 

Topking zijn met zorg bereid en afgestemd op de wensen van 

uw gasten. 

Oorspronkelijk en exclusief van smaak en samenstelling.

Lekker bij je favoriete�nack!Lekker bij je Lekker bij je 

Uw partner in gehakt. 

• Gehaktballen 
• Gehaktstaven 
• Hamburgers 
• Soepballetjes 
• Mini gehaktballetjes 
• Sparerib Amerikaans 
• Lihanboutjes 
• Speksnek® 
• Stokburger 
• Exootje® 
• Hamburger gepaneerd

www.vanosch-bv.nl

Wij feliciteren Ster en hun leden met het 60-jarig jubileum!
Samen staan wij al jaren voor kwaliteit en service.       

www.europroducts.nl

THE CLEAR AND CLEAN SOLUTION

EP_Adv Ster 82x57mm 2015.pdf   1   03-06-15   10:25

elbe 33-37, 2491 Bt DeN HaaG  
t: +31 (0)70 3271061  F: +31 (0)70 3277642  
e: info@smitsuien.nl  W: www.smitsuien.nl

sinds 1948
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srC-PDM & e-businessnet

Keep It simple, keep It going
samen met ster proberen wij u maximaal te onder-
steunen bij het realiseren van een aantal belangrijke 
optimalisatieslagen door de inzet van goede It-mo-
gelijkheden. Zo helpen wij ster en haar leden met de 
implementatie van e-businessnet voor het efficiënt 
uitwisselen van orders, pakbonnen en facturen tus-
sen groothandels en leveranciers. Omdat complete, 
juiste en tijdige artikelgegevens de smeerolie voor 
het order-, leverings- en facturatieproces zijn, hebben 
wij samen met ster het PDM (centrale artikeldatabase) 
opgezet. Met PDM zorgen wij dat groothandels auto-
matisch worden voorzien van actuele en juiste artikel-
informatie, waarbij wij gebruikmaken van bestaande 
Itnetwerken. 

Kortom, wij helpen ster en haar leden bij de optimalisa-
tie van hun bedrijfsprocessen door de inzet van bewe-
zen en pragmatische It-oplossingen. 
succeedIt is al sinds 2012 verbonden aan ster. Ons 
voornaamste doel? Het optimaliseren van uw be-

drijfsprocessen. Wij zijn gespecialiseerd in Microsoft 
Dynamics NaV (voorheen Navision) en helpen u met 
managementinformatie, B2Bwebshops, CrM, elektro-
nische berichtuitwisseling en digitale factuurverwer-
king. Daarnaast zijn wij leverancier van eazystock, soft-
ware voor voorraadoptimalisatie. 

e-Business 
Net

ster 
srC-PDM

Gs1-Das / 
Ps in

Foodservice

Leveranciers

ster leden

ster srC-PDM & e-Businessnet concept

NATUURLIJK PROEF JE

PURE LEAF

IJSTHEE GEMAAKT MET
VERSE THEE

better results together
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De Cup-a-Soup Selectie box
Nieuw

De 6 lekkerste smaken in een compacte box
36 zakjes verdeeld over 6 smaken

Of bestel
caterpacks voor de 

Cup-a-Soup Carrousel

Of bestel
caterpacks voor de 

Cup-a-Soup Carrousel

UNF18903 Adv CaS 'assortimentsbox' tbv Ster 176x265 [3].indd   1 30-07-15   15:03
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Ouders en scholen hechten veel waarde aan een 
gezonde schoolkantine. De cateringformule Zo-
vital heeft een groot assortiment lekkere, gezonde 
producten. En de formule heeft een mooie versuit-
straling, waardoor het aantrekkelijk is om gezonde 
keuzes te maken.

Voor Zo-vital is catering meer dan al-
leen het aanbieden van een goed as-
sortiment. “We betrekken medewer-
kers en studenten bij onze keuzes, 
waardoor het hun kantine blijft”, vertelt 
directeur Bert Démoed. “en we investe-
ren in voorlichting. We staan bijvoor-
beeld regelmatig met een stand op de open dagen van 
de scholen. We geven studenten en ouders uitleg over 
onze aanpak. De gezonde schoolkantine is een argu-
ment om voor een school te kiezen.”

Gezond aanbod
De basis van Zo-vital is een goed assortiment. Dit be-
staat voor minimaal 75% uit gezonde producten.
Démoed: “We verkopen ook ongezonde producten, 
zoals een broodje frikandel. Daarnaast zorgen we al-

schoolcatering

Zo-vital 
maakt 
gezond eten 
aantrekkelijk

tijd voor een goed alternatief, zoals een panini. Door 
het gevarieerde aanbod maken jongeren uit zichzelf 
gezondere keuzes.” De uitstraling van de formule is 
sfeervol met een mooie versuitstraling. De smoothies 
staan bijvoorbeeld niet in een koeling, maar in een 
bak met crushed ijs. en de producten sluiten aan op 
de doelgroep. “In Brabant verkopen we natuurlijk veel 

worstenbroodjes”, vertelt de ondernemer. “In Utrecht 
is het broodje Mario populair.” Het assortiment is afge-
stemd op het budget van jongeren en houdt rekening 
met hun culturele achtergronden.

Inspiration Panel
elke deelnemende school krijgt bovendien een Food 
& Inspiration Panel. Dit is een panel met medewerkers 
en studenten dat vier keer per jaar bij elkaar komt. 
“Zij leveren input voor de catering als geheel”, vertelt  
Démoed. “Ze hebben bijvoorbeeld vaak goede ideeën 
over de aankleding van de aula.” eén keer per jaar or-
ganiseert Zo-vital een inspiration tour voor de panels.
samen bezoeken ze bijvoorbeeld de markthallen in 
rotterdam of een stad, zoals Brugge of antwerpen. “De 
ene groep ziet dit als een uitje”, zegt Demoed. “ande-
ren denken actief mee over goede, nieuwe producten 
of presentatievormen. Voor ons is dit een goede ma-
nier om feeling te houden met de doelgroep.”
Verkrijgbaar via  www.groothandelvandijk.nl 

De formule heeft een 
sfeervolle versuitstraling
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Van Oordt feliciteert Ster met het 60-jarig jubileum!

Uw wereldpartner in portieverpakkingen

Passion for portions

srC draagt bij aan innovatieve 
karakter van ster Inkoop

Toen Ster Inkoop vernam van het initiatief om 
EDI en GS1 DAS in de foodservice branche breed 
te stimuleren, zag Paul Koole kansen voor de 
inkooporganisatie en haar leden. Naast de 
stroomlijning van logistieke en administratieve 
processen kon het beheer van artikelgegevens 
verbeterd worden. 

Martin Plaat van succeedIt werd ingeschakeld om 
de innovatie en verbeteringen te realiseren. ster 
startte met een drietal ster leden een pilot met e-
Businessnet en testte de communicatie van orders, 
pakbonnen en facturen met leveranciers. 
Op 13 mei 2014 organiseerde ster een bijeenkomst 
op kasteel Vanenburg in Putten, waar de drie leden 
hun ervaringen deelden. Naast presentaties van Gs1 
en srC gaf Oleg simic van Unilever een toelichting 
op de actieve rol die e-businessnet vervult om Gs1 
gebaseerde communicatie in de foodservice sector 
te stimuleren. Vandaag zijn alle ster leden aangeslo-
ten op e-businessnet en zij breiden in eigen tempo 
hun aansluiting uit. 

Ook kondigde ster aan dat het artikelbeheer gestan-
daardiseerd wordt: leveranciers gaan binnenkort de 
artikelgegevens via datapools zoals Gs1 Das en Ps 
in Foodservice publiceren. ster downloadt de pro-
ductinformatie in haar voorportaal srC-PDM.Arjan Sloot
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Daarna wordt de productinformatie beschikbaar ge-
steld aan de leden, die zelf de artikelen selecteren en 
bruikbare informatie eruit halen. De implementatie is 
inmiddels afgerond. De centrale artikeldatabase be-
perkt afstemming over artikelgegevens tussen groot-
handels en hun leveranciers tot een minimum en de 

kwaliteit (juistheid, volledigheid en tijdigheid) verbe-
tert significant. e-businessnet en srC-PDM passen per-
fect bij de ambities van ster om te blijven innoveren. 

Met e-businessnet en srC-PDM heeft srC bijgedragen 
aan het innovatieve karakter van ster en haar leden. 

Voordelen voor de leverancier:

• aansluiting via uw eigen  
 eDI-provider

• eenmalige aansluiting op 
 e-businessnet en srC sluit 
 uw klant aan

• Breidt eDI tarnsacties uit 
 terwijl klanten geen eDI-
 systeem hebben 

• Geïntegreerd met datapools

• efficiency in de keten

www. src.nl
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www.natureko.nl       info@natureko.nl     0182 638 275

‘Meegroeien met de trend 
                     van duurzaamheid.’Puur natuur! Natureko biedt een zeer 

uitgebreide collectie aan biologisch 
aareekbare wegwerpartikelen. Missie? 
Kwaliteitswegwerpservies leveren 
zonder het milieu te belasten. 

Duurzaam ondernemen een must
Steeds meer bedrijven zijn zich bewust Steeds meer bedrijven zijn zich bewust 
van de noodzaak van duurzaam onder-
nemen. De ondernemer zoekt voortdu-
rend naar manieren om MVO te imple-
menteren in de bedrijfsvoering. Biodis-
posables kunnen hier een positieve 
bijdrage aan leveren.

Gecertificeerd en innovatief
Het verantwoorde composteerbare wegHet verantwoorde composteerbare weg-
werpservies is gecertificeerd volgens 
EN13432, de Europese norm voor indus-
triele composteerbaarheid. Erwin: “We 
innoveren continu met nieuwe, trendy 
producten. Zo zijn bijvoorbeeld onze bana-
nenbladcups een succesvol alternatief ge
bleken voor plastic sausbakjes.”

Servicegericht
Natureko onderscheidt zich door specia-
lisatie, een uitgebreid assortiment, snelle 
levering uit voorraad en klantgerichte 
service. 

“Dat duurzaam ondernemen 
een trend is die in rap tempo 
groeit, merken wij ook in onze 
omzetcijfers. Per jaar hebben 
wij een omzetgroei van 25%.”

Erwin Verbeek

Koffiebekers personaliseren
Eén van de bestsellers is de biologisch 
aareekbare koffiebeker, voorzien van 
PLA (maiszetmeel) coating. Te bestel-
len in een standaard variant of volledig 
te personaliseren in eigen huisstijl. 
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Van Doorn Horecagroothandel levert aan de betere 
Italiaanse restaurants. Zij kopen hun  producten 
rechtstreeks in Italië. Ze werken met fabrikanten die 
gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld de productie van 
Lambrusco of Parmaham. Hun klanten zijn gehecht 
aan de kwaliteit van deze specifieke fabrikanten.

Van Doorn Horecagroothandel in Middelburg

Het beste uit Italië
Van Doorn Horecagroothandel in Middelburg is van 
oudsher een algemene groothandel in levensmiddelen
en conserven. De specialisatie in Italiaanse producten 
is per toeval ontstaan. “We leverden in de jaren ’80 aan 
een Italiaans restaurant”, vertelt eigenaar Cordino van 
Doorn. “samen met de eigenaar zijn we producten uit 
Italië gaan importeren. Daarna is alles in een stroom-
versnelling gekomen. De restauranteigenaar bracht mij 
in contact met de betere Italiaanse fabrikanten. Later 
verkocht hij zijn restaurant en startte een agentschap. 
Dit bedrijf loopt nog altijd goed”, vertelt Van Doorn. 
“Inmiddels is het overgenomen door zijn dochters.”

Bijzondere producten
Het assortiment van de groothandel is door de jaren 
heen verbeterd. Van Doorn: “In het begin werkten we 
met erg veel verschillende leveranciers. Gaandeweg 
merk je over welke producten klanten het meest tevre-
den zijn en zijn we keuzes gaan maken. Dus mijn klan-

Foto’s: ©Mediterra
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ten hebben mijn assortiment bepaald.” regelmatig 
komen er nieuwe producten bij. Van Doorn staat na-
melijk geregistreerd bij de Italiaanse Kamer van Koop-
handel. “Italiaanse fabrikanten kunnen mijn gegevens 
opzoeken. Ze benaderen mij met nieuwe, verrassende 
producten.” en natuurlijk heeft Van Doorn een groot 
assortiment Italiaanse wijnen. “Het is voor ons de kunst 
om wijnen te vinden die niet bij supermarkten of slijte-
rijen te koop zijn”, vertelt Van Doorn. “Gasten willen in 
een restaurant echt iets bijzonders proeven. Daarover 
laat ik me adviseren door het agentschap.”

Laagste prijs
Van Doorn koopt het grootste gedeelte van zijn assor-
timent nog altijd rechtstreeks in bij de bron. “Ik koop 
mijn producten bij fabrikanten die veelal gespeciali-
seerd zijn in één of twee producten. Ze maken bijvoor-
beeld de lekkerste Lambrusco of de beste Parmaham. 
Mijn klanten zijn gehecht aan de kwaliteit van deze 
specifieke fabrikanten.” Het rechtstreekse inkopen 

heeft meer voordelen. Van Doorn kan met de fabrikan-
ten een lagere prijs bedingen en de producten hebben 

nog een ruime houdbaarheidsdatum als ze in Neder-
land aankomen. “Verse producten, zoals Italiaanse ka-
zen, hebben een houdbaarheid van 21 dagen. Vervol-
gens moeten ze getransporteerd worden. Dat kost vier 
dagen. als ik de producten rechtstreeks inkoop, gaat er 

geen tijd verloren bij tussenhandelaren en blijft er nog 
een goede houdbaarheidstermijn over.”

Compleet assortiment
sinds 2003 is Van Doorn aangesloten bij ster. “Ik wil 
mijn klanten een compleet assortiment bieden”, ver-
telt de eigenaar. “Fabrikanten vinden het prettig als 
groothandels zijn aangesloten bij een inkooporganisa-

tie. Daarom ben ik 
lid geworden van 
ster.” Van Doorn 
koopt via ster alge-
mene producten 
in, zoals kruiden, 
verpakkingsmate-
rialen en Neder-

landse producten, zoals snacks. “Ik heb een aantal 
Nederlandse snackbars als klant. Ze zijn tevreden over 
mijn service en weten dat ik altijd voor ze klaar sta, ook 
’s avonds en in het weekend. Doordat ik inkoop via ster 
kan ik hen een goed assortiment bieden.” Van Doorn 
werkt daarnaast veel samen met het ster-lid Marinissen 
Zuivelgroothandel in Vlissingen. “Marinissen levert aan 
zorginstellingen en heeft daardoor een ander assorti-
ment. Hij koopt bepaalde producten groot in, waar ik 
slechts een kleine partij van nodig heb. We wisselen 
regelmatig producten uit. Zo helpen we elkaar.”

Voltaweg 22, 4338 Ps Middelburg
T +31 (0)118 612 437
F +31 (0)118 635 167
E  info@vandoornhoreca.nl
www.vandoornhoreca.nl

Italiaanse fabrikanten benaderen mij 
met nieuwe, verrassende producten
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Groothandel Van Dijk heeft zich gespecialiseerd in 
het leveren van goederen aan scholen, dus eten, 
drinken, automaten, goede koffie voor de docen-
ten en zelfs strooizout in de winter. Het bedrijf 
denkt met scholen mee en weet welke thema’s be-
langrijk zijn, zoals duurzaamheid en een gezonde 
schoolkantine.

Groothandel Van Dijk levert van oudsher al goederen 
aan scholen. Vanaf 2009 heeft dat specialisme zich ver-
sterkt. “In dat jaar kregen we het verzoek van een klant 
om ook de catering te verzorgen”, vertelt directeur Bert 
Démoed. “We zagen dat als een mooie kans.” De groot-
handel zette het cateringconcept Zo-vital op. Dit werd 

Groothandel Van Dijk in Nieuwegein

specialist in scholen 
en schoolkantines

zo’n groot succes dat het concept in 2011 werd onder-
gebracht in een aparte bv. Door het succes van Zo-vital 
maakte ook de groothandel een explosieve groei door.
Démoed: “We hebben nu meer kennis over de scholen-
markt. Daardoor kunnen we een betere service en een 
beter assortiment bieden. en we draaien met dezelfde 
cyclus mee.” Groothandel Van Dijk belevert inmid-
dels 150 scholen. tachtig daarvan werken ook met het  
cateringconcept Zo-vital.

Zo-vital
Démoed vertelt dat de diensten van Van Dijk en Zo-
vital in elkaar overlopen. scholen kunnen ervoor 
kiezen om alleen de producten van groothandel Van 
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Dijk af te nemen. Vooral kleine scholen 
kiezen daarvoor. 
Ze kunnen hier diensten aan toevoe-
gen, zoals het gebruik van de Zo-vital-
formule, eventueel met de bijbehoren-
de begeleiding. De ultieme stap is om 
de catering volledig uit te besteden 
aan Van Dijk en Zo-vital. Dit betekent 
dat de cateringmedewerkers van de school een de-
tacheringscontract krijgen bij Zo-vital. “We laten de  
cateringmedewerkers meedenken over de omvorming 
naar de Zo-vital-formule. Zo blijft het voelen als ‘hun 
eigen winkel’. samen brengen we de catering naar het 
hogere niveau waar Zo-vital voor staat.”

Meedenken
Van Dijk en Zo-vital werken zo nauw met elkaar samen, 
dat er voor scholen geen onderscheid is. De scholen 
hebben één contactpersoon, één levering en één fac-

tuur. en de cateringmedewerker van Zo-vital vult ook 
de automaten van Van Dijk bij. De kracht van Van Dijk 
is de kennis over de schoolmarkt en het complete as-
sortiment. “We leveren echt alles wat er in scholen 
omgaat”, zegt Démoed. “Dus eten, drinken, snoep- en 
drankenautomaten en zelfs strooizout in de winter.” 
De groothandel zorgt bovendien voor goede koffie 
voor de docenten. Démoed: “We zijn preferred sup-
plier van Douwe egberts. Dus we adviseren over de 

aanschaf van de koffieautomaten. We leveren de ma-
chines en verzorgen de service en het onderhoud. Dus 
we hebben echt het complete pakket in huis.” en Van 
Dijk onderscheidt zich vanwege het goede advies. De 
diploma-uitreikingen van veel scholen vond dit jaar 
bijvoorbeeld plaats tijdens een hittegolf. De tempera-
tuur in kleine aula’s liep hoog op. “We hebben scholen 
geadviseerd om flesjes water naast de stoelen te plaat-
sen, voor een beetje verkoeling. Deze manier van mee-
denken wordt door veel scholen gewaardeerd.”

Kennis delen
Van Dijk is al jaren lid van ster. Démoed ervaart vooral 
de samenwerking met de collega-groothandels als ’n 
sterk punt. “Ik werk aan een nog betere samenwer- 
king, waardoor we nog meer kennis met elkaar gaan 
delen. Ik ben ervan overtuigd dat we daar allemaal 
sterker door worden.”
 

Biezenwade 14, 3439 NW  Nieuwegein
T +31 (0)343 491 912
F +31 (0)343 491 910
E  info@groothandelvandijk.nl
www.groothandelvandijk.nl

Ik werk aan een nog 
betere samenwerking
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Groothandels 
kunnen een 
buddy voor hun 
klanten zijn
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De foodservicebranche verandert sneller dan ooit 
tevoren. Jan-Willem Grievink ziet dit als een kans 
voor zelfstandige groothandels. “Zij kennen hun 
klanten en hebben de flexibiliteit om écht met hen 
mee te denken. Zo helpen zij hen om succesvol te 
zijn.”

jan-Willem Grievink, directeur van Foodservice Instituut 
(FsIN), werkt nu 40 jaar in de foodservicebranche. In de 
afgelopen twee jaar heeft hij meer zien veranderen 
dan in de 38 jaar daarvoor. “eten is voor veel mensen 
een belangrijk onderdeel van hun leven geworden. Dit 
heeft onder andere te maken met de aandacht voor 
food op televisie. Mensen maken bewustere keuzes.
Concepten die niet met de tijd meegaan blijven daar-
door in omzet achter. Bedrijven die innoveren zijn wel 
succesvol.”

Hoe speelt de foodservicebranche in 
op deze snel veranderende markt?

“Veel ondernemers vinden het lastig om de vertaalslag 
te maken. Dat zie je terug in de cijfers. Zo’n 50% van 
de cafetaria’s maakt een moeilijke tijd door, 25% 
heeft een matige omzet en slechts 25% laat goede 
cijfers zien. Voor andere foodservicesegmenten geldt 
hetzelfde. Zo’n 40% van de tankstationondernemers 
heeft een slechte omzet en dat geldt ook voor 33% van 
de cafés. Het contrast tussen succesvolle en falende 
ondernemers is groot. De ondernemingen waarmee 
het goed gaat, steken echt met kop en schouders 
boven de rest uit.”

Wat is het geheim van die succesvolle 
foodservice-bedrijven?

“Zij hebben geïnnoveerd tijdens de crisis. Cafetaria’s 
zijn bijvoorbeeld gezondere of luxere producten 
gaan verkopen, zoals verse salades. De omzet in deze 
productgroepen is misschien niet hoog maar door 
het gezonde assortiment hebben ze een beter en 
eigentijdser imago gekregen. Ze noemen zichzelf vaak 
geen cafetaria meer, maar hebben een eigen naam 
bedacht. en de uitstraling van de zaak is verbeterd.
De ondernemers staan niet met hun rug naar klanten 
toe, maar laten zien wat ze doen. Bovendien hebben 
ze vaak iets unieks in hun assortiment, bijvoorbeeld 
Duitse biefstuk van de plaat of een eigen gehaktbal, 
bereid volgens een bijzonder recept. In andere 
branches zie je vergelijkbare trends. Bedrijfskantines 
die iets bijzonders verkopen boeken veel succes. Ze 
halen nog altijd de meeste omzet uit het traditionele 

jan-Willem Grievink

De markt vraagt om  
innovatieve, flexibele 
groothandels

ICt op orde

jan-Willem Grievink vindt dat groothandels 
nu moeten investeren in een vergaande 
automatisering omdat ze anders de boot 
missen. Dit heeft te maken met transparantie 
en aansprakelijkheid. Groothandels moeten 
kunnen aantonen waar hun producten 
vandaan komen. “en het past bij de tijd”, zegt 
hij. “Klanten willen straks meteen alles weten. 
automatisering vergt nu een investering. In 
de toekomst levert dat zijn geld zeker op.”
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GOEDE KOFFIE EN THEE IS GOUD WAARD

  JACOBS DOUWE EGBERTS Professional feliciteert 

  Ster in- en verkooporganisatie

   Al 60 jaar 
    samen sterk
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 Het is ook belangrijk om de trends te volgen. Wat 
gebeurt er in de branche? en hoe kunnen klanten daar 
op een succesvolle manier op inspelen? Geen enkele 
groothandel kan het zich veroorloven stil te staan. een 
aantal grossiers lukt dat niet en moet op tijd verkopen 
of fuseren.”

Waar vind je die nieuwe trends?

“trends zie je door continu alert te zijn. Het is daarbij 
belangrijk om innovatieve plekken te bezoeken 
waar veel consumenten komen, dus foodfestivals, 
markthallen en grote steden, ook in het buitenland.

Daar zie je de toekomst van heel Nederland. Het is de 
kunst om een trend op de juiste manier te duiden en er 
op tijd op in te spelen. slow lemonade is bijvoorbeeld 
helemaal hip. Dat is water met een stuk fruit. Het 
water absorbeert langzaam het fruit, waardoor er een 
authentieke smaak ontstaat. Zo’n product is nu nog 
niet voor elke marktgebied geschikt, maar straks wel.”

Hoe belangrijk wordt de rol van 
groothandels in de toekomst?

“Die blijft voor het grootste deel van de markt 
belangrijk. Veel zelfstandige foodservicebedrijven zijn 
zelf niet in staat om te veranderen. Ze hebben een 
buddy nodig die met hen meedenkt en die hen helpt 
om succesvol te zijn. Groothandels met een passie 
voor eten zijn de aangewezen partij om die functie te 
vervullen. soms is het nodig om klanten te overtuigen, 
bijvoorbeeld door een concept te leveren en ‘no cure, 
no pay’ af te spreken. De kern is dat groothandels echt 
meedenken met de trendsetters en dat ze hun beste 
klanten als voorbeeld stellen voor de rest. Zo brengen 
ze het niveau van al hun klanten op een hoger plan.”

Op welk niveau verwacht u dat groothandels in de 
toekomst mee gaan denken met hun klanten? 
“Het zal in elk geval moeten. er zijn veel gradaties 

Kleine, creatieve 
ondernemers 
boeken succes

assortiment, maar medewerkers praten over dat ene 
bijzondere product, dat bijvoorbeeld ter plaatse wordt 
afgebakken.”

Is zo’n innovatieslag voldoende om 
verzekerd te zijn van een succesvolle 
toekomst?

“Nee. De bovenkant van de markt verandert snel 
en dat beïnvloedt de rest. Wat vandaag eigentijds 
is, kan morgen totaal verouderd zijn. Bedrijven met 
vernieuwde concepten en ideeën zijn succesvol, omdat 
een groot gedeelte van de branche tijdens de crisis stil 
heeft gestaan. Die zijn nu opeens ouderwets. Maar 
ook de marktleiders kunnen het zich niet veroorloven 
om stil te staan. Opeens kan er weer een nieuwe trend 
ontstaan, waardoor hun concept verouderd is.”

Hoe kunnen groothandels inspelen op 
die trends?

“Zelfstandige groothandels hebben als voordeel dat 
ze hun klanten door en door kennen. Ze spreken de 
directie en kennen de bedrijven waar ze aan leveren.
 Daar kunnen ze hun voordeel mee doen. Ze kunnen 
zich in de eerste plaats onderscheiden door een 
persoonlijke service te bieden. Maar op de lange 
termijn verwacht ik niet dat dat voldoende is om de 
strijd met de efficiënte grotere grossiers te winnen.

Online shoppen als kans?

Online shoppen is enorm in opkomst. 
Op welke manier kunnen zelfstandige 
groothandels daarop inspelen? Grievink: 
“een groothandel moet buiten zijn kaders 
denken. Waarom zou je een tijdelijke groep 
consumenten ook niet als een klant zien?” als 
voorbeeld noemt Grievink een groothandel 
die ‘boodschappen op maat’ levert aan 
een bedrijvenpark. Die bedrijven hebben 
medewerkers die via een webshop misschien 
voordelig inkopen, bijvoorbeeld voor een 
feest. “Dit vergt even een andere manier van 
denken, maar daarin zie ik wel kansen.”
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mogelijk. Dit begint met het aanbieden van 
verrassende, nieuwe producten. een tweede stap is het 
aanbieden van eigentijdse concepten, bijvoorbeeld 
onderdelen voor casual formules. De ultieme stap 
is het aanbieden van complete formules, inclusief 
begeleiding. er zijn groothandels zijn daar succesvol 
mee zijn. Kleinere groothandels in dezelfde branche 
kunnen dit gezamenlijk oppakken, zodat ze de kosten 
en de expertise kunnen delen.”

Verwacht u dat kleine foodservice-
bedrijven in de toekomst kunnen 
blijven concurreren tegen de grotere 
ketens?

“Zeker. In de Verenigde staten zie je al dat de 
omzet van grote fast food-ketens daalt. Met hun 
gestandaardiseerde producten appelleren ze niet 
genoeg aan de wens van de jongere consument. 
Die zoeken iets dat bij hun levensstijl past. De grote 
mainstreamformules verliezen omzet aan fast casual-
restaurants met gegrilde barbecueproducten die voor 
je ogen worden bereid. Creativiteit en innovatiekracht 
is niet voorbehouden aan grote bedrijven. Vooral 
kleine, creatieve ondernemers boeken daarin succes.”

Hoe noodzakelijk is het voor de 
foodservicebranche om te veranderen?

“Zeer noodzakelijk. Dat geldt zowel voor de 
groothandels als voor hun klanten. Het is te vergelijken 
met een huwelijk. Lange tijd zal een partner je trouw 
blijven, omdat het zo hoort of omdat hij of zij niet beter 
weet. je hebt daardoor het gevoel dat het goed gaat, 
tot je merkt dat je partner valt voor de charmes van 
iemand anders. Het is dan te laat om te veranderen; je 
bent hem of haar kwijt. Voor de foodservicebranche 
geldt hetzelfde. Ondernemers moeten het dak 
repareren als de zon schijnt. er komt een moment dat 
een frisse, innovatieve ondernemer jouw marktgebied 
binnendringt. je kunt dit voor zijn door in de goede 
tijden te innoveren. Daardoor heeft een innovatieve 
nieuwkomer minder kans.”

Niemand kan het 
zich veroorloven 
om stil te staan

HET WORDT GOUD MET VAN DOBBEN

DOBB advertentie broodje 82x57mm.indd   1 20-07-15   10:37

Ga voor kwaliteit en veiligheid 
in uw keuken

Kies voor Kroon 
in kunststof verpakking

kroonfood.nl

www.vancrombruggen.be

Time to enjoy!

TIAN HU SHAN
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Dijkgraaf-Reinders is een bezorggroothandel voor 
horeca, bedrijven en instellingen en is gevestigd 
in Apeldoorn. Er is een eigen AGF-afdeling waar 
dagverse producten op maat gesneden en verpakt 
worden. Dijkgraaf-Reinders denkt actief met de 
klanten mee om het rendement van hun zaak te 
verhogen.

Bakkerijgroothandel reinders startte meer dan 125 jaar 
geleden. In 1980 nam de heer Dijkgraaf senior de gros-
sier over. eind jaren 90 maakte het bedrijf een switch 
van bakkerijgroothandel naar horecagroothandel om-
dat het aantal bakkers in Nederland afnam.
In 2003 was het de beurt aan zoon johan Dijkgraaf 
en ontwikkelde de groothandel zich tot een totaal-

Dijkgraaf-reinders in apeldoorn

Kwaliteit en betrouwbaarheid 
zijn onze kernwaarden

leverancier in food en non-food voor de horeca, be-
drijven en instellingen. tussen 2005 en 2010 breidde 
de groothandel zich flink uit, met onder andere een 
eigen versafdeling voor aardappels, groenten en fruit. 
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sinds de aanschaf van diverse machines in 2009 kan 
Dijkgraaf-reinders klanten op maat bedienen. “Zij kun-
nen gesneden en verpakte groenten en fruit in iedere 

maat en hoeveelheid bestellen. De medewerkers van 
de afdeling snijden naar wens blokjes of reepjes van de 
producten en verpakken dat in een zak of bakje, met of 
zonder gas”, zegt Dijkgraaf.   
Het apeldoornse Dijkgraaf-reinders heeft 60 perso-
nen in dienst. sinds 2006 maakt groothandel Van Dijk 
in Nieuwegein ook deel uit van het bedrijf, maar met 
een eigen identiteit. Hieronder valt ook het succesvolle 
merk Zo-Vital, een cateringconcept met verantwoorde 
voeding voor scholen. johan Dijkgraaf is eigenaar van 
de drie afzonderlijke BV’s.  

Hardlopers
sinds 2010 biedt Dijkgraaf-reinders ondernemers ook 
de mogelijkheid om hun rendement te helpen verbe-
teren. “De meeste ondernemers in de foodservice wor-
den gedreven door liefde voor het vak, maar besteden 
minder aandacht aan de interne bedrijfsprocessen.
Daar is veel winst te behalen. Met behulp van onder 
andere menu-engineering kijken we naar de opbouw 
van de kostprijs van gerechten en wordt de menukaart 
geanalyseerd. Wat zijn de hardlopers? Maar ook: ge-
bruikt de keuken voorgesneden kaas of een blok?
Dat scheelt in prijs. Ook nemen we de bedrijfsproces-
sen onder de loep. Dat gaat soms zo ver als: staat de 
prullenbak dichtbij genoeg? Op deze manier wordt de 
ondernemer zich bewust van de mogelijkheden die hij 
zelf heeft om het rendement te verhogen.”
Hiervoor werkt de groothandel samen met partner Ho-
reko, die een online programma ontwikkelde waarmee 
ondernemers snel en vakkundig berekeningen kunnen 
maken. 
Naast kostprijsberekeningen en procesoptimalisatie 
kunnen klanten via Dijkgraaf-reinders ook gebruik ma-
ken van aanbiedingen voor gas en stroom, waarvoor zij 
een samenwerking met Kobespa zijn aangegaan.

Kwaliteit
Dijkgraaf gaat verder: “Door klanten op allerlei fronten 
te ontlasten, werken we aan het opbouwen van loya-
liteit waardoor zij ervoor kiezen om bij ons te blijven.”
sinds de economische crisis ook ondernemers in de 

foodservice raakte, reageerden klanten veelal door 
prijsgericht te gaan inkopen. Dijkgraaf: “als onder-
nemers alleen op de prijs inkopen lopen ze risico op 

schommelingen in de 
kwaliteit van hun pro-
duct, waardoor consu-
menten kunnen weg- 
blijven. als het op kwa-
liteit aankomt, moet 3 
cent besparing op de 
inkoop het verschil niet 

maken. Ik kijk dus liever met de klant naar mogelijkhe-
den om de omzet met 3 tot 5 procent te laten groeien. 
als het met onze klanten goed gaat, gaat het met ons 
ook goed.”

Bundelen
johan Dijkgraaf is al 15 jaar lid van ster. “Ik ben heel blij 
met de korte lijnen. je spreekt één op één met mensen 

en het inkoopproces is inzichtelijk.” De groothandel 
maakt actief gebruik van de professionaliseringsslag 
die ster op het moment maakt en is samen met twee 
andere groothandels één van de eersten die zijn aan-
gesloten op het e-businessnet, waarmee groothandels 
centraal bij leveranciers kunnen bestellen.  
toch ziet Dijkgraaf ster zich nog breder ontwikkelen. 
“Naast inkoop van food en non-food zouden we ook 
de inkoop van vrachtauto’s, een factureringssysteem, 
arbodienst of verzekeringen kunnen bundelen. een 
soort schijf van vijf, als het ware.” 

Boogschuttersstraat 80, 7324 Ba apeldoorn 
T +31 (0)55 521 2104
F +31 (0)55 522 4302
E  info@dijkgraaf-reinders.nl
www.dijkgraaf-reinders.nl

als het met de klant goed gaat, 
gaat het met ons ook goed.
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Feyen levert in Nederland op efficiënte wijze een 
pakket aan kantine benodigdheden en aanvullende 
facilitaire producten middels fijnmazige distributie 
onder eigen beheer. Tevens installeert Feyen 
daarbij koffie- en vending apparatuur waarbij haar 
eigen technische dienst de service verzorgt. Het in 
1899 opgerichte familiebedrijf werkt tegenwoordig 
nauw samen met A-merk fabrikanten en is tevens 
preferred Douwe Egberts dealer. 

Het bedrijf is nog altijd in familiehanden en wordt ge-
rund door jeroen Feyen en zijn vennoot erik Veldman. 
eén van de speerpunten van Feyen is het leveren van 
koffieconcepten aan bedrijven met meerdere vesti-

Feyen Groothandel in Coevorden

We denken op 
hoofdkantoorniveau mee

gingen. “Omdat we vanuit één centraal punt werken, 
hebben we een platte structuur en korte lijnen en zijn 
we goed in staat om de wensen van het hoofkantoor- 
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niveau van de klanten te vertalen naar een klantge-
richte dienstverlening op vestigingsniveau”, vertelt 
erik. “We zijn we heel goed in staat om op hoofdkan-
toorniveau met klanten mee te denken. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld maatwerk 
bieden door ons order-
systeem te koppelen aan 
het inkoopsysteem van 
onze klanten, waardoor 
zij een efficiency-slag 
maken.” 
tegelijkertijd biedt het 
bedrijf een breed assortiment. Kantinemedewerkers 
kunnen bijvoorbeeld ook verse artikelen bestellen, zo-
als fruit, brood en beleg. 

service
Het leveren van koffie en koffieconcepten is begin jaren 
’90 ontstaan vanuit een goede samenwerking met 
Douwe egberts. “We zijn destijds begonnen met het 
leveren van automaten aan bedrijven”, vertelt erik. “We 
werden in die periode gesteund door Douwe egberts 
en het was prettig dat we hen achter ons hadden staan. 
Daardoor slaagden we erin om met veel bedrijven 
in gesprek te komen.” Door de jaren heen heeft 
Feyen haar dienstenpakket uitgebreid. “samen met 
Douwe egberts hebben we een aantal pilots gedaan. 
Daaruit kwam naar voren dat klanten graag met één 
organisatie samenwerken, die snel kan schakelen. 
Vandaar dat we automaten zelf op voorraad zijn gaan 
nemen, waardoor we zeer snel uit voorraad kunnen 
leveren. Om onze slagkracht nog verder te vergroten 
zijn we later daarbij ook de service en het onderhoud 
in eigen beheer gaan doen.” Feyen is inmiddels 
preferred dealer van Douwe egberts en levert in 
heel Nederland het totale pakket, dus automaten, 
service en onderhoud, koffie en het randassortiment. 
en de goede samenwerking met Douwe egberts, die is 
er nog steeds. Dat is ook wel te zien aan de showroom 
van Feyen waar ook de vertegenwoordigers van 
Douwe egberts gebruik van maken.

Kostenstructuur
Feyen levert koffievoorzieningen aan bedrijven en 
dus niet aan de horeca. “Koffie voor de horeca is echt 
een ander vak”, vertelt de ondernemer. “een bedrijf 
ziet koffie als een kostenpost en kijkt er anders naar 
dan een horecaondernemer, die er zijn brood mee 
verdient. Maar uiteraard moet ook voor een bedrijf 
de koffie, koffieautomaat en service van goede 

kwaliteit zijn. ” Feyen brengt de kostenstructuur van 
de koffievoorziening in kaart voor haar klanten. Ook 
de indirecte kosten worden daarin meegenomen. 
Het bedrijf neemt ook andere elementen in haar 

advies mee, zoals het aantal gebruikers, de gewenste 
snelheid en het onderhoud. “In veel bedrijven kunnen 
facilitairmedewerkers de machine schoon houden. als 
dat niet het geval is, adviseren we een automaat die 
weinig tot geen onderhoud vergt.” Bij de verschillende 
systemen, horen ook verschillende koffiesoorten en 
ook daar kan Feyen over adviseren.

Vertrouwen
Feyen is al zo’n vijftien jaar lid van ster. erik: “Voor die 
tijd maakten we zelf alle afspraken met de fabrikanten. 
Met ons lidmaatschap bij de ster wordt dat over-
genomen door de inkooporganisatie. Zij regelen veel 
voor ons, waardoor wij ons kunnen richten op onze 
klanten.” erik heeft goede contacten met de leden die 
in vergelijkbare branches werken. Hij werkt met diverse 
leden samen en ze wisselen informatie uit. 
“We zijn onderling heel open en ik vind het waardevol 
om bevindingen en marktinformatie te kunnen 
delen. Met meerdere leden hebben we een hechte 
vertrouwensband opgebouwd. Het is belangrijk dat 
we ons als bedrijf verder ontwikkelen en die onderlinge 
openheid helpt daarbij.”

Data 7,  7741 MG Coevorden
T +31 (0)524 512 703
F +31 (0)524 517 709
E  info@feyen.nl 
www.feyen.nl

We brengen de kostenstructuur 
voor onze klanten in kaart
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BEZOEK ONS OP
www.mccainfoodservice.nl

.

BEZOEK ONS OP

“Connoisseur Fries is veel meer dan gewoon frites”
Lamb Weston introduceert uniek assortiment authentieke frites

Met Connoisseur Fries introduceert Lamb Weston vier soorten 
authentieke frites: onregelmatig gesneden, smeuïg van binnen 
en knapperig van buiten. Perfecte frites die aan ieder gerecht een 
toegevoegde waarde geven.

CONNOISSEUR FRIES: DE UPGRADE VOOR UW FRIET!
•  Uniek: origineel qua smaak en uiterlijk, 
 verbetert de gehele dinerbeleving
•  Renderend: voegt waarde toe aan al uw gerechten,  
 verbetert uw menuwaarde en gastentevredenheid
•  Totaaloplossing: ondersteuning in product, 
 naamgeving van gerechten, presentatie 
 en recepten, promoties en back- of- house service

Met de introductie ging Lamb Weston niet over één nacht ijs. 
Maarten Ploos van Amstel, International Channel Marketeer 
Casual Dining bij Lamb Weston: “We steken veel energie in het 
ontwikkelen van nieuwe en verbeterde concepten. We hebben uit-
gebreid onderzoek gedaan. Wat wil de consument? Het antwoord 
was: terug naar simpel, natuurlijk en eerlijk eten. We hebben 
talloze testen gedaan met consumentenpanels en gesproken 
met klanten. Daar kwam dit concept uit: “Fries that get attention.”

Het nieuwe assortiment bestaat uit vier soorten frites. Frites 
met de look & taste van zelfgemaakte frites. Alsof ze in het 
restaurant zelf vers zijn gemaakt: de Home Style Fry (in 11 x 11 
en 13 x 13 mm) en de Rustic Fry, alle drie met schil die zorgt 
voor meer smaak en de Chunky Fry van 16 x 18 mm zonder schil. 
Door de smakelijke, goudbruine en krokante korst vormt dit 
nieuwe smakelijke assortiment de perfecte bijlage van een 
gourmetburger of mooie steak. Als starter van de maaltijd is 
de Chunky Fry een uitstekend alternatief voor brood en boter.

www.lambweston-nl.com T: +31 113 394955 
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Om trends en mogelijkheden in het vakgebied te 
ontdekken bezoeken de leden van Ster de diverse 
vakbeurzen. Denk daarbij aan de Horeca & Food 
Inspiratie dagen in Venray of Hardenberg, de Ho-
recabeurs Noord Brabant in Autotron Rosmalen of 
de Horecava in Amsterdam. Stuk voor stuk kwalita-
tieve beurzen waar de leden van Ster zowel zichzelf 
presenteren als zich laten informeren.

als ondernemer beweeg je immers mee met de ontwik-
kelingen in de maatschappij. Beurzen zijn dan een prima 
middel om je te laten informeren en trends te ontdek-
ken. Zeker op de lokale beurzen is er volop aandacht 
voor lokaal geproduceerde ingrediënten en streekpro-
ducten.
Dat geldt overigens ook voor de heel specifieke beurzen 
als de strandbeurs of een van de kerstpakketten beur-
zen. Heel efficiënt en doeltreffende je laten informeren 
over de nieuwste ontwikkelingen en de juiste randvoor-
waarden voor weer een succesvol seizoen.

trends & Inspiratie
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Ondernemer Jeroen Rieu is van oorsprong een 
horecagroothandelaar. Zijn bedrijf JP Horeca levert 
tegenwoordig ook aan kantoren en scholen. De 
expertise vanuit de horeca is gebleven, waardoor 
het bedrijf een partner is voor horecaondernemers.

jeroen rieu is al sinds 1983 groothandelaar voor de 
horeca. In 2002 richtte hij, samen met Peter Kruidenier, 
het bedrijf jP Horeca op. Het bedrijf kenmerkt zich 
tegenwoordig vooral vanwege de no-nonsense men-
taliteit. “We hebben het karakter van een familiebedrijf. 
Dus we staan echt voor klanten klaar”, vertelt Leon 
Peeters. “Het kan gebeuren dat een klant vergeet om 
een doos appels te bestellen. We voeren dan geen 

jP Horeca in amsterdam

We hebben het karakter 
van een familiebedrijf

discussies over waar het fout is gegaan. We leveren 
die doos gewoon na. Ook staan we voor cafés klaar 
als zij op zaterdagavond plotseling zonder bier zitten.” 
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jP Horeca onderscheidt zich bovendien vanwege het 
persoonlijke klantencontact. De telefonisten kennen 
hun klanten en het bedrijf heeft 
geïnvesteerd in goede chauffeurs. 
“De chauffeurs zijn het visitekaartje 
van het bedrijf”, aldus Peeters. 
“Daarom hebben we hen een 
grote rol in het bedrijf gegeven. 
Ze controleren zelf hun vracht en 
weten wat ze vervoeren. Zo kunnen 
ze de klanten beter van dienst zijn.”

Horeca-assortiment
Het klantenbestand van jP Horeca bestaat voor een 
groot gedeelte uit horeca-klanten, dus het café op de 
hoek, grand cafés en restaurants. Ook levert het bedrijf 
aan schoolkantines en kantoren. “Het klantenbestand is 
historisch zo gegroeid”, vertelt Peeters. “We beleveren 
bijvoorbeeld al jaren alle grote reclamebureaus en 
accountantskantoren in amsterdam. We hebben een 
band met hen opgebouwd en dat blijft bestaan.”
jP Horeca heeft een groot assortiment voor de horeca. 
Het bedrijf heeft de dochteronderneming Bier Import 
Nederland. Peeters: “We hebben 700 speciaalbieren 
vanuit de hele wereld. Daarnaast hebben we meer dan 
600 wijnen. 

Partner
jP Horeca is bovendien een partner voor horeca-
ondernemers. “jeroen rieu heeft veel ervaring in de  
horeca. Dus hij kan goed met ondernemers mee- 
denken, bijvoorbeeld over financiële constructies. 
en we investeren regelmatig in tapinstallaties bij 
klanten.” en jP Horeca is sterk in het beleveren van 
drank en food voor evenementen. “We verzorgen de 
levering echt van a-tot-z. Dus we sluiten de taps aan en 
zetten alles klaar. Zo kunnen de medewerkers van het 
evenement direct aan de slag.”

Kennis delen
sinds 1 januari is jP Horeca lid van ster. “We hebben 
een roerige tijd achter de rug”, vertelt Peeters. “tot 
vorig jaar was jP Horeca namelijk voor 50% in handen 
van het bedrijf Kruidenier, dat vorig jaar failliet ging. 
Gelukkig heeft jeroen rieu de aandelen van de curator 
kunnen kopen, waardoor hij nu voor 100% eigenaar is.”
De keuze voor ster was snel gemaakt. “We kenden el-
kaar al. en de eerste gesprekken waren open, duidelijk 
en eerlijk in een no-nonsense sfeer.” Peeters vindt 
bovendien dat jP Horeca goed past bij het karakter van 
de andere leden. “De leden zijn, net als wij, zelfstandig 
ondernemers met passie voor het vak. Ze hebben een 

hoog serviceniveau en weten zich te onderscheiden 
in de regio. Gezamenlijk hebben we erg veel kennis in 
huis. een goede communicatie tussen de leden, maakt 
ons als groep sterk. Zo zorgen we er samen voor dat 
het zelfstandig ondernemerschap in deze branche 
blijft bestaan.”

Kombuisweg 1-3, 1041 aV  amsterdam
T +31 (0)20-6459 344
F +31 (0)20-6459 764
E  info@jphoreca.nl
www.jphoreca.nl

De chauffeurs zijn 
ons visitekaartje
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Veel kleine groothandels zijn de afgelopen jaren 
verdwenen. Zuivelgroothandel Marinissen heeft 
elke storm weten te doorstaan. “Onze producten 
zijn scherp geprijsd”, vertelt eigenaar Marinissen. 
“We onderscheiden ons met een hoge servicegraad, 
persoonlijk contact en flexibiliteit.”

Zuivelgroothandel Marinissen in Vlissingen wordt 
gerund door Willem Marinissen. “Het bedrijf is 
opgericht door mijn vader”, vertelt hij. “De eerste 
jaren verkochten we alleen zuivel. In 2004 ben ik erbij 
gekomen en hebben we het assortiment verbreed.
We hebben ons aangesloten bij ster en zijn sindsdien 
totaalleverancier, maar ons accent ligt nog altijd op 
zuivel.”

Zuivelgroothandel Marinissen in Vlissingen

Klanten waarderen 
het persoonlijke contact

specifieke wensen
Marinissen levert veel aan zorginstellingen. Ook bezorgt 
hij bij scholen, buurtsupers, campingwinkels, rijdende 
winkels, kantoren en horeca. “Zorginstellingen vinden 
het prettig dat we een zeer breed zuivelassortiment 
hebben”, vertelt Marinissen. “Ze hebben specifieke 
wensen, zoals energierijke vla of vezelrijke pap.
We hebben echt álle soorten zuivel in ons assortiment, 
ook van kleinere fabrikanten. en we beperken ons 
niet tot de hardlopers. Ook producten met een lage 
omloopsnelheid, die bedoeld zijn voor een specifieke 
doelgroep, horen in ons assortiment.”

Persoonlijk
De kracht van het bedrijf is het persoonlijke klanten-

©FrieslandCampina
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contact en de hoge servicegraad. “Vroeger hadden we 
een aantal klanten die bij ons kochten omdat ze ons de 
omzet gunden”, vertelt Marinissen. “Die tijd is voorbij. 
Zorginstellingen zijn kritischer geworden.
Ze vergelijken onze prijzen en onze servicegraad met 
grotere groothandels.” Het prijsniveau van Marinissen 
is vergelijkbaar met dat van de grotere groothandels. 
Hij onderscheidt zich vanwege zijn service. “Klanten 
kunnen een fout maken in een bestelling, waardoor een 
product niet geleverd 
wordt. We lossen dat 
altijd meteen op, zodat 
ze de producten de-
zelfde dag nog in huis 
hebben.” Daarnaast 
merkt Marinissen dat 
klanten het persoonlijke 
contact waarderen. “Ik ken de bedrijven waar we aan 
leveren. Dus ik weet wat hun wensen zijn. De ene klant 
heeft weinig behoefte aan advies en wil alleen een 
bestelling plaatsen. andere klanten vinden het wel 
prettig als ik met hen meedenk. Dus ik geef hen een 
tip als er een mooi nieuw product binnen komt, waar 
zij iets mee kunnen.”

snel en flexibel
Marinissen is bovendien flexibel in het opnemen van 
nieuwe producten. “Fabrikanten weten dat ik open sta 
voor leuke acties. Dus ze komen vaak eerst bij mij, als ze 
nieuwe producten willen uitproberen. Het is voor mij 
een kleine moeite om het product snel op te nemen 
in het assortiment, of we verspreiden samples met een 
mooie leaflet erbij.”

samen sterk
Marinissen vertelt dat zijn bedrijf sterker is geworden, 
sinds het lid is van ster. “ster koopt scherp in en heeft 
goede acties. Dat geeft mij de mogelijkheid om weer 
leuke acties te bedenken voor mijn klanten.”
Marinissen vindt het bovendien prettig om met andere 
ster-collega’s samen te werken. “In onze branche 
draait alles om prijs. samen zijn we beter in staat om 
de prijzen van concurrenten scherp in de gaten te 

houden, zodat ster concurrerend kan inkopen. en het 
is gewoon leuk om eigenaren van andere groothandels 
regelmatig te zien. je hoort dan hoe zij zaken aan-
pakken, zoals de inrichting van het wagenpark en de 
logistieke processen. Dat houdt je scherp.”

Handelsweg 50,  4387 PC Vlissingen
T +31 (0)118 612 219
F +31 (0)118 491 211
E info@zuivelgroothandel.nl
www.zuivelgroothandel.nl

Ik lever alle zuivel, ook producten 
met een lagere omloopsnelheid
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VANREUSEL:
BREED ASSORTIMENT  KWALITEITSPRODUCTEN

NIET VERKRIJGBAAR IN DE SUPERMARKT
EXTRA MARGE MOGELIJKHEDEN

UW PARTNER IN HORECASNACKS

BEKIJK ONS ASSORTIMENT
FRIKANDELLEN EN ANDERE SNACKS
WWW.VANREUSEL.NL
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ALS LEKKERSTE GETEST!*
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Verpakkingslijn van uw ster-leverancier

Uw perfecte maat 
als het om verpakken gaat!

‘GEWOON LEKKERRR’ is de verpakkingslijn van uw 
ster horeca-leverancier. Diverse formaten zakken 
en draag-tassen met ’n frisse, kleurrijke uitstraling 
gemaakt van milieuvriendelijk papier en bedrukt met 
voedselveilige inkt op waterbasis. 
De duidelijk herkenbare verpakkingen zijn sterk 
onderscheidend en in de 13 meest voorkomende for-
maten verkrijgbaar. Met andere woorden: ‘GEWOON 
LEKKERRR’ past altijd en overal. 
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Vooral in de laatste jaren is Marschee BV in 
Helmond flink gegroeid. De totaalleverancier is 
groot geworden door klein te blijven, dat betekent 
dat Marschee óók rijdt voor het nabezorgen van 
een pot piccalilly. Klanten kunnen bijna alles 
bestellen, de groothandel verkoopt zelden nee. 

Marschee is voortgekomen uit een groothandel 
voor bakkerijgrondstoffen die in 1961 in Helmond 
zijn deuren opende. toen de broodfabrieken 
opkwamen, schakelde de groothandel geleidelijk 
over op horecaproducten. In 1995 namen twee 
toenmalige medewerkers het bedrijf over, Martens 
en scheepers. Deze twee namen samengevoegd 
werd Marschee. Vanaf 1998 concentreerde Marschee 
zich op het midden- en kleinbedrijf in de horeca; het 
bakkerijgedeelte werd afgestoten. Wilco scheepers, 

Groothandel voor de horeca Marschee in Helmond

Wij doen moeite voor de klant

één van de eigenaren, werd commercieel directeur 
en verzorgt tot op dit moment de acquisitie van 
Marschee, samen met het verkoopteam. De heer 
Martens verkocht in 2002 zijn aandelen aan ermert 
albers, de huidige financieel directeur. Marschee heeft 
25 medewerkers in dienst. 
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Werkgebied
Niet lang geleden is er een stuk magazijn bij het pand 
aangebouwd, maar nog komt Marschee opslagruimte 
tekort. Dat betreft voornamelijk vriesruimte. er is 
een vriesruimte met een werkvoorraad, maar het 
grootste gedeelte ligt in een vriescentrale in de buurt 
opgeslagen. Van daaruit wordt de groothandel 2 à 
3 keer in de week bevoorraad. toch 
denkt ermert albers nog niet aan 
verhuizen of verbouwen. “Ik bestel 
met regelmaat blokorders waarbij er 
3 of 4 vrachtwagens ineens geleverd 
worden. Doordat de marges op dit 
moment vrij smal zijn, is het voordelig 
om hierin mee te gaan. Zolang het zo 
gaat, is het prima.”
De klanten van Marschee zijn snackbars, cafeta-
ria’s, eetcafés, sport- en bedrijfskantines en cate- 
ringbedrijven in Brabant en Limburg. “Collega-
groothandels in de buurt worden overgenomen door 
één van de grote ketens of vallen om. Wij profiteren 
daar van, zo kregen we er onlangs een stuk van Limburg 
als werkgebied bij. Wij leveren veel specialistische 
producten, iedere klant heeft tenslotte zijn eigen 
voorkeuren. als zij die producten niet meer bij hun 
oude grossier kunnen halen, bellen ze ons.”

Currysaus
Het brede assortiment is tevens de kracht van Marschee:  
er is nagenoeg geen product waar de groothandel niet 
aan kan komen. albers: “Ook producten met een lage 
omzet nemen wij in het assortiment op als klanten 
daarom vragen.” Daarnaast heeft Marschee een heel 
hoog serviceniveau. Zes dagen in de week worden er 
bestellingen aan huis geleverd, ook het nabrengen van 
kleine hoeveelheden is geen probleem. Op zondag 
is de groothandel enkele uren open zodat klanten 
artikelen kunnen halen die zij tekort komen of vergeten 
zijn om te bestellen. “er is altijd volk”, zegt albers. 
Marschee is sinds 1998 lid van ster en voert ook de 
huismerken subliem en Chef’s Delicious.  
Vanwege de regionale verschillen lenen niet alle 
producten zich voor een huismerk. Bijvoorbeeld 
currysaus, een product dat populair is in het zuiden van 
Nederland. “Onze klanten zijn erg gesteld op de smaak 
van Hela curry, terwijl mensen boven de rivieren graag 
Heinz curry willen. Deze merkentrouw maakt het lastig 
om curry onder een private label te maken. “ Hetzelfde 
geldt voor de regionale voorkeuren voor bier. “Volume 
stapelen gaat in dit geval niet.”

regionale producten
Marschee is een trouwe deelnemer aan de gezamenlijke 
inkoop door ster. “Door de korte lijnen kan er snel 
gereageerd worden.  De leden houden de vrijheid om 
hun eigen identiteit uit te dragen. Voor iedereen gelden 
dezelfde voorwaarden. Daarnaast kan de gezamenlijke 
inkoop gecombineerd worden met een eigen invulling 

van regionale producten”, aldus albers. “Ik ken geen 
enkele formule die transparanter is dan die van ster. 
“Na de uitbreiding en wijzigingen zowel bij ster als de 
leden merken we dat de in- en verkoopcondities nog 
beter worden. Dat betekent voor alle leden een win-
winsituatie.”

Duizeldonksestraat 26, 5705 Ca Helmond
T +31 (0)492 522 973
F +31 (0)492 528 233
E  info@marschee.nl
www.marschee.nl

Ik ken geen enkele 
formule die transparanter 
is dan die van ster
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Al 60 jaar Ster(k)! Gefeliciteerd! 
Lang leve onze samenwerking.

Werelds in Bami en Nasi Favoriet in Frikandel De SnackuitvindersKroketten Kampioen Trots van het zuiden Heerlijk Oosterse saté

15119 Advertentie 60 jaar Ster_v2.indd   1 04-06-15   16:37
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Aan het eind van het jaar kijken we graag even terug 
naar de resultaten. Relaties en medewerkers willen 
we dan graag waarderen met een kerstpakket of 
relatiegeschenk. Een mooi gebaar.

een kerstpakket met een persoonlijke tintje, met aan-
dacht voor de relatie samengesteld, is de kern van het 
verhaal dat de ster-leden aan hun klanten willen over-
dragen. 
De klant inspireren en uitnodigen voor een bezoek aan 
de showroom. Dat geven we al jaren vorm voor ster.

Onderscheid als ultiem criterium
Ieder jaar opnieuw is ons vertrekpunt: hoe onderscheidt 
ster zich van de concurrent? Hoe kunnen we in een 
traditionele markt voor de ster-leden voldoende aan-
dacht trekken. We nemen u graag mee in dit proces. 

Enjoy the gift of giving
is de titel van de cross-mediale campagne die we 
dit jaar voor STER hebben ontwikkeld, met de focus 
op het plezier van een cadeau geven.

Het gaat om de relatie!
Cross-mediaal
In de snel veranderende wereld is het versturen van een 
brochure alleen niet meer genoeg. Daarom is gekozen 
voor een cross-mediale aanpak. De papieren brochure 
bepaalt de sfeer, de website zegt alles over de inhoud.
De verrassende animatie toont de flexibiliteit en in de 
bedrijfsfilm maakt de bezoeker alvast kennis met de 
gastvrije showroom. alle middelen versterken elkaar. 
Deze cross-mediale aanpak zorgt voor aansluiting bij 
het zoekgedrag van klanten. 

speciale aandacht voor de fotografie
Met enig lef van ons en ster hebben we een nieuwe 
manier geïntroduceerd om alle pakketten nog beter 
tot hun recht te laten komen. U ziet daar hieronder een 
voorbeeld van. 

Verrassen en dicht bij de doelgroep
Dat zit in onze genen. Die creativiteit zetten we graag 
in. Ook voor u. Op zoek naar de juiste gereedschappen 
voor communicatie op een andere manier? 
Neem contact op met Paula van remmen.

DVVR Communicatie & Creatie 
Visserlaan 9, 6921 WZ Duiven
T +31 (0)316 52 53 64 
E p.vanremmen@dvvr.nl
www.dvvr.nl
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De huisgemaakte Twentse zure ham, zure kar-
bonade, zure leverworst en ook braadworst en 
gehaktballen zijn nog altijd verkrijgbaar bij 
familiebedrijf Morsink’s Horeca Producten in 
Enschede. Daarnaast timmert het bedrijf hard 
aan de weg als servicegroothandel voor de 
horeca zoals cafetaria, restaurant, kantines en 
evenementenbedrijven. 

Begin jaren dertig begon toon Morsink in zijn schuurtje 
met een zuurinleggerij om vers vlees langer houdbaar 
te maken. Hij vestigde zich in 1931 in de stad enschede. 
Op kleine schaal produceerde het bedrijf volgens 
twents recept ham, leverworst, karbonade en gehakt 

Morsink’s Horeca Producten in enschede

typische streekproducten 
uit twente

in het zuur. Daarnaast verkocht Morsink mosterd en  
piccalilly, destijds de enige bekende sauzen. Om deze 
streekproducten staat het familiebedrijf nog steeds 
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bekend in de regio. Later kwamen er huisgemaakte 
snacks zoals kroketten, bami-en nasischijven, 
frikadellen, hamburgers en loempia’s bij. Morsink’s 
Horeca Producten heeft de regionale functie 
behouden. Vanaf de jaren 90 groeide het bedrijf verder 
uit tot een totaalleverancier voor de horeca. Op dit 
moment zwaait Coen Mollink (32) er de scepter, samen 
met zijn vader ton Mollink (63).  

service
Coen: “Wij zijn een servicegroothandel en brengen 
de producten bij de klanten thuis. tegelijk denken 
we mee met onze klanten, luisteren goed naar hun 
wensen en spelen hierop in. Levering op dezelfde dag 
als de bestelling of een nalevering is voor ons geen 
probleem. We zijn heel flexibel. “De klant is Koning, 
heeft mijn vader me ingeprent.” De medewerkers zelf 
hebben ook een flexibele instelling: ze zijn overal in het 
bedrijf inzetbaar. “In vakantietijd ben ik de chauffeur”, 
lacht Coen. Morsink’s Horeca Producten heeft in totaal 
vijf medewerkers. 

Vuurwerkramp
Het had niet veel gescheeld of de geschiedenis van 
het bedrijf was begin 2000 vroegtijdig geëindigd. De 
vuurwerkramp trof ook hun pand dat volledig verloren 
ging. Dankzij de hulp van vele anderen, waaronder 
een collega grossier in almelo, kon Morsink de zaken 
voortzetten. eenmaal opgekrabbeld, vestigde het 
familiebedrijf zich opnieuw in enschede. In hetzelfde 
jaar werd Morsink’s Horeca Producten lid van ster. “We 
realiseerden ons mede door de ramp dat je het zonder 
collega’s niet kunt redden.  Bovendien is ster Inkoop 
een sterk collectief. Door de samenwerking profiteer je 
van inkoop bij landelijke spelers, tegelijkertijd kun je er 
een regionale invulling aan geven. Dat is de kracht van 
ster als inkooporganisatie.” 

subliem
Binnen ster houden alle leden hun eigen identiteit 
maar profiteren wel van gezamenlijk  voordeel  van de 
private labels subliem en Chef’s Delicious. “Dat is voor 

ons als klein zelfstandig familiebedrijf erg prettig.” 
Morsink’s Horeca Producten heeft subliem dan ook 
als huismerk voor diverse snacks.  “Het merk subliem 
onderscheidt zich van andere merken door een 
sterke focus op de kwaliteit. We zijn heel trots op ons 
gezamenlijke merk.” aldus Coen.
Daarnaast vindt Coen het nuttig om af ten toe zijn oor 
te luisteren te leggen bij collega’s. “Het is goed om te 
weten hoe collega’s sommige problemen oplossen. 

Uiteraard met Gentlemen’s agree-
ment:  we hebben respect voor 
elkaar zaken en handelswijze.”

Inkoopcommissie
Binnen ster zijn er verschillende 
inkoopcommissies waar elk lid zijn 
of haar steentje aan bijdraagt. Coen 

neemt plaats in de inkoopcommissie voor verse frites. 
Hij legt uit wat hij er precies doet: “Wij brengen als 
leden kennis in vanuit de markt. Daarnaast beoordelen 
we prijs, kwaliteit en de condities van de verschillende 
producenten. samen met de inkoper komen we dan tot 
een gezamenlijke keuze voor een fabrikant. Het is een 
interessant en leerzaam traject om aan deel te nemen.”

De Giem 18, 7547 sV enschede
T +31 (0)53 4353 086
F +31 (0)53 4322 191
E  info@morsinkhoreca.nl
www.morsinkhoreca.nl

Zonder collega’s red je het 
niet als kleine zelfstandige
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Ronald Westerhof is eigenaar van groothandel De 
Oude Molen in Almelo en levert een totaalpakket 
aan de horeca en retail. Volgens Westerhof gaan 
retail en horeca in de toekomst meer in elkaar over. 
“Klanten verwachten steeds meer van een groot-
handel. Het is van belang dat kleinschalige gros-
siers samen inspelen op de trends in de markt. We 
hebben elkaar nodig om snel te kunnen reageren.”

De Oude Molen in almelo levert grotendeels voe-
dingsmiddelen aan kleine supermarkten en slijterijen 
in Oost-Nederland maar ook aan het midden- en klein-
bedrijf in de horeca, zoals bedrijfs- en sportkantines en 
cafetaria’s. “We hebben een sterke regionale functie, 
maar verkopen ook specifieke producten aan bijvoor-

De Oude Molen in almelo

samen inspelen op 
veranderende markt

beeld campingwinkels, tankstations en grenswinkels. 
Deze worden door het hele land verkocht.” 
De naam ‘De Oude Molen’ verwijst naar de Oude Mo-
lenweg in Hengelo, waar ronalds opa een bezorg-
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groothandel had. ronalds vader startte in 1968 met 
een cash & carry, met de naam De Oude Molen als her-
innering aan die straat. ronald nam de zaak in 2008 van 
zijn vader over, nadat hij er al veel eerder werkzaam 
was. Inmiddels zitten ze al op de derde locatie sinds de 
start. In de jaren 70 zijn ze verhuisd en in 1989 betrok 
de groothandel nieuwbouw. Hier werken ronald Wes-
terhof en zijn 25 collega’s nog steeds. 
Oorspronkelijk was De Oude Molen een groothandel 
voor de retail, naderhand 
kwam daar horeca bij. “Vroe-
ger waren deze markten 
strikt gescheiden, ook als het 
ging om inkoop. Nu zie je dat 
ze door elkaar gaan lopen; 
retail krijgt steeds vaker ook 
een horecafunctie en vice 
versa. Het prijswapen is belangrijker geworden ten  
opzichte van de service of bediening.”

tukkerspils
De Oude Molen weet zich goed te handhaven in hui-
dige markt door het bieden van een breed assortiment 
met een goede prijs-kwaliteitverhouding. “en door 
goed te luisteren naar de klant.” een voorbeeld hiervan 
is ‘Lekker en Vers’, een door De Oude Molen ontwik-
keld winkelconcept voor campingwinkels. en voor de 
Duitse gast in grenswinkels hebben ze een speciaal as-
sortiment.

De Oude Molen heeft ook een eigen merk regionaal 
bier in de markt gezet: tukkerspils. “Dit bier is 2,5 jaar 
geleden geïntroduceerd, er is inmiddels volop vraag 
naar. Buiten het feit dat het lekker is, is er een fors 
prijsverschil met de grote merken”, zegt ronald. tuk-
kersbier wordt in vaten geleverd aan partyservices en 
horeca en in kratten aan supermarkten en slijterijen. 
De producten worden geleverd met eigen vrachtwa-
gens, maar klanten kunnen ook afhalen. Kleine pakket-
ten voor locaties buiten het werkgebied worden ver-

stuurd via extern transport, waardoor de grenzen van 
het werkgebied langzaam vervagen.”

srC-PDM
De Oude Molen is sinds het begin van de jaren 70 lid 
van ster. “In onze branche kun je niet zonder samen-
werking met anderen, we maken gebruik van elkaars 
sterke punten en kennis zoals ervaring met verschil-
lende marktsegmenten. 

ster introduceerde vorig jaar e-businessnet, gebaseerd 
op het productinformatiesysteem srC-PDM. Dit sys-
teem werkt met eaN-codes voor producten, zoals in 
de retail al gewoon is. Omdat De Oude Molen ervaring 
heeft met producten die voor de retail bestemd zijn, 
was de basis voor het werken met dit systeem al aan-
wezig. “Daarom hebben wij de pilot met het systeem 
gedaan en werken nu ruim een jaar met e-businessnet.  
Ook in het klantenportaal worden de bestelnummers 
doorvertaald naar eaN-codes, zonder dat de klant er 
iets van merkt. De orderpickers werken alleen nog 
maar met codes. Dat werkt heel goed en voorkomt 
fouten.”

Meedenken
ronald is enthousiast over de huidige ontwikkelingen 
en professionaliseringsslag bij ster. “De levensmidde-
lenmarkt is constant in beweging. als kleinschalige 
grossier alleen kun je de zich snel opvolgende trends 
niet volgen.”
Met het ontwikkelen van e-businessnet laten ster en 
haar leden aan leveranciers zien dat zij willen mee-
denken en meebewegen.  “er sluiten zich steeds meer 
fabrikanten bij e-businessnet aan. Ook andere partijen 
zijn geïnteresseerd.” ronald hoopt dat ster ook in de 
toekomst zo’n flexibele en snel schakelende organisa-
tie blijft. 

Geysendorfferweg 4, 7602 rB almelo
T +31 (0)546 862 135
F +31 (0)546 860 227
E  info@deoudemolen.nl 
www.deoudemolen.nl 

ster laat zien dat we willen 
meedenken en meebewegen
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Horeca Centrum de Randsteden is al meer dan  
30 jaar een begrip onder de horeca in Den Haag  
en omgeving. De groothandel heeft een totaal-
assortiment diepvries, droge kruidenierswaren, 
vers en non-food voor de horeca en daarnaast 
een breed assortiment gedestilleerde drank en 
likeuren. Wat de Randsteden niet heeft, kan in een 
handomdraai worden besteld. 

rené rieken was niet meteen geïnteresseerd om de 
zaak van zijn vader over te nemen. “Mijn vader kocht de 
groothandel in 1987 na een faillissement. Ik studeerde 
bedrijfskunde. tijdens mijn studie sloten vrienden een 
weddenschap met mij af: ik zou het nooit langer dan 

Horeca Centrum de randsteden in Den Haag

snel schakelen 
bij een speciale wens

een dag bij een slachthuis uithouden. Dat deed ik wel. 
en sterker: tijdens dat weekendbaantje sneed ik soms 
zulke mooie stukjes vlees af dat ik het zonde vond om 
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deze weg te gooien. Ik kreeg een liefde voor voedings-
middelen. Ik maakte bijvoorbeeld zelf filet americain 
en ging er in de avonduren mee langs de deuren. Zo 
verdiende ik een zakcentje bij. toen mijn vader ernstig 
ziek werd, ben ik gestopt met de studie en in de zaak 
gaan werken. In 1996 heb ik De randsteden overge-
nomen. Dit werk is uiteindelijk leuker dan de hele dag 
achter een bureau zitten. Het belangrijkst wat ik tijdens 
mijn studie moest leren, heb ik geleerd: communice-
ren. Dat is de crux in ons vak: als je niet kunt luisteren 
naar je klanten, kun je wel inpakken.”

Crème de la Crème
De voornaamste klanten van De randsteden zijn cock-
tailbars, restaurants, cafés, cafetaria’s, kinderboerderij-
en en catering. twee derde van de bestellingen wordt 
aan huis geleverd. eén derde wordt door de klanten 
afgehaald in de zelfbedieningsgroothandel met een 
eigen slagerij.

tot 2009 waren er zes personeelsleden. “toen hebben 
we een collegagroothandel in de buurt overgenomen 
en zijn we verhuisd naar het Laakkwartier in Den Haag. 
Inmiddels zitten we op 17 personeelsleden.” 
“Van oudsher hebben wij een heel breed assortiment 
gedestilleerd en likeur; er is meer keuze dan bij de lan-
delijke groothandels. We bieden ook speciale produc-
ten, zoals ijs van het kwaliteitsmerk Crème de la Crème 
in bijzondere variaties, bijvoorbeeld chocoladesorbet-
ijs.  als een klant behoefte heeft aan een artikel dat niet 
in het assortiment zit, kan ik er snel voor zorgen omdat 
ik flexibeler ben dan de landelijke groothandels. De 
klanten komen voor die service.”

Netwerk
rené werd in 2005 lid van ster via een vriend van zijn 
vader. “‘Daar word je beter van’, vertelde die. Het grote 
voordeel is het maken van gezamenlijke afspraken en 
verhogen van het inkoopvolume. Daarnaast beschik-
ken we over de krachtige private labels subliem en 
Chef’s Delicious.”
Naast de centrale inkoop levert ster ander voordeel op 
voor de ondernemer. ster is een kennisplatform.  “Het 

contact met collega’s is heel waardevol. je kunt erva-
ringen met elkaar uitwisselen, over pensioenfondsen 
bijvoorbeeld.  en als collega’s zich lovend uitlaten over 
een product of ontwikkeling, betekent dat iets voor 
mij. ster heeft regelmatig bijeenkomsten waar ik ook 
aan deelneem. Meestal gaan we daarna samen eten, 
in die informele sfeer hoor je veel interessante dingen 
van elkaar.” 

app
rené verwacht veel van de professionaliseringsslag 
die ster op dit moment doormaakt. “Het zou goed zijn 
als ster naar de fabrikanten toe landelijke verkoop zou 
kunnen uitstralen, waarbij ieder lid bijvoorbeeld zijn 
eigen postcodegebied voorziet.” Hij denkt dat de zich 
rap ontwikkelende digitale mogelijkheden en de acti-
viteiten van ster op dit gebied daar vast behulpzaam 
bij kunnen zijn. 
“De nieuwe generatie is zich veel bewuster van alle 
digitale ontwikkelingen dan wij. Mijn dochter van 16 
attendeerde mij er een tijd terug op dat klanten bij 
ons nog niet via een app konden bestellen. Dat heb 
ik meteen geregeld. Klanten kunnen op verschillende 
manieren hun bestelling plaatsen: via de website in het 
klantensysteem, bellen, mailen, faxen en sinds kort dus 
ook via een app op de mobiele telefoon.” 

Van de Kunstraat 18, 2521 BB  Den Haag
T +31 (0)70 3858 700
F +31 (0)70 3858 972
E  info@horecacentrum.nl
www.horecacentrum.nl

ster is ook een 
kennisplatform
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Bedrijfs- en kantineservice C. de Rooij levert 
producten aan bedrijven die de catering in eigen 
beheer hebben. “We bouwen een band op met 
onze klanten”, vertelt Kees de Rooij. “Zo kunnen 
we beter met hen meedenken en service op maat 
bieden.”

Bedrijfs- en kantineservice C. de rooij levert producten 
aan bedrijven met 20 tot 150 medewerkers. “We leveren 
echt alles wat er in een bedrijfskantine omgaat”, 
zegt eigenaar Kees de rooij. “Dus niet alleen food en 
dranken, maar ook servies, bestek, thermoskannen en 
schoonmaakmiddelen.” De rooij is gespecialiseerd in 
koffie en koffieautomaten. “Koffie op maat aanbieden 

Bedrijfs- en kantineservice C. de rooij in Waddinxveen

We denken met 
kantinemedewerkers mee

is een vak apart”, aldus de ondernemer. “elk bedrijf 
heeft specifieke wensen. soms hebben twintig 
mensen tegelijk een pauze van 10 minuten. Dan is 
snelheid essentieel. andere bedrijven vinden het weer 
belangrijk om te kiezen voor een apparaat met weinig 
onderhoud. Wij kunnen daar goed in adviseren.”

Meedenken
De kracht van Bedrijfs- en kantineservice C. de rooij 
is het klantencontact. “We bouwen een relatie op 
met onze klanten. Zo kunnen we beter met hen 
meedenken en een service op maat bieden. We dragen 
actief oplossingen aan, zoals het plaatsen van een 
frisdrankautomaat in een productiehal. Of we denken 

Foto: ©By Xander
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mee over de ideale levertijd.” Daarnaast heeft het 
bedrijf een goede samenwerking met het zusterbedrijf 
Natureko. Natureko is importeur van biologisch 
afbreekbare disposables en verpakkingen, zoals 
borden, bakjes, bekers, dienbladen, schalen en zelfs 
afvalzakken. De rooij: “Natureko levert veel artikelen 
aan gemeenten. Maar ook grote bedrijven zijn steeds 
meer met maatschappelijk verantwoord ondernemen 
bezig. Veel bedrijven en gemeenten beginnen als 
klant bij Natureko. als groothandel hebben we veel 
aandacht voor duurzaamheid. Op den duur worden 
deze bedrijven vaak ook klant van onze groothandel.”

elkaar helpen
De rooij is al jaren lid van ster. “Mijn vader had een 
groothandel en is altijd al ster-lid geweest”, vertelt 
De rooij. “Zo’n 25 jaar geleden begon ik een eigen 

groothandel. Ik ben meteen weer lid geworden, 
zodat ik kon beschikken over de faciliteiten van een  
gevestigde inkooporganisatie.” Vooral in die begin-
periode heeft De rooij een voorsprong gehad door 
zijn lidmaatschap. “als starter is het waardevol om met 
collega-groothandels samen te werken. 
De ster-leden helpen elkaar en wisselen ervaringen uit. 
Zij hebben mij goede tips en adviezen gegeven.”
Inmiddels is De rooij bestuurslid. Hij denkt actief mee 
over de professionaliseringslag van ster en van de 
leden. Hij werkt bijvoorbeeld mee met de pilot van de 
automatiseringssystemen srC-PDM en eDI.

“automatisering kost in het begin tijd en geld. je wilt 
en moet daarin meegaan, omdat de markt dat vraagt 
en omdat het zorgt voor efficiency in de keten. Ons 
voordeel is dat je van het een in het ander rolt. Via eDI 
kun je vrachtbrieven automatisch binnen laten komen. 
De volgende stap is om facturen in het systeem op te 
nemen. Zo brengt het de totale automatisering naar 
een hoger plan.”

Coenecoop 665, 2741 PV Waddinxveen
T +31 (0)182 611 457
F +31 (0)182 632 136
E  info@cderooij.nl
www.cderooij.nl

adviseren over 
koffie is een 
vak apart 
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Groothandel de Rooij zoekt de niches in de 
markt op. Het bedrijf verkoopt restpartijen 
aan supermarkten en discounters. Daarnaast 
levert De Rooij artikelen voor kerstpakketten 
aan groothandels. “Onze klanten hebben een 
inpakploeg klaar staan. Het is ons vak om alles 
gegarandeerd op tijd en compleet te leveren.”

Maarten de rooij, eigenaar van groothandel De rooij 
in Waddinxveen, noemt zichzelf een vreemde eend 
in de bijt. “Veel ster-leden zijn gericht op de horeca of 
bedrijfskantines. Wij leveren houdbare levensmiddelen 
aan niche-spelers zoals markthandelaren, camping-
winkels en etnische supermarkten, bijvoorbeeld turks 
of Marokkaans.” toch voelt De rooij zich wel thuis 
bij ster. “Bij ster zijn meer bijzondere groothandels 
aangesloten, dus ik ben niet de enige. Bovendien 
faciliteert ster haar leden gewoon goed.” 

Groothandel de rooij in Waddinxveen

Wij zijn een bijzonder ster-lid

Kerstpakketten
een belangrijke pijler van De rooij is het leveren van 
levensmiddelen voor kerstpakketten aan groothandels. 
Het bedrijf is een schakel tussen de industrie en de 
kerstpakkettensamenstellers. elk jaar in februari staat 
de groothandel op de kerstpakkettenbeurs. 
“We hebben een groot assortiment van meer dan 2.000 
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artikelen”, vertelt de ondernemer. 
“Voor een groot gedeelte zijn dit 
a-merkproducten die ook in een 
supermarkt te koop zijn. Voor 
inkopers is het prettig dat ze alle 
levensmiddelen bij één partij 
kunnen bestellen. Daardoor 
hebben ze één aanspreekpunt, 
één levering en is toch alles op 
maat.” De rooij levert alleen 
levensmiddelen. Zijn klanten 
voegen daar vaak een non-
foodartikel aan toe, bijvoorbeeld 
een pizzarette, een poffertjespan 
of een wok. 
“Het ene jaar is het bakken van 
pizza’s hip en leveren we veel 
pizzameel, toppings en Italiaanse 
kruiden. een ander jaar kiezen inkopers voor een 
pannenkoekenpakket en hebben we een hoge omzet 
in poedersuiker en stroop.” 

Het belangrijkste speerpunt van De rooij is de levering. 
“Onze klanten hebben een inpakploeg klaar staan. Het 
is bijzonder irritant als er een product mist. Dan moeten 
de dozen voor één product open blijven. Het is ons vak 
om de producten gegarandeerd op tijd en compleet te 
leveren, zodat onze klanten efficiënt kunnen werken.”

restpartijen
De rooij is bovendien sterk in het leveren van 
restpartijen. “Het vernietigen van levensmiddelen 
kost geld. Voor fabrikanten is het dus interessanter 
om restpartijen te verkopen, ook al is het tegen een 
lage prijs.” De rooij krijgt veel partijen aangeboden 
waarvan het etiket gewijzigd is. De producten voldoen 
bijvoorbeeld aan een nieuw keurmerk of hebben een 
verbeterde receptuur, waardoor de oude producten 
versneld uit de handel worden genomen. Ook krijgt 
De rooij producten aangeboden met een korte tht-
datum. “We kopen partijen die echt onderscheidend 

zijn qua prijs. Zo kunnen onze klanten er een leuke 
actie mee doen. Zeker bij producten met een korte tht 
is een goede omloopsnelheid essentieel.”

Productinformatie
De rooij is al tientallen jaren 
aangesloten bij ster. “Van oudsher 
is ster een inkooporganisatie gericht 
op retail. Door de jaren heen is de 
focus verbreed naar de horeca en 
bedrijfskantines. Hun faciliteiten 
sluiten echter nog altijd goed aan op 
de retail.” 

De rooij is blij met de manier waarop ster haar 
diensten continu verbetert. “sinds een aantal jaar 
heeft ster bijvoorbeeld een online platform waar 
we per leverancier informatie kunnen ophalen, zoals 
contactgegevens en condities. Hier staat tevens 
logistieke informatie bij, dus de palletbelading, de 
wijze van stapeling en de tht-data. Dit is informatie 
die ik vaak nodig heb. Het is prettig dat alles bij elkaar 
staat, zodat ik daar niet voor hoef te bellen.”

Coenecoop 385, 2741 PN Waddinxveen
T +31 (0)182 612 125
F +31 (0)182 611 353
E  rooijwad@xs4all.nl
www.derooijgroothandel.nl

We hebben meer dan 
2.000 artikelen voor 
opname in kerstpakketten
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Scholten Horecagroothandel is een echt familie-
bedrijf. “We zijn klein genoeg om flexibel te zijn”, 
zegt mede-eigenaar Dick Scholten. “En we zijn 
groot genoeg om met de tijd mee te gaan.” De 
groothandel levert een totaalpakket aan de hore-
ca, met onder andere een groot assortiment lokale 
bieren, biologische wijnen en wijn uit fusten.

scholten Horecagroothandel is gevestigd in het pitto-
reske kunstenaarsdorp Bergen en is in 1922 opgericht 
door j.W. scholten en zijn compagnon Kobus reinier-
se. Het begon ooit als een drankenhandel en is uitge-
groeid tot een horecagroothandel. De zaak wordt nu 
gerund door de broers jan, Dick en rob scholten, de 
kleinkinderen van de oprichter.

scholten Horecagroothandel in Bergen (NH)

We kunnen zeer 
snel schakelen

Flexibiliteit
Het is zomer als ik groothandel scholten bezoek voor 
een interview. De groothandel ligt vlak bij de zee en  
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levert horecaproducten aan strandpavil-
joens, snackbars, cafés, restaurants, hotels, 
bedrijfskantines en speeltuinen. Het is top-
drukte, want alle klanten draaien extra omzet 
in het seizoen. “Flexibiliteit is een van onze 
sterkste punten”, vertelt Dick. “We werken 
met een klein team vaste medewerkers. Zo 
kunnen we het hele jaar door goede service 
bieden. Daarnaast hebben we in het seizoen 
een pool met oproepkrachten. Daardoor 
kunnen we met goed weer snel opschalen, 
zodat ons serviceniveau hoog blijft.”  

Onafhankelijk
scholten is een onafhankelijke groothandel 
met een compleet assortiment. Het bedrijf is 
niet gebonden of afhankelijk van bepaalde merken of 
artikelen. De klant bepaalt dus zelf wat ze wil bestellen. 
Het bedrijf levert in Noord-Holland met tien vracht-

wagens een totaalpakket aan de horeca. als regionale 
groothandel verkoopt scholten ook enkele bijzondere 
producten. Zo heeft het bedrijf een groot assortiment 
lokale bieren en ruim 70 soorten whisky op voorraad. 
Daarnaast verkoopt het bedrijf wijn uit fusten. “We zijn 
de enige in deze regio die fustwijn mogen leveren. 
Dus daarmee onderscheiden we ons”, legt Dick uit. 
scholten levert een tapsysteem en kan daar voor klan-
ten eventueel een mooi wijnvat omheen bouwen.

Klanten hebben geen lege flessen meer en restjes wijn 
behoren ook tot het verleden. Het systeem is compu-
tergestuurd.

Vrijheid en innovatie
sinds 2012 is scholten lid van inkoop-
organisatie ster. De groothandel er-
vaart ster als een transparante orga-
nisatie, die efficiënt georganiseerd is. 
Via ster beschikken de leden over een 
breed aanbod van een groot aantal 
leveranciers. Daardoor kan scholten 

blijven concurreren met andere groothandels. ster en 
scholten doen bovendien veel aan innovatie, zoals een 
e-businessnet, een geïntegreerd systeem tussen leve-
ranciers en groothandels. Ook het digitaal factureren 
aan klanten en het gebruik van speciale bestelpro-
gramma’s behoort tot de mogelijkheden. 
Individueel en samen met ster gaat scholten met haar 
tijd mee. Ondertussen staat de vierde generatie al te 
trappelen om het roer over te nemen. Mede dankzij 
ster is scholten dus klaar voor de toekomst.

Bergerweg 125, 1862 Pr Bergen (NH)
T +31 (0)72 5894 044
F +31 (0)72 5897 349
E  info@scholtenhg.nl
www.scholtenhorecagroothandel.nl

Met mooi weer kunnen 
we snel opschalen
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Wereldse smaakmakers
Uw keuze voor de beste kruiden en specerijen zijn van 
groot belang voor uw eindproduct. Met het brede 
assortiment  van Chef’s Delicious kruiden en specerijen 
maakt u gegarandeerd de beste keuze. 
Met zorg selecteren wij de beste kruiden en specerijen 
uit de gehele wereld. Dankzij de gebruiksvriendelijke 
strooibussen behouden Chef’s Delicious kruiden en 
specerijen langer dan ooit hun krachtige smaak en 
geur.

Piccolo’s en stokbrood
Vriesverse broodjes en stokbrood zorgen ervoor dat 
u altijd 'n vers (stok)broodje binnen handbereik heeft.  
15 Minuten in de oven en klaar is uw lekkernij. 
Chef’s Delicious vriesverse broodjes zijn verkrijgbaar in 
Piccolo wit, bruin en stokbrood.

ster huismerk: Chef’s Delicious

Goede kwaliteit tegen scherpe prijs

Noten & Zuidvruchten
Noten en zuidvruchten zijn eeuwenlang een belangrijk 
voedingsmiddel over de hele wereld. als toevoeging 
zorgen ze voor ’n bijzondere smaak bij vele gerechten.
Ze vormen een heerlijke aanvulling voor bijna elk re-
cept, als onderdeel van de hoofdmaaltijd, in salades, 
tussen ’n broodje gezond of bij het dessert. Onze noten 
en zuidvruchten van Chef’s Delicious zijn verkrijgbaar 
in diverse verpakkingen.

Zo uit de natuur
Met Chef’s Delicious haalt u een allround assortiment 
aan zuivelproducten in de keuken. traditioneel lek-
kere zuivel voor zowel warme als koude bereiding.
Constante kwaliteit en gunstig geprijsd. Precies zoals 
zuivel moet zijn. Chef’s Delicious biedt een compleet 
assortiment in handige verpakkingen. 
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Alleen op prijs is het moeilijk concurreren. De 
medewerkers van Snellen Horeca Service kennen 
de producten die ze verkopen en kunnen daar goed 
over adviseren. Zo maken klanten de juiste keuzes 
en kunnen ze het verhaal achter de producten 
overbrengen op hun gasten.

snellen Horeca service is een familiebedrijf in het 
Noord-Limburgse Heijen bij Gennep. Het bedrijf levert 
aan cafés, cafetaria’s, kantines en evenementen. “We 
zijn een bedrijf dat nog echt aandacht heeft voor de 
producten”, vertelt eigenaar Bas snellen. “een product 
is meer dan alleen handelswaar. Het is een beleving. 
Wij kennen het verhaal achter onze producten en 

snellen Horeca service in Heijen (L)

Veel aandacht 
voor klant en product

kunnen daar goed over adviseren. Zo kunnen onze 
klanten die beleving overbrengen op hun gasten.
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Bovendien maken ze daardoor betere 
keuzes. We hebben bijvoorbeeld vijftien 
soorten vleeskroketten van verschillende 
merken in ons assortiment. Klanten 
kunnen voor de goedkoopste kiezen. Maar 
misschien willen ze net even iets anders, 
waardoor ze zich onderscheiden. 
Wij denken daarin mee.”

extra service
Het serviceniveau van snellen Horeca ligt 
hoog. Zo is het bedrijf elk weekend open, 
ook op zondag, en de groothandel kent 
geen minimale afname. 
Ook kan snellen Horeca service klanten 
ontzorgen bij de organisatie van evene-
menten. “Voor klanten is het prettig dat we het hele 
assortiment bieden, dus drank en food. Daardoor 
hebben ze één aanspreekpunt. We hebben bars en 
tapinstallaties in eigen beheer. als extra service kunnen 
we zelfs het personeel regelen. Daardoor hebben ze 
er geen omkijken meer naar.” snellen Horeca service 
verzorgt grote en kleine evenementen bijvoorbeeld 
van sportclubs en carnavalsverenigingen in de regio.

Persoonlijke noot
snellen Horeca levert ook kerstpakketten. “Klanten 
kunnen hun pakket bij ons echt naar hun eigen wensen 
samenstellen”, aldus Maike snellen, dé kerstpakketten-

specialist van de regio en echtgenote van Bas. “We 
maken elk jaar een mooie brochure, zodat klanten 
alvast inspiratie op kunnen doen. 
Vervolgens bezoeken ze onze showroom en kunnen 
ze de producten zien en aanraken.” Landelijk staat 
de markt van de kerstpakketten onder druk. toch 
ziet Maike de omzet elk jaar stijgen. “Klanten kiezen 
voor ons vanwege onze aanpak”, vertelt ze. “Ik loop 
samen met klanten door de showroom en denk met 
hen mee. Misschien is er bijvoorbeeld iets veranderd 
in het bedrijf en kunnen we daarop inspelen? Zo krijgt 
het pakket een persoonlijke noot en wordt het één 
compleet verhaal.” Ook vinden veel klanten het een 

pluspunt dat de pakketten ingepakt worden door de 
sociale werkplaats in de regio.

transparant
sinds 7 jaar is snellen Horeca aangesloten bij ster. Bas 
vindt het prettig dat ster een transparante organisatie 
is. “alle cijfers liggen op tafel. je komt nooit voor 
verrassingen te staan. en ster heeft een goed private 
label-merk. Het subliem-assortiment is groot en de 
omzet daarvan is erg goed.” De groothandel heeft veel 
contact met de andere leden. “We nemen regelmatig 
een kijkje in elkaars keuken en helpen elkaar vooruit.” 
Maike heeft daar erg veel profijt van gehad toen zij 

startte met de kerstpakketten. “Ik heb veel 
met leden gesproken en zij hebben me precies 
verteld waar ik op moest letten.
Daardoor kon ik goed voorbereid van start 
gaan.” Maike vindt het bovendien prettig dat 
er sprake is van gelijkwaardigheid. “Grote en 
kleine bedrijven hebben zich aangesloten bij 
ster. toch wordt iedereen op dezelfde manier 

behandeld. elk lid wordt serieus genomen. Dat weder-
zijdse respect geeft een goede sfeer onderling.”

Boxmeerseweg 2a, 6598 BK  Heijen
T +31 (0)485 513434
F +31 (0)485 518322
E info@snellenhorecaservice.nl
www.snellenhorecaservice.nl

De ster-leden helpen 
elkaar vooruit
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subliem is het markante boegbeeld van groothandels 
die zijn aangesloten bij de ster in- en verkooporganisatie 
in amersfoort. Het merk subliem onderscheidt zich 
van andere merken door een sterke focus op service, 
kwaliteit en loyaliteit van de klant. Het assortiment van 
subliem dekt het grootste deel van de klantbehoefte.
Kenmerkend voor het totaalpakket van subliem is de 
uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding. Het subliem-
assortiment wordt enthousiast ondersteund door de 
20 groothandels.
De combinatie van service, flexibiliteit, snel reageren, 
betrouwbaarheid en logistiek op maat is de kracht van 

ster Huismerk: subliem 

Goede kwaliteit tegen scherpe prijs

de groothandels die het assortiment kunnen leveren. 
Dit komt vooral tot uiting in een hoge klantentrouw en 
uitstekende klanttevredenheid.
De groothandels van ster in- en verkooporganisatie 
helpen u graag om goede zaken te doen. Hoe? Door 
kwalitatief uitstekende en verantwoorde producten te  
ontwikkelen met een aantrekkelijke prijs. Wilt u eens 
geheel vrijblijvend “proeven” wat subliem voor u ver-
der zou kunnen beteken? 
Neem dan contact met ons op.

www.ster-inkoop.nl

O.a.: Vetten & sauzen, Frituurolie, snacks, 
Brood, tafelzuren, schepijs en Non-food.
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Frits Brabers, eigenaar van Horeca Groothandel 
Tilburg noemt zichzelf een oude rot in het vak.
Horeca Groothandel Tilburg is dan ook al meer dan 
30 jaar actief in de regio en levert voornamelijk 
aan het midden- en klein horecasegment, sport- en 
bedrijfskantines, retail en recreatie. 

Brabers is als kleine zelfstandige begonnen. Hij 
kocht destijds een vrachtwagen en is gaan verkopen. 

Horeca Groothandel tilburg

succes private labels vergroten
“Het was gewoon heel hard werken, met de rest als 
bijzaak. Maar op een gegeven moment stond de hal 
van mijn woonhuis vol met dozen en was het tijd om 
te verhuizen.” Horeca Groothandel tilburg is op deze 
manier maar liefst vier keer uit zijn jas gegroeid. De 
zaak verhuisde eerst naar een huurpand, toen naar een 
bestaand kooppand en twee keer verhuisde Brabers 
naar nieuwbouw. “steeds opnieuw met verhuiskosten 
en een hoop werk. als ik dat opnieuw had mogen doen, 
was het anders gegaan. Dan had ik graag met de bank 
willen overleggen over de mogelijkheden voor groei.”
Ook op dit moment is het assortiment van Horeca 
Groothandel tilburg nog steeds groeiende. In het 
nieuwe pand is hier voldoende ruimte voor. 

Online
Horeca Groothandel tilburg is een totaalleverancier 
voor de regio Noord-Brabant. “Onze verregaande 
service is ons handelsmerk. als een klant belt, weten 
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wij wie hij is en wat hij nodig heeft. Wij voorzien de 
klant altijd van passend advies en maken waar wat we 
beloven. Problemen kennen we niet.” 
De groothandel heeft 30 personeelsleden en rijdt met 
geconditioneerde vrachtauto’s in het rond. Brabers 
vindt een goede eerste 
indruk heel belangrijk. 
Bijvoorbeeld: koude 
producten zijn ook 
écht koel als ze gele-
verd worden. en het 
oog wil ook wat: de 
vrachtwagens met witte achtergrond worden iedere 
week gewassen. 
Inmiddels bestelt 70% van de klanten hun bestelling 
online. “We komen op internet als één van eerste vijf 
groothandels uit de bus.” 
Via de portal van in-en verkooporganisatie ster haalt 

de groothandel aanbiedingen binnen die op de eigen 
website komen te staan. “Mijn dochter is daar heel 
handig in”, zegt Brabers.
Maar ook van de gezamenlijke folder die ster uitbrengt, 
maken de klanten nog dankbaar gebruik.

Gezamenlijke uitstraling
sinds 14 jaar is Horeca Groothandel tilburg lid van ster. 
Brabers is sinds kort ook voorzitter van het bestuur.
“ster is een kleine landelijke organisatie maar goed 
in wat ze doen. In het hoofdkantoor in amersfoort 
werkt een klein aantal medewerkers waardoor er 
weinig overheadkosten zijn. Zij werken iedere dag 
heel hard om de beste verkoopcondities voor de 
leden te bewerkstelligen. ster werkt ook transparant; 
wij ondernemers willen graag alles zien. Dat is goed 
geregeld.”
Verder is Brabers erg enthousiast over de private labels 
subliem en Chef’s Delicious, de twee gedeponeerde 
huismerken van ster. Onder deze merken worden 
allerlei snacks, sauzen en vetten, bake-offproducten, 
verpakkingsmaterialen en kruiden-en specerijen 
gemaakt. Ook is er een houdbare zuivellijn waarin ijs- 

en milkshakesmixen voor softijsmachines, margarines, 
koksroom, zure room en slagroom zijn opgenomen.
Horeca Groothandel tilburg verkoopt al deze 
producten in haar groothandel. “Naast de belangrijke 
gezamenlijke uitstraling die we hiermee voeren, 

kunnen we ons op deze manier onderscheiden op de 
markt en met marktconforme prijzen de concurrentie 
aan.”

Inkoopvolume
Volgens Brabers is het nu vooral zaak om de private 
labels te laten groeien. “Daar is volume voor nodig. Met 
twintig groothandels kom je een heel eind, maar met 
veertig gaat dat een stuk beter. Dat geeft veel meer 
onderhandelingsruimte en dan volgt het voordeel 
vanzelf.”
Het is van levensbelang dat de kleine en regionale 
groothandels zich verenigen om elkaar te versterken, 
vindt Brabers. “Om de krachten effectief te bundelen 
is het nodig dat de groothandels qua inkoopvolume 
niet teveel van elkaar verschillen. Ook groothandels in 
Duitsland, Luxemburg of België zijn van harte welkom.”

speciaalzaken
De tilburgse groothandel kijkt zelf ook over de grenzen 
van de regio en assortiment. sinds kort is Brabers ook 
eigenaar van een groothandel voor bedrijfskantines 
en streekproducten in Nieuwkuijk. Deze groothandel 
levert allerlei materialen en producten aan speciaal-
zaken door het hele land, zoals groentewinkels of 
delicatessezaken. Voor aspergetelers zijn alle benodigd- 
heden beschikbaar voor het produceren en verkopen 
van de geliefde groente. Daarnaast beschikt het bedrijf 
over verschillende verpakkingslijnen, die met eigen 
opdruk aan klanten geleverd kunnen worden.

Polluxstraat 6, 5047 rB tilburg
T +31 (0)13 571 1790
F +31 (0)13 571 1597
E  info@hgt-tilburg.nl 
www.hgt-tilburg.nl

We maken waar wat we beloven. 
Problemen kennen we niet.

���
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ster in- en verkooporganisatie brengt onder de 
naam Gelato Classico een eigen huismerk van 
hoogwaardig ijs op de markt. Verkrijgbaar in diverse 
smaken en van superieure kwaliteit. Gelato Classico 
bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen en is 
glutenvrij. Wij adviseren u graag over de product- en 
assortimentsamenstelling die perfect aansluit bij de 
wensen van uw klant!

ster huismerk: Gelato Classico en koekjes

Goede kwaliteit tegen scherpe prijs

Ons eigen huismerk koekje. een assortiment waar u uw 
klanten echt mee verwent. Vier verschillende in een 
assortidoos, of uitsluitend het koffiekoekje. samen met 
onze creamer- en suikerstick maakt u uw kopje koffie 
op deze manier lekker compleet.
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DG Grootverbruik is een groothandel voor 
restaurants. “Koks denken niet in bakjes van 125 
gram”, zegt mede-eigenaar De Groot. “Ze denken 
in smaakvolle gerechten en ingrediënten. Wij 
hebben dezelfde passie en denken met hen mee.”

DG Grootverbruik in De Hoorn

Passie voor het koksvak

DG Grootverbruik is van origine een kaasspecialist. De 
familie is onder andere oprichter van het kaasmerk 
Grozette. In de jaren ’80 heeft het bedrijf zich 
gespecialiseerd in het beleveren van restaurants. “We 
zijn groot geworden door mond-tot-mondreclame”, 
vertelt mede-eigenaar Leon de Groot. “Koks werken 
gemiddeld drie jaar bij een restaurant. Daarna maken 
ze een overstap. Veel koks zijn tevreden over ons 
en blijven in hun nieuwe werkomgeving bij ons 
bestellen. Zo hebben we een goede naam in de markt 
opgebouwd.”

Meedenken
De kracht van DG Grootverbruik is dat het bedrijf 
met koks meedenkt. De accountmanagers hebben 
beide een achtergrond in de voeding. De een heeft 
voedingskunde gestudeerd. De ander is opgeleid tot 
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kok. “Koks denken niet in producteenheden”, weet 
De Groot. “Ze denken in nieuwe smaken en nieuwe 
gerechten. Onze accountmanagers denken op het-
zelfde level met hen mee en maken de vertaalslag naar 
de juiste producten.”

Bijzondere ingrediënten
Ook de service van DG Grootverbruik 
sluit aan op de dagelijkse praktijk in 
een keuken. “restaurants wisselen 
regelmatig van menu”, aldus De Groot. 
“en koks willen wel eens bijzondere 
ingrediënten gebruiken, die buiten ons assortiment 
vallen. Het is ons vak om op zoek te gaan naar deze 
producten. We nemen het artikel vervolgens tijdelijk op 

in ons assortiment, zodat we onze klanten tailormade 
kunnen bedienen.” DG Grootverbruik heeft bovendien 
een heldere communicatie. “Het is vervelend als je er 
op het laatste moment achter komt dat een product 
niet geleverd kan worden. Dus we nemen meteen 
contact op als een klant iets bestelt dat niet voorradig 
is. We overleggen of hij wil wachten en anders dragen 
we alternatieven aan.”

Bestel-app
Klanten kunnen hun bestelling plaatsen via een app op 
hun tablet of telefoon. “Dat is zo gebruiksvriendelijk 
dat 85% van onze bestellingen via deze app 
binnenkomt”, vertelt de ondernemer. “slechts enkele 
klanten bestellen nog op een traditionele manier.” De 
app is ontworpen door het ict-bedrijf inONe. De ict-ers 
van inONe hebben een koksachtergrond, waardoor de 
tools goed aansluiten op de praktijk. Klanten kunnen 
bijvoorbeeld eenvoudig lokale leveranciers aan de 
app toevoegen, zoals de bakker en de visleverancier.
Zo kunnen ze hun bestelling in één keer plaatsen.  

De producten worden door de verschillende 
leveranciers geleverd. De app heeft ook andere 
handige tools, zoals het verstrekken van informatie over 
allergenen en het maken van kostprijsberekeningen. 

Private labels
DG Grootverbruik is al zo’n tien jaar lid van ster. De 
Groot: “ster heeft uitstekende condities op producten 
die voor ons belangrijk zijn, zoals room en sauzen.
Ook heeft ster een groot assortiment private label-
producten. Veel van onze klanten hebben nog altijd 
last van de crisis. Met private label kunnen we hen een 
goed alternatief bieden, tegen een zeer aantrekkelijke 
prijs.” De Groot vindt het bovendien prettig dat de ster 
groothandels altijd goed geïnformeerd worden.
“We zijn collega’s van elkaar en geen concurrenten. 
We hebben regelmatig contact en wisselen informatie 
uit. Ik hoop dat de samenwerking met de leden nóg 
intensiever wordt. Dat geldt ook voor de samenwerking 
met de fabrikanten. Zo maken we elkaar sterker.”

Vrij-Harnasch 122, 2635 BZ  Den Hoorn
T +31 (0)15 2128 877
F +31 (0)15 2121 422
E  inkoop@dggrootverbruik.nl
www.dggrootverbruik.nl

Koks gebruiken graag 
bijzondere ingrediënten

dg grootverbruik
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Méér dan lekker Softijs!
Feliciteert de 

STER organisatie
met het 60-JARIG

Jubileum!

EEN ECHTE  KLASSIEKER ONDER DE  FRISDRANKEN

DE ORIGINELE CASSIS SINDS 1938

HOPPE, VOOR AL UW 
CADEAUTJES BIJ DE KOFFIE

De Lekkerste Knakworst
Meer weten?
Neem contact op met
Zwanenberg Food Group
T: 088 – 0546 000
E: info@zwanenberg.nl
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Ster in- en verkooporganisatie te Amersfoort is een gevestigde 
inkoop-organisatie en werkzaam voor 20 professionele Food 
Groothandels in Nederland met een totaal omzet van ruim € 200 miljoen. 
Wij werken dagelijks aan een sterke(re) marktpositie in Foodservice 
Nederland met het leveren, vermarkten en adviseren van kwalitatieve 
producten (zowel Merk als Private Label) en diensten. Wij doen dat op 
basis van lange termijn relaties met een hoog service niveau waarbij 
de leden van onze organisatie regionaal het verschil maken. samen 
kunnen we zoveel meer; samen sterker.

Sterke (eigen) merken
Het leveren van topkwaliteit in een totaal Food en Non 
Food assortiment is een van de belangrijke kernwaarden 
van de leden van ster. Deze topkwaliteit ziet u 
ook terug in onze private labels: Subliem en 
Chef’s Delicious. De producten van deze 
exclusieve merken hebben een unieke prijs- 
kwaliteitsverhouding en zijn uitsluitend 
verkrijgbaar bij de leden van ster in- en 
verkooporganisatie.

Hier koopt 
ondernemend Nederland 

zijn eten en drinken

www.vanaltenawijchen.nl

www.berendhaus.nl

www.broekhuyzen.nl

www.dekro.nl
Horeca TotaalHoreca Totaal horeca totaal

www.vandoornhoreca.nl

V.O.F

www.groothandelvandijk.nl

www.dijkgraaf-reinders.nl

www.feyen.nl

www.dggrootverbruik.nl

dg grootverbruik

www.jphoreca.nl

www.zuivelgroothandel.nl

www.marschee.nl

www.deoudemolen.nl

www.morsinkenschede.nl

www.horecacentrum.nl www.cderooij.nl www.derooijgroothandel.nl

www.scholtenhorecagroothandel.nl

www.hgt-tilburg.nl
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www.snellenhorecaservice.nl


