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De Visie
De afgelopen tijd kwamen weer verschillende bakkers goed in het nieuws door
‘anders’ te denken en te doen. In het Limburgse Grubbenvorst genoot Bakkerij Engels
al bekendheid als lokale ondernemer, maar door een speciale actie kreeg hij binnen
no time landelijke aandacht. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? Door de frikandellenvlaai
te introduceren. Ludiek begonnen waarschijnlijk, maar een mooi voorbeeld van hoe
je met iets kleins op social media snel bekendheid kunt krijgen.
Er zijn trouwens veel meer voorbeelden te geven, wat aangeeft dat u actief bezig bent
met het promoten van uw producten via meerdere kanalen. Het kan eigenlijk niet gek
genoeg! Opvallen is het devies en daarop voortbordurend is er onlangs een interessant onderzoek naar buiten gebracht door de Rabobank. Zij stellen dat vers brood één
van de snelst groeiende categorieën in de online supermarkt is. Het is volgens Cyrille
Filott, global strategist Consumer Foods bij de Rabobank, dan ook van doorslaggevend
belang voor bakkers om met online verkoop aan de slag te gaan.

ZORG ERVOOR DAT CONSUMENTEN
U ONLINE KUNNEN VINDEN EN
VAL OP IN DE VIRTUELE WERELD

“Voor alle industriële bakkers, van klein tot groot, geldt dat ze vroeg of laat met
online verkoop aan de slag moeten. De bakkerijen van de toekomst zullen opnieuw
moeten kijken naar hun assortiment, naar hun marketing en de logistiek rondom hun
product”, licht Cyrille Filott toe. “Met het oog op het delen van kennis en ervaringen
met betrekking tot de wensen van de consument, ligt een nauwere samenwerking met
supermarkten voor de hand.”
Hoewel het consumentengedrag verschilt per land, is de trend onmiskenbaar dat online winkelen snel terrein wint. De Rabobank verwacht dat in 2030 de West-Europese
consument 20-25% van zijn kruidenierswaren online koopt. Dat geeft ons veel stof tot
nadenken, maar nog meer noodzaak om meteen in te spelen op deze trend. Laat uw
producten door een professionele fotograaf vereeuwigen en zet uw assortiment online,
mocht u dat nog niet gedaan hebben. Zorg ervoor dat consumenten u online kunnen
vinden en val op in de virtuele
wereld. Bijvoorbeeld door een
frikandellenvlaai aan te bieden
op Facebook en ervoor te zorgen dat klanten deze meteen
kunnen bestellen. Dan volg je
het principe van ‘bake-to-order’
en weet je waar je aan toe bent.
Dat is geen toekomstmuziek,
dat is de realiteit.
Veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van NBT Magazine!

Coen de Jager
Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl
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BIOCLIMATIC

Bioclimatic is gespecialiseerd in het tegengaan van bacteriën, virussen, schimmels en gisten op een effectieve en milieuvriendelijke manier. Wij waren
op bezoek bij Bakkerij Veenhuis om te zien hoe Bioclimatic haar UVClichtsysteem geïntegreerd heeft in het productieproces.
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P. 22

COVERSTORY

Vallei Techniek staat te boek als vooraanstaand automatiseerder van het
product-handlingproces, en dan met name in specifieke oplossingen voor
de industriële bakkerijen. Onlangs heeft het bedrijf in samenwerking met
onder meer Fanuc bij Bakkerij Visser in Alphen aan den Rijn klantspecifiek een oplossing gevonden voor het automatiseren van de kratbelading
van kleinbrood.

P. 24

BVT

Echt revolutionaire innovaties binnen het productieproces voor de bakkersbranche zien we nog maar zelden. Vacuum Cooling belooft een revolutie
teweeg te brengen. BVT Vacuum Cooling heeft zich de afgelopen jaren in
samenwerking met Patrick Russ gestort op het vacuüm koelen en dat heeft
geleid tot de implementatie van deze technologie in het productieproces van
onder meer Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk.
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REPORTAGE TREIF

In de vorige uitgave schreven wij al dat we bij TREIF, de Duitse producent van
broodsnijmachines, op bezoek gingen en halverwege juni was het zover. In het
Duitse Oberlahr werden wij hartelijk onthaald en kregen we een uitgebreide
rondleiding door de fabriek.

P. 26

LSBL

Heugelijk nieuws voor
LSBL. Sinds heden is
applicatie-opleiding
Levensmiddelentechnologie
van de privaat opleider
binnen de bakkersbranche
namelijk ingeschaald op
NLQF niveau 4.

P. 36

SONNEVELD

Het is een jaar van mijlpalen voor Sonneveld. Het bedrijf bestaat zestig jaar en
daarnaast is het alweer tien jaar geleden dat het European Bakery Innovation
Centre (EBIC) in het leven werd geroepen. Als klap op de vuurpijl viert de nog
steeds enorm populaire Kwarkbol haar twintigste jubileum. Wij spraken met Pim
van der Breggen, Commercieel Directeur Nederland bij Sonneveld over de drie
jubilea.

36

P. 40

RETRO

In Nijmegen waren wij op bezoek bij De Streekbakker, oftewel Jorrit
van Engen. Na vele omzwervingen heeft hij eindelijk een vaste plek
gevonden om zijn liefde en passie voor brood nog meer gestalte te
geven.
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VOORGEBAKKEN

VOOR U LIGT ALWEER DE DERDE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE. DIT BETEKENT DAT HET JAAR ALWEER BIJNA HALVERWEGE IS. DE
ZOMERPERIODE LIGT DUS DIRECT VOOR ONS EN VOOR VELEN IS HET MISSCHIEN NOG EVEN WACHTEN VOORDAT U MAG GAAN
GENIETEN VAN EEN WELVERDIENDE VAKANTIE. MAAR OM BIJ DE ACTUELE ZAKEN VAN HET VAKBLAD TE BLIJVEN, KOMEN IN DEZE EDITIE DE
VEELOMVATTENDE ONDERWERPEN KOELEN & VRIEZEN EN HYGIËNE AAN DE ORDE. DAARNAAST SPELEN ER GELUKKIG NOG MEER ACTUELE
ZAKEN IN MARKT DIE IK GRAAG WIL BELICHTEN.

Voorgebakken
NBT is mede volop actief in de markt wat betreft de toekomst van de bakkerij.
Eén van deze zaken waar we bij betrokken zijn is dat de “Brancheorganisaties
de handen ineen slaan voor borging sector”. Ik ben erbij betrokken namens
de NBT brancheorganisatie in samenwerking met NBOV, NVB en Nebafa.
Deze partijen zijn maandag 23 mei bijeen gekomen, omdat er momenteel
veel veranderingen gaande zijn in de sector. De bakkerijbranche is volop in
beweging met een consument die steeds grilliger en kritischer wordt onder
meer qua aankoopgedrag. Het imago van brood en banket komt daarbij
steeds meer en vaker ter discussie te staan. Onder meer gevoed door negatieve publiciteit, discutabele aannames over de gezondheidsaspecten van brood
en banket die worden rondgetoeterd in boeken en via de social media, en
de opkomst van alternatieven. Op korte termijn komen de partijen weer bij
elkaar om dan te komen tot een top-5 van onderwerpen die van belang zijn
voor de toekomst van de sector. Aan de hand van die top-5 willen de NBOV,
NVB, NBT en Nebafa bekijken op welke punten er gezamenlijk kan worden
opgetrokken.
Ook zijn De Leden van het Nederlandse Bakkerij Techniek bezig om de sessie, “Door het oog van de bakker” te analyseren waarbij de tools aangereikt
zijn om nog beter in te gaan spelen op innovaties op het gebied van bakkerijmachines met daaraan gekoppeld onderwerpen zoals hoe de bakkers haar
leveranciers willen zien, zodat de bakkerij toekomstbestendig wordt.
Wat ook zeker goed is voor de branche, is dat begin juni de campagne voor
de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 2017 Bakkerij weer van start is gegaan.
De commissie Leerbedrijf van het Jaar Bakkerij: “Erkende leerbedrijven zijn
een voorbeeld voor goede praktijkopleiding en helpen jonge vakmensen op
weg in de bakkerijbranche.” Dit jaar won Banketbakkerij Oonk in Glanerbrug
de titel.
Verder brengt het NBT Magazine in deze editie de u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van koelen en vriezen. Tegenwoordig is
het koel- en vriesproces niet meer weg te denken in de bakkerij en zien we
steeds meer vernieuwende conserverings- en conditioneringstechnieken die
productieprocessen efficiënt en bovenal economisch verantwoord maken. De
bakker/ondernemer en daarbij ook zijn werknemers zijn hiermee gediend.
Denk ook bij aanschaf van koel- en vriesapparatuur wat u zou kunnen besparen op efficiency en energie.
Tevens wordt er in deze uitgave aandacht besteed aan Hygiëne binnen de
bakkerij. Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt, dient van de overheid
een systeem te hebben waarmee voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Deze
regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens HACCP-beginselen moeten werken. Een ondernemer
kan met een eigen systeem voor voedselveiligheid werken, maar men kan
ook gebruik maken van een goedgekeurde hygiënecode die voor een gehele
branche geldig is. Met een Hygiënecode-certificaat kunt u aantonen dat u een
goed werkend voedselveiligheidssysteem heeft ingevoerd.
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Afsluitend wens ik u alvast een fijne en vooral zonnige zomer(vakantie), alsook veel leesplezier en inspiratie, toe.

Peter Eversdijk
Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie
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NIEUWS

WINNAARS
BAKKER MET STER BEKEND
DE ZEVENDE EDITIE VAN BAKKER MET STER IS OP ZATERDAG 21 MEI AFGESLOTEN MET EEN FEESTELIJKE
UITREIKING IN HET HART VAN HOLLAND IN NIJKERK. MINDER (BANKET)BAKKERS DAN OOIT TEVOREN
WISTEN EEN FELBEGEERDE STER IN DE WACHT TE SLEPEN, WAT AANGEEFT DAT DE VERKIEZING DUIDELIJK
EXCLUSIEVER EN MOEILIJKER MAAKT.

De spanning was te snijden toen in een volle zaal in Hart van Holland in Nijkerk de sterren van de zevende editie van
Bakker met Ster bekend werden gemaakt. Van de 135 deelnemende winkels gingen er aan het eind van de avond 39
deelnemers naar huis met één of twee sterren. Één deelnemer mocht zelfs de felbegeerde drie sterren mee naar huis
nemen. “Procentueel gezien minder sterren dan ooit”, bevestigt bestuursvoorzitter Jos den Otter. “De verkiezing heeft
een duidelijke verzwaring gekend. Des te trotser mogen de sterwinnaars op het eindresultaat zijn!”
Anders dan voorgaande jaren waren de deelnemers voorafgaand aan de uitreiking al op de hoogte dat zij wel of geen
sterren zouden ontvangen. De hoeveelheid sterren was echter niet bekend. Zou het er eentje zijn, wellicht toch twee of
misschien zelfs drie? “Door de sterwinnaars al van tevoren op de hoogte te stellen, hebben wij ze de kans gegeven zich
goed voor te bereiden op de uitreiking, maar ook richting de communicatie naar hun klanten”, aldus projectmanager
Jasper Kuitems. “Nu zijn de sterwinnaars in staat om maandag gelijk de sterren uit te dragen, iets wat bij voorgaande
edities door tijdsgebrek vaak moeilijk was.”

UITSLAGEN
Negentien (banket)bakkers hebben dit jaar één ster gekregen, twintig (banket)bakkers twee sterren en slechts één banketbakker drie sterren. “Een ster halen betekent al een bovengemiddelde prestatie. Dan mag je als consument verwachten
dat álles in die winkel klopt”, aldus Jos den Otter. “Wij zijn als bestuur en organisatie blij met de resultaten die er liggen
en tevreden over de nieuwe aanpak. We hebben de vruchten geplukt van de vernieuwde opzet.” Den Otter raadt deelnemers aan die deze editie achter het net vissen om opnieuw mee te doen. “Ga aan de slag met de verbeterpunten, durf
kritisch te zijn en wordt een betere versie van jezelf.”
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Gouden Beko Speld
VOOR KEES VERKERK

TIJDENS DE LEDENVERGADERING VAN
REGIO BEKO MIDDEN VAN COÖPERATIEVE
VERENIGING BEKO HEEFT SCHEIDEND
VOORZITTER KEES VERKERK UIT HANDEN
VAN BESTUURSLID BAS VAN ESCH EEN
GOUDEN

BEKO

SPELD

ONTVANGEN

VOOR ZIJN BIJZONDERE VERDIENSTEN
VOOR

DE

COÖPERATIE.

VERKERK

KREEG EEN STAANDE OVATIE VAN DE
AANWEZIGE LEDEN.

Bas van Esch: “Kees Verkerk gaf op warme, menselijke wijze leiding aan het hoofdbestuur en de coöperatie. Met zijn bakkershart, ondernemerschap, integriteit en persoonlijke betrokkenheid heeft hij Beko
naar het begin van een nieuwe toekomst geleid. Wij zijn Kees bijzonder dankbaar voor zijn inzet. Zijn
betrokkenheid bij de Beko-bedrijven is bijzonder te noemen. Kees vervulde in het hoofdbestuur de
functie van voorzitter, hij was het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de coöperatie, portefeuillehouder van Beko Groothandel, directeur van Beko Verpakkingen en vertegenwoordigde Beko in
diverse branchecommissies. Wij betreuren zijn vertrek. We zijn echter blij, dat we met bakkerondernemer Niek De la Haije een uitstekende opvolger voor Kees hebben gevonden.”
Onder leiding van de nieuwe voorzitter De la Haije wordt de ingezette koers verder vormgegeven. De
la Haije neemt alle taken van Verkerk over, waarbij Verkerk De la Haije voorlopig zal blijven begeleiden
en ondersteunen. Verkerk: “Niek en het bestuur kunnen een beroep op mij doen zolang zij dat nodig
vinden, maar ik ga wel naar de zijlijn. Het is tijd voor vernieuwing en andere inzichten die de Bekoorganisatie verder brengen.” Verkerk noemde Thom Schrijvers (voormalig directeur van Beko Coöperatie)
zijn grote voorbeeld: “Een man met visie die het beste voor had met ‘zijn’ leden en ‘zijn’ medewerkers.
Ik heb veel van hem geleerd en de Beko-organisatie heeft veel aan hem te danken.”

NIEK DE LA HAIJE
De leden van regio Beko Midden hebben tijdens de ledenvergadering op 30 mei Niek De la Haije
benoemd tot voorzitter van regio Beko Midden en bestuurslid van Coöperatieve Vereniging Beko u.a.
Het hoofdbestuur heeft vervolgens besloten hem ook te benoemen tot voorzitter van het hoofdbestuur
van de coöperatie. De la Haije is sinds 1980 lid van Beko. De la Haije heeft, naast zijn lange ervaring
als ondernemer in de bakkerij, ook ruime bestuurlijke ervaring. Zo is hij vanaf 2010 vicevoorzitter van
NBOV, is hij voorzitter van de Stichting 4+5 mei Stichtse Vecht en was hij onder meer secretaris van
Oranjevereniging Breukelen, voorzitter van de Sportraad Stichtse Vecht en raadslid voor de VVD in
Gemeente Breukelen.

GOUDEN SPELD
Het Beko-bestuur kent Gouden Spelden toe aan personen die gedurende een lange periode hebben bijgedragen aan verbetering van het landelijke belang van de Beko-organisatie. Spelden worden uitgereikt
bij vertrek van een persoon of bij bijzondere jubilea. De Beko-organisatie heeft met het toetreden van
Kees Verkerk 27 Gouden Speld Dragers.
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ADVERTORIAL

BIOCLIMATIC GEBRUIKT UVC-LICHT
VOOR MAXIMALE VOEDSELVEILIGHEID
Fotografie: Maaike van Esch

HET IS INMIDDELS NIET MEER NODIG OM U TE WIJZEN OP HET BELANG VAN HYGIËNE IN HET
PRODUCTIEPROCES. DE HOGE EISEN DIE GESTELD WORDEN AAN HYGIËNISCH PRODUCEREN KENT
U ALLEMAAL. DAAROM IS HET BELANGRIJK OM MET PARTIJEN SAMEN TE WERKEN DIE DEZELFDE
HOGE EISEN STELLEN AAN HUN PRODUCTEN, ZOALS U DIE VOOR UW EIGEN PRODUCTEN HEEFT.
BIOCLIMATIC IS ZO’N PARTIJ EN DAARBIJ GESPECIALISEERD IN HET DUURZAAM DESINFECTEREN VAN
LUCHT, OPPERVLAKTE EN WATER. DOOR HET SLIM INZETTEN VAN IONISATIE EN UVC-LICHT, WORDEN
BACTERIËN, VIRUSSEN, SCHIMMELS EN GISTEN OP EEN EFFECTIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER
AFGEDOOD. WIJ WAREN OP VOORSPRAAK VAN BIOCLIMATIC OP BEZOEK BIJ BAKKERIJ VEENHUIS IN
SAPPEMEER OM TE ZIEN HOE BIOCLIMATIC HAAR UVC-LICHTSYSTEEM GEÏNTEGREERD HEEFT IN HET
PRODUCTIEPROCES.

Het is een eindje rijden, maar dan zie je ook wel wat. Bakkerij Veenhuis
is natuurlijk onderdeel van het Borgesius-imperium en daarbij één van de
meest vooruitstrevende bakkerijen in Nederland. Kwaliteit is leidend in al
het doen en laten van de familie Borgesius en dat gaat verder dan de kwaliteit van het eindproduct. Daadwerkelijk alles moet aan de hoge eisen van
Borgesius voldoen en dat is ook de reden dat het bedrijf in zee is gegaan
met Bioclimatic. In Sappemeer treffen wij Bert Meijer (hoofd technische
dienst bij Bakkerij Veenhuis) en Gerri van Buren (accountmanager van
Bioclimatic).

VOORRIJSKAST
Om schimmels te doden, plaatsen veel bakkerijen UVC-desinfectielampen
in hun rijskasten. Een milieuvriendelijke desinfectiemethode, die dankzij de
kiemdodende werking schimmelgroei voorkomt. Bioclimatic heeft Bakkerij
Veenhuis geholpen bij het bestrijden van schimmelvorming op de deegnetjes in de voorrijskast. “Het is alweer bijna vier jaar geleden dat we de
hulp van Bioclimatic hebben ingeroepen”, zo stelt Bert Meijer. “UVC was
ons al bekend, omdat we voorheen al ruim twintig jaar met UVC behandeling werkten, maar we zochten naar een verbetering in deze oplossing en
we hoorden goede verhalen over Bioclimatic van collega’s in het land. We
zijn dan ook gaan kijken naar de mogelijkheden en uiteindelijk is ervoor
gekozen om te werken met zogenaamde UVC-lampen die de deegcups in
rijskasten schimmel- en bacterievrij houden.”
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KOSTENBESPARING
De voornaamste reden om met Bioclimatic in zee te gaan is dus kwaliteitsverbetering. “Kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkste”, zo beaamt Bert. “Dat is
ook hetgeen waarop wij ons onderscheiden. Met Bioclimatic garanderen wij een
hoge kwaliteit van onze producten, maar daarnaast hebben we met de implementering van de UVC-lampen ook een kostenbesparing gerealiseerd. Het is
minder vaak nodig om de netjes te reinigen en te vervangen en de lampen gaan
ook lang mee. In totaal moet je toch denken aan €8.000,- per jaar die wij door
deze manier van werken besparen.”

GEEN STORINGEN
De lampen van Bioclimatic blijken niet alleen heel goed hun werk te doen, ze
zijn ook nog eens heel erg betrouwbaar. “Ik zei net nog tegen Bert: gelukkig ben
ik hier niet zo vaak te vinden”, aldus Gerri van Buren. “Dat is niet omdat ik Bert
geen aardige man vind, maar omdat er geen storingen of problemen zijn.” “En
mochten er onverhoopt problemen optreden, dan kunnen we die zelf heel makkelijk verhelpen”, zegt Bert aanvullend. “We bestellen de lampen bij Bioclimatic
en we kunnen zelf de lampen vervangen. Heel eenvoudig allemaal dus.”

VEILIGHEID
Tijd om met eigen ogen te zien waar beide mannen over praten. We betreden
volledig ingepakt volgens de hygiëne-normen de productiehal van Bakkerij
Veenhuis. We lopen linea recta naar de voorrijskast, waar de deegnetjes langs de
UVC-lampen worden geleid. “We plaatsen de UVC-lampen, die in dit geval in
een reflector unit gevormd zijn, zo dicht mogelijk op het product om de schimmels tegen te gaan. Veiligheid is echter een zeer belangrijk aspect. Je mag absoluut niet in het licht kijken, want dat is schadelijk voor je ogen en te lange blootstelling aan het UVC-licht is slecht voor je huid. Daarom is het ook zo dat als de
deur van de voorrijskast geopend wordt, het licht uitgaat”, vertelt Gerri.
Het blauwe UVC-licht doet zijn werk op dat moment. De deegnetjes worden
belicht, waardoor ze dus langer schoon blijven en minder snel vervangen moeten
worden. “Het werkt allemaal naar behoren”, zegt Bert. “We zijn zeer tevreden
over de samenwerking met Bioclimatic. Zij zijn de specialisten en hebben ons
heel goed begeleid en geadviseerd. Zij stelden ook voor om met zes grote units
en drie kleinere units te werken, zodat de gehele kast optimaal belicht kon worden en de schimmelvorming tegen kon worden gegaan.”

MERCEDES
Zoals gezegd stelt Borgesius en dus ook Bakker Veenhuis hoge eisen aan kwaliteit. “Wij verwachten ook dat onze toeleveranciers aan onze hoge eisen voldoen en daarom zijn we ook met Bioclimatic een samenwerking aangegaan.
Bioclimatic is de Mercedes op het gebied van voedselveiligheid en producthygiëne. Je weet dat je voor kwaliteit wat meer betaalt, maar als je kijkt dat er dan ook
een substantiële kostenbesparing optreedt, is dat het dubbel en dwars waard”, zo
besluit Bert.
De deegnetjes worden door de
UVC-lampen gedesinfecteerd en
zodoende worden schimmels en
bacterievorming tegengegaan

Voor meer informatie:
Bioclimatic B.V.
Tel. +31 (0)252 626962
www.bioclimatic.nl
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Het hoofdbestanddeel van de ECOSTONE2 is het nieuwe, door HEIN
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REPORTAGE

TREIF

“IK VIND
DE BESTE
PRODUCENT VAN SNIJMACHINES”
DE CLICHÉS OVER DUITSE FABRIKANTEN ZULLEN U WELBEKEND ZIJN. TERMEN ALS DUITSE ‘GRÜNDLICHKEIT’, ‘PÜNKTLICHTKEIT’ EN KWALITEIT
ZIJN DAN DE EERSTE WOORDEN DIE BIJ ONS OPKOMEN. WIJ MOGEN U VERTELLEN DAT ALS HET OM DE DUITSE ONTWIKKELAAR EN
FABRIKANT VAN BROODSNIJMACHINES TREIF GAAT, DEZE TERMEN ZEKER VAN TOEPASSING ZIJN. SAMEN MET FONS VAN DEN HEUVEL
VAN HTI (DE DISTRIBUTEUR VAN DE TREIF-BROODSNIJMACHINES IN NEDERLAND) WAS DE REDACTIE VAN NBT MAGAZINE OP BEZOEK IN
OBERLAHR VOOR EEN RONDLEIDING DOOR DE HYPERMODERNE FABRIEK EN DAAR MOCHTEN WIJ ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN HET NIEUWE
KLANTENCENTRUM BEWONDEREN.

Fotografie: Maaike van Esch

Het kleine ‘gehucht’ Oberlahr draait eigenlijk volledig om TREIF. Zelfs op de
borden die naar het dorp leiden staat het logo van TREIF achter de plaatsnaam
vermeld. Oberlahr telt ongeveer achthonderd inwoners en een groot deel van
dat aantal werkt bij TREIF. Het verhaal van TREIF gaat terug naar het jaar 1948,
wanneer Toni Reifenhäuser een klein bedrijfje opricht dat zich richt op de productie van zagen en slijpstenen. Sinds 1989 is Uwe Reifenhäuser de hoogste
baas bij TREIF en onder zijn leiding zijn er grote stappen gezet. Heden ten
dage is TREIF een vooraanstaande leverancier van machines die zich hebben
opgesplitst in vier units: ‘Dicing’, ‘Portion Cutting’, ‘Slicing’ en ‘Bread Cutting’.

Het nieuwe klantencentrum van TREIF

TREIF is zich in 1994 gaan richten op broodsnijmachines en dat deed het
bedrijf volgens haar eigen visie. Dat houdt in dat er geen olie gebruikt wordt
bij het snijden van brood, is de snijdikte verstelbaar en natuurlijk – zoals een
echte Duitse fabrikant betaamt – wordt de hoogst mogelijke kwaliteit nagestreefd. Dat zien wij met eigen ogen in Oberlahr, want na een korte blik op
de historie van TREIF door Thomas Pelikan neemt de Head of Sales ons mee
de productie in.
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REPORTAGE

De Primus 400 in actie

KLANTENCENTRUM
We lopen uiteraard meteen naar het nieuwe paradepaardje van TREIF: het fonkelnieuwe klantencentrum. Deze ruimte biedt de Duitse machinebouwer de
mogelijkheid om demo’s te geven van haar brede assortiment. “Maar we hebben ook onze klantenservice, salesteam en serviceafdeling hier ondergebracht
en gecentraliseerd”, zo vertelt Thomas Pelikan. “We zijn de laatste jaren enorm
hard doorgegroeid, dus is het logisch dat we logistiek gezien stappen moesten
zetten. Daarnaast hebben we nu ook een hele mooie locatie om onze klanten
in een juiste omgeving te ontvangen. Dit sluit in zijn geheel veel beter aan bij
TREIF en waar TREIF voor staat.”

MESSEN
Dat blijkt ook als we de fabriek betreden. Als eerste zien wij het gedeelte waar
de moderne CNC-machines hun werk doen. TREIF is zo begaan met het bieden
van de hoogst mogelijke kwaliteit, dat het bedrijf nagenoeg alle onderdelen
van de snijmachines zelf maakt. Het plaatwerk, de messen en zelfs de kleinste minuscule onderdelen worden in Oberlahr gemaakt. Het speciale gecoate
cirkelmes is uiteraard ook afkomstig uit de eigen productie van TREIF waarmee

De zagen worden zelf geproduceerd

het bedrijf zich onderscheidt, want TREIF is de enige producent van broodsnijmachines die
zelf de messen vervaardigt. Met speciale freesmachines wordt het unieke cirkelmes vervaardigd, waarna het een coating krijgt die afgestemd is op het gebruik. “Zo hebben we voor de
Nederlandse markt een coating ontwikkeld die speciaal voor zachter brood heel goed zijn
werk doet. We zijn onze eigen messen gaan ontwikkelen, omdat we betrouwbare producten
willen bieden die onze klanten op de lange termijn een kostenbesparing opleveren. Dat is
het geval met deze messen”, aldus Thomas Pelikan.

ASSEMBLAGE
Hetgeen ons opvalt in de grote productieruimte van TREIF is hoe schoon er gewerkt wordt.
Klinisch zou je haast zeggen. Geen viezigheid op de vloer, opgeruimde werkplekken: echt
alles ziet er spic en span uit. In het tweede gedeelte waar we komen vindt de assemblage
van alle snijmachines plaats. Ook daar is weer de splitsing gemaakt tussen de machines die
geschikt zijn voor ‘Dicing’, ‘Portion Cutting’, ‘Slicing’ en ‘Bread Cutting’. In het gedeelte waar
de broodsnijmachines geassembleerd worden, zien we vooral dat er veel vraag is naar de
nieuwste toevoegingen in het assortiment: de Primus 400 en de Primus Smart. De Primus 400
en Primus Smart zijn de paradepaardjes binnen het ‘Bread Cutting’-assortiment. “De Primus
400 en Primus Smart snijden alle soorten brood zonder problemen en ook nog eens heel
snel door het hoge snijtempo”, zo vertelde Fons van den Heuvel ons al in de vorige uitgave.
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Het blijkt dat het speciale design van de broodsnijmachines de nodige voordelen biedt. Fons: “Door de open bouwvorm is het design uniek. Je kunt gewoon de deur openen,
de schacht om het brood weg te nemen uithangen, en
alles kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Hier wordt
hygiëne helemaal opnieuw gedefinieerd. Vervuiling in
het technische gedeelte is uitgesloten, omdat dat volledig
gescheiden is van het snijgedeelte.”

PREMIUM BRAND
We vervolgen de rondleiding richting het lasgedeelte. Daar
wordt al het plaatwerk voor het chassis van de snijmachine
gemaakt. In hoog tempo zien we een lasermachine het
plaatwerk en alle onderdelen die nodig zijn bij de machine
uitsnijden. “We produceren per jaar meer dan 2.500
machines. Dat is enorm veel natuurlijk. We zien onszelf
dan ook als een premium brand. Dat is ook de reden dat
we een zo hoog mogelijke kwaliteit nastreven en al onze
onderdelen zelf vervaardigen in stainless steel. We willen
onze klanten kunnen garanderen dat ze een goed product
kopen en daarnaast zijn we niet afhankelijk van externe
leveranciers”, zo zegt Thomas Pelikan.

BESTE PRODUCENT
De rondleiding loopt op zijn eind en we lopen terug naar het nieuwste gedeelte van het TREIFpand: het klantencentrum. Daar geeft Thomas Pelikan ons nog een demonstratie van de Primus
400. Deze broodsnijmachine snijdt brood op elke willekeurige dikte en dat in een ongekend
hoog tempo. Het gemak waarmee brood gesneden wordt, zonder gebruik van olie en met maar
één cirkelmes geeft aan hoe vooruitstrevend TREIF te werk gaat. “Innovatie is iets waar TREIF al
decennia lang om bekend staat en als je hier in de fabriek kijkt zie je wel waarom. Alles is tot
in de puntjes geregeld om de productie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik vind dat TREIF de
beste producent van snijmachines is in de wereld”, vertelt Fons tot slot.
Meer informatie:
Heuvel Technische Installaties
Tel. + 31 (0) 24 6415848
www.htiwijchen.nl
www.treif.de
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NIEUWS

HAVELAAR MAAKT WINNAARS VAN
BAKKERSVAK BEURSACTIE BEKEND
BAKKERSVAK IN ROSMALEN VIERDE DIT JAAR HET VIJFJARIG
BESTAAN EN HAVELAAR VERPAKKINGEN HEEFT HIEROP INGEHAAKT
DOOR FLINK UIT TE PAKKEN MET CREATIEF VERPAKKEN. DE STAND
VAN HAVELAAR STOND VOLLEDIG IN HET TEKEN VAN INSPIRERENDE
VERPAKKINGSOPLOSSINGEN EN (RE)STYLING VAN
VERPAKKINGSONTWERPEN EN BEZOEKERS MAAKTEN KANS OP
EEN MOOIE PRIJS.

Door het invullen van een actieformulier konden bezoekers van
de Havelaar-stand kans maken op één van de twee gepersonaliseerde bakkersfietsen. De animo voor de speciale beursverlotingsactie van Havelaar was overweldigend. Dat heeft Havelaar
tijdens Bakkersvak doen besluiten om het Oxboard, welke werd
gebuikt om de beursacties bij de bezoekers onder de aandacht te
brengen, ook te verloten.

WINNAARS
De gelukkige winnaars Marjolein Van Gessel van Het Zoete
Stationnetje, Mieke van Iersel van Meesterbakker van Iersel en
Arjan van de Rovaart van Vipam waren zeer verrast en verheugd
dat juist zij hadden gewonnen. De Bakkersfietsen met logo en
gepersonaliseerde krat worden ingezet voor nog meer naamsbekendheid. Zo gaat Meesterbakker van Iersel de fiets gebruiken in
een bedrijfsfilm ter ere van hun twintigjarig bestaan. Het Zoete
Stationnetje doet zelf regelmatig acties via Facebook en gaat de
fiets hierin terug laten komen.
Meer informatie:
Havelaar verpakkingen BV
Tel. +31 (0)75 6400 100
www.havelaar-verpakkingen.nl

ADVERTENTIE
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FOODEX 2016
SUCCES VOOR TROMP GROUP
TROMP GROUP HEEFT ONLANGS OPNIEUW DEELGENOMEN AAN DE
FOODEX IN BIRMINGHAM EN MET SUCCES, WANT ‘DE KWALITEIT VAN DE
BEZOEKERS WAS PRIMA’, ZO LAAT HET BEDRIJF WETEN. TROMP GROUP PRESENTEERDE TWEE SCHAALMODELLEN VAN COMPLETE PRODUCTIELIJNEN EN
MET BEHULP VAN DE AANWEZIGE TOUCHSCREENS WAS HET VOLLEDIGE
PROGRAMMA TE BEKIJKEN.

Bezoekers konden kennismaken met de verschillende eindproducten die zichtbaar waren in de vitrines. Films ondersteunden de presentatie van de fabricage. “We spraken met
veel bezoekers en hebben inmiddels contact met verschillende nieuwe relaties voor onze productielijnen”, aldus
Robert Done Sales Manager UK & Ireland. “Dat is een direct
gevolg van onze positie als turnkey supplier voor de gehele
bakkerij-industrie. We namen ruim de tijd voor de bezoekers
en volgden onze formule van ‘Hospitality’. Bezoekers stelden deze gastvrijheid op prijs en zo was er gelegenheid tot
interessante discussies. Op dit moment zijn wij volop bezig
met de follow-up van de beurs en ik ben tevreden.”

ANDERE BEURZEN
“Op dit moment beschikken wij nog niet over de juiste
bezoekersanalyses, maar het is de kwaliteit van diezelfde
bezoeker die telt. Foodex is voor ons een uitstekend moment
om onze ervaringen te delen. Om die reden hebben we
alvast ruimte geboekt voor de komende beurs in 2018 en
dat voelt goed”, aldus Robert. “Op dit moment maakt Tromp
Group zich al weer op voor deelname aan andere beurzen
in de wereld zoals ICF in Iran, IBIE in Las Vegas en Gulfood
in Dubai en zijn we net terug vanaf Bakery China.”
Meer informatie:
Tromp Group
Tel. +31 (0)33 2994373
www.trompgroup.nl

ADVERTENTIE
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Uw product is onze focus!
Wij zijn ’’uw leverancier’’ voor zeer efficiënte
en flexibele geautomatiseerde productielijnen voor:
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NewCap Bakery Services BV
9OHXJHOERRW
&/+RXWHQ
7KH1HWKHUODQGV

&DNHWDDUWHQRYHULJHVSHFLDDOSURGXFWHQ

7HO  
)D[  
(PDLOVDOHV#QHZFDSEVFRP
www.newcapbs.com

INDUSTRIAL BREADLINE SPECIALIST

7-Cs.nl KOMA6005

VOORDAT WIJ U EEN DEEGCONDITIONERINGSAUTOMAAT VERKOPEN,
MAKEN WE SAMEN MET U EEN PLAN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK
VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE.

Ons doel is een optimale koeltechnische planning afgestemd op uw productieproces.
Onze specialisten analyseren samen met u de bestaande productieprocessen op locatie
en bieden u een op uw bedrijf afgestemde conditioneringsoplossing. Bijvoorbeeld een
efficiënte en flexibele Koma deegconditioneringsautomaat – die precies past bij uw
behoeften van vandaag en morgen.

www.koma.com

Nederlands kwaliteitsproduct · hoge toegevoegde waarde · maatwerk · innovatie · design · eigen meesterbakker · bakkerij- en voedingsmiddelenindustrie & ambachtelijke bakkerijen

INTERVIEW

CHEF’S FOOD PRODUCTS:
HOOGWAARDIGE FRUITPRODUCTEN
ALS HET GAAT OM FRUITPUREE, FRUIT- EN GROENTESAUZEN EN COULIS HEEFT DE BELGISCHE PRODUCENT VAN VOEDINGSMIDDELEN CHEF’S
FOOD PRODUCTS EEN BREED ASSORTIMENT. NIET ALLEEN ZIEN WE FRUITPUREE, FRUIT- EN GROENTESAUZEN EN COULIS TERUG IN DAT ASSORTIMENT, OOK PRODUCEERT CHEF’S EEN GROOT AANTAL KONFIJTEN EN GARNEERSAUZEN VAN TOPKWALITEIT. “ALLE PRODUCTEN VAN CHEF’S
ZIJN IN EIGEN BEHEER ONTWIKKELD. WIJ WILLEN ONS DUIDELIJK ONDERSCHEIDEN OP HET GEBIED VAN SMAAK, GEUR, KLEUR EN SAMENSTELLING”, ALDUS LUC SCHOEMANS VAN CHEF’S FOOD PRODUCTS.

“Wat Chef’s biedt op het gebied van puree’s is een assortiment van veertig
smaken en dat wordt voornamelijk verkocht in de ijs sector”, zo begint Luc
Schoemans bij het uitlichten van het aanbod van Chef’s. “Vooral die ijsproducenten die hoogwaardige, ambachtelijke, kwaliteit op prijs stellen behoren
tot onze klantenkring, maar ook de bakker die een mooie bavaroise wil maken,
weet ons te vinden. Wij durven met
gerust hart te zeggen dat we bij de beste
producenten van Europe behoren. Sinds
het begin zien we dan ook een stijgende
lijn in onze omzetten van de puree ’s.”

COULIS
Coulis zijn hoogwaardige fruitsausen die
voornamelijk gebruikt worden te decoratie van desserts, en als ingrediënten
in desserts. “De coulis zijn super mooi
te doseren door de speciale verpakking.
Onze coulis worden alleen geproduceerd met de top kwaliteiten fruit.”

FRUIT- EN GROENTESAUZEN
De fruit- en groentesauzen van Chef’s

zijn populair. “Het zijn hoogwaardige producten als een mangosaus met
kruiden, maar ook bijvoorbeeld kersensaus met veel hele kersen en een
natuurlijke smaak. Of groentesauzen met mooie grote stukken groenten.
Ook worden sauzen speciaal gemaakt
voor cliënten als ze daarom vragen.”

SUCCES
“Gezien het succes van Chef’s moeten
we continue investeren en hebben we
dit jaar een nieuw vrieshuis ingericht
waar de directe productie ingevroren
en opgeslagen wordt. Daardoor hebben we nu een opslagcapaciteit direct
aan de fabriek voor ongeveer honderd
palletplaatsen. Natuurlijk is Chef’s gecertificeerd volgens de ISO 22000 norm
zodat de productveiligheid gewaarborgd
wordt.”
Meer informatie:
Chef's Food Products
Tel +32 (0)13 67 82 33
www.chefsfruit.com
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Wij komen graag met u IN contact...

P. 8

08

NABESCHOUWING BAKKERSVAK

Op 6 en 7 maart was Bakkersvak weer twee dagen lang het bruisende evenement voor de (banket)bakkersbranche zoals we het de afgelopen vijf jaar
hebben leren kennen. De jubileumeditie was één groot feest en wij blikken in
deze uitgave uitgebreid terug op Bakkersvak.

12
P. 12

KAAK BAKEWARE

Kaak Bakeware heeft ervoor gekozen om in 2016 als zelfstandig bedrijf verder te
gaan. De oudste dochter van de Kaak Groep verovert momenteel de markt met
het innovatieve iBakeware-systeem. Salesmanager Job Pyrek licht de stap van Kaak
Bakeware toe.

P. 23

COVERSTORY

Het snijden van brood kan nogal eens voor frustraties zorgen, maar als u
vertrouwt op de broodsnijmachines van TREIF is dat allemaal verleden tijd.
In de afgelopen twintig jaar heeft de Duitse ontwikkelaar en fabrikant van
broodsnijmachines zich altijd innovatief getoond. Wij spraken met Fons van
den Heuvel van HTI Bakkerijmachines over de nieuwste generatie broodsnijmachines: de Primus 400 en de Primus Smart.

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare communicatie
bureau van GPmedia – uitgever van NBT Magazine. Studio
Intensive staat voor INdrukwekkende publicaties, INtense
creativiteit en INventieve communicatiemiddelen, zowel
online als oɞine en B2B als B2C.

Graag tot snel, want INderdaad wij
komen graag met u IN contact!

T +31 (0)24 3 246140

U bent van harte welkom op zondag 4 of
maandag 5 september 2016 vanaf 11.00
uur tot 17.00 uur om samen met ons het
65-jarige bestaan te vieren tijdens onze

HEBACO BAKOVENBOUW NV

OPENHUIS dagen onder het genot van
een hapje en een drankje.

1951 – 2016

“Hebaco Bakovenbouw bestaat dit jaar 65 jaar en dat vieren we”

In onze fabriek showen en informeren wij
u over ons leveringsprogramma van;
•

Bongard rotatie- en inschietovens

Zondag 4 en maandag 5 september 2016 houden

•

AeroTherm rotatieovens

wij OPENHUIS en wij nodigen u hiervoor graag uit.

•

AeroStatic thermische olieovens

•

J4 gaasmatovens

•

Haussler hout- en elektrische ovens

Tijdens deze OPENHUIS dagen bakken wij met onze

•

Narijskasten

HOUT GESTOOKTE HAUSSLER OVEN!

•

Wagens, koppels en bakplaten

Tot ziens op 4 of 5 september!
Hebaco Bakovenbouw NV
Nijverheidsweg 15A 7442 CH Nijverdal | 0548-611010
www.hebaco.nl | info@hebaco.nl

Naast

bovengenoemde

ovens

levert

Hebaco diverse gereviseerde ovens met
één jaar garantie. Heeft u vragen?
Ons team staat u graag te woord.

BAKKERIJMACHINES

AVT B.V. LEVERT TWEE NIEUWE
WSC CLIPSLUITMACHINES
BIJ BERG BANKET
AVT B.V. HEEFT RECENT EEN MOOI PROJECT GEREALISEERD.
BERG BANKET IN MOERKAPELLE HEEFT VOOR HAAR CRACKEREN BESCHUIT VERPAKKINGSAFDELING OPNIEUW GEKOZEN
VOOR CLIPSLUITMACHINES VAN AVT B.V. DAARNAAST HEEFT
AVT B.V. EEN NIEUWE DATUMPRINTER ONTWIKKELD.

AVT b.v. leverde al eerder een WSC clipsluitmachine voor de cracker afdeling van Berg Banket, zo horen wij van Mischa Waterlander.
“De laatste twee nieuwe WSC clipsluitmachines hebben een clipstation die omgekeerd op de machine is geplaatst waardoor de clip
gekeerd om de zak zit. Door het clipstation te keren komen de
uiteinden van de clip aan de achterkant van het product en staan de
datum en lotcode op de voorzijde van het gesloten product.”

ALPHA-BAAN

De WSC clipsluitmachine

De rol met clipband is op een ergonomische hoogte geplaatst en
wordt door een AHP hotfoil printer van een datum en/of lotcode
voorzien. Mischa: “Als basismachine is gebruik gemaakt van een
Alpha-baan. Zowel de onderdelen van de Alpha-baan als de onderdelen van de WSC clipsluitmachine zijn vervaardigd van roestvrij
staal. Een achter aanslag die moeiteloos verstelbaar is door een verbeterde constructie maakt een snelle instelling, zonder gereedschap
mogelijk.”

AVT
Hotfoil
Printer

REINIGEN
“De curve schijven hebben een oppervlakte behandeling gehad waardoor
deze een zeer hard oppervlak hebben gekregen”, zo vervolgt Mischa. “De
loopwielen van de curve schijven zijn gemaakt van kunststof. Door geharde
curve schijven te gebruiken met kunststof looprollen worden de onderhoudskosten laag gehouden. Een lange levensduur van deze onderdelen was het
uitgangspunt bij het doorontwikkelen van deze clipsluitmachine. De bediening en besturing van zowel Alpha-baan, WSC clipsluitmachine en AHPprinter worden centraal uit één stuurkast verzorgd. Een cijferdisplay geeft de
status van de machine aan. Bij het einde van de clipband of printfolie stopt
de machine automatisch en een cijfer op het display geeft de reden van het
stoppen weer zodat er niet gezocht hoeft te worden naar de reden. Door het
gladde oppervlak en het open frame is het mogelijk om de machine snel en
efficiënt te reinigen na het gebruik.”

AHP
AVT b.v. heeft tevens een nieuwe datum printer aan het eigen machine
programma toegevoegd. “Deze nieuwe datum printer heeft de naam AHP
gekregen. AHP staat voor AVT Hotfoil Printer. Deze printer is voorzien van
een drukknop met verstelbare schijven, iedere schijf kan afzonderlijk worden
gepositioneerd. Elke schijf kan zowel cijfers, letters of munteenheidssymbool
hebben. Het is dus mogelijk om de prijs van het product, de datum en een
productiecode weer te geven op kunststof clipband. Maximaal dertien karakters kunnen hierop worden weergegeven.”
Meer informatie:
AVT b.v.
Tel. +31 (0)76 541 52 60
www.avt.nu
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COVERSTORY VALLEI TECHNIEK

Fotografie: Maaike van Esch

VALLEI TECHNIEK
EN FANUC AUTOMATISEREN KRATBELADING
KLEINBROOD BIJ BAKKERIJ VISSER
VAN VALLEI TECHNIEK WETEN WE DAT ZE GESPECIALISEERD ZIJN IN HET AUTOMATISEREN VAN HET PRODUCT-HANDLINGPROCES, EN DAN
MET NAME IN SPECIFIEKE OPLOSSINGEN VOOR DE INDUSTRIËLE BAKKERIJEN. VOORAL OP LOGISTIEK GEBIED HEEFT VALLEI TECHNIEK HAAR
MEERWAARDE IN HET RECENTE VERLEDEN BEWEZEN MET EEN AANTAL GESLAAGDE PROJECTEN BIJ GROTE BAKKERIJEN EN HET BLIJKT DAT
DEZE REFERENTEN VALLEI TECHNIEK AAN NOG EEN PRESTIGIEUS PROJECT HEBBEN GEHOLPEN. ONLANGS HEEFT HET BEDRIJF NAMELIJK IN
SAMENWERKING MET ONDER MEER FANUC BIJ BAKKERIJ VISSER IN ALPHEN AAN DEN RIJN KLANTSPECIFIEK EEN OPLOSSING GEVONDEN
VOOR HET AUTOMATISEREN VAN DE KRATBELADING VAN KLEINBROOD. WIJ WAREN OP BEZOEK BIJ BAKKERIJ VISSER EN SPRAKEN DAAR
MET GERKO VAN DEN BRINK (VALLEI TECHNIEK), PAUL BAKKER (FANUC BENELUX) EN RUUD VAN KLAVEREN (BAKKERIJ VISSER) OVER DIT
HOOGSTAANDE PROJECT.

Bakkerij Visser staat te boek als vooruitstrevend, altijd op zoek naar innovatie
en vereenvoudiging (lees automatisering) binnen het productieproces. Dat
bevestigt ook Ruud van Klaveren van Bakkerij Visser, één van de directeuren
van het familiebedrijf. “We wilden het plaatsen van het kleinbrood in kratten en het stapelen van de kratten automatiseren. We hebben bij collega’s in
de keuken gekeken en zagen bij een aantal van hen de projecten van Vallei
Techniek draaien en dat bleek daar naar volle tevredenheid gerealiseerd te
zijn. Zodoende zijn we ons gaan verdiepen in de firma en hebben we met
Gerko van den Brink een afspraak gemaakt. Uiteindelijk hebben we gekozen
tussen Vallei Techniek en een andere aanbieder, maar we kregen het beste
gevoel bij Gerko.”

22

NBT MAGAZINE

NR

3 2016

PUZZEL
Zodoende kreeg Gerko met Vallei Techniek de gewenste opdracht en kon
hij aan de slag met het invullen van de wensen van Bakkerij Visser. Gerko:
“Zoals bij veel bakkerijen is de ruimte waar het automatisch vullen en
stapelen van de kratten moet plaatsvinden zeer beperkt. Ook bij Bakkerij
Visser was dit het geval, maar wij zijn intussen een specialist om in beperkte
ruimtes de goede oplossing te bieden. Het is weer een hele puzzel geweest,
maar we zijn er toch in geslaagd om naar wens een oplossing te vinden.
Bij Bakkerij Visser hebben we twee kleine robots van Fanuc geplaatst die
de producten van de twee lijnen pakken en in kratten plaatsen en een grote
robot – ook weer van Fanuc – die de kratten op elkaar stapelt. Daarbij hebben

we de transportsystemen die naadloos aansluiten op bestaande productielijnen
mogen verzorgen.”

FANUC
Alle projecten die Vallei Techniek realiseert worden in nauwe samenwerking
met specialistische partners zoals Fanuc bewerkstelligd. “Wij zetten hoog in op
specialisme. Wij gaan daarbij voor professionaliteit en kwaliteit. Duurzaamheid
is van groot belang. Onze toepassingen moeten gewoon 25 jaar meegaan en
onderhoudsarm zijn. Dat kunnen we alleen realiseren door met goede partners
in zee te gaan. Daarnaast bieden we natuurlijk maatwerk door onze eigen
expertise en die van onze partners te bundelen. Ook bij dit project hebben
we weer zeer prettig samengewerkt met onder meer Fanuc. We merken dat er
steeds vaker voor robotoplossingen wordt gekozen voor dergelijke projecten en
dan biedt Fanuc in mijn ogen de beste kwaliteit. De robots zijn beproefd in de
praktijk, dus de angst om deze geweldige oplossing op het gebied van automatisering in te passen verdwijnt.” “Wij zijn ook heel trots op dit project”, zo voegt
Paul Bakker van Fanuc toe. “Het contact met Bakkerij Visser loopt allemaal via
Gerko, maar wij dragen ons steentje bij door de onze expertise in te brengen.”
Bij Bakkerij Visser heeft Vallei Techniek in ieder geval wederom goed werk
afgeleverd. Wij zijn in Alphen aan den Rijn ten tijde van de testfase van het
project. “Tot nog toe werk alles super”, aldus Ruud. “Dus we zijn heel enthousiast aan het worden. We hebben onze eigen mensen erbij betrokken en zij
worden ook door Vallei Techniek begeleid en opgeleid om het beste met de lijn
te werken. Het algehele gevoel is goed.”

EFFICIËNT WERKEN
De reden om dit deel van de productie te automatiseren laat zich raden. “Het
heeft natuurlijk te maken met een deel kostenbesparing. Het scheelt weer
handjes aan de lijn, dus dat is al een reden om het te doen. We moeten ook
efficiënter gaan werken. Onze lijn kan 24.000 bolletjes per uur draaien en dat
wil je dan ook halen. Dan ga je niet op halve kracht draaien om de inpakkers
te ontzien. Daarbij scheelt het ook in ziekteverzuim, want het zware werk
hoeft niet meer door mensen gedaan te worden. Ik wil altijd zoveel mogelijk
automatiseren”, vertelt Ruud.
Ruud van Klaveren en
Gerko van den Brink

VOLGENDE PROJECT
Het is een jaar geleden dat de eerste gesprekken tussen Vallei Techniek en
Bakkerij Visser plaatsvonden. “Een half jaar geleden hebben we de klap erop
gegeven. Dat we nu al kunnen draaien geeft aan dat het heel snel is gegaan.
Dat is ook het voordeel van een familiebedrijf. We beslissen snel en Gerko
heeft het vertrouwen niet beschaamd. We zijn zelfs zo tevreden over de
samenwerking dat we Gerko al de volgende opdracht hebben gegeven. Vallei
Techniek gaat ook de automatisering van de grootbroodhandeling verzorgen.
Het ongesneden grootbrood wordt dan in kratten geplaatst. Dat zouden we
niet doen als we niet tevreden waren.” “Hoe mooi is dat. We zijn allebei heel
trots op dit project en we hopen dat ook over het volgende project te mogen
zeggen”, zo zegt Gerko tot slot.
Meer informatie:
Vallei Techniek B.V.
Tel. + 31 (0)318 74 40 88
www.valleitechniek.nl
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KOELEN & VRIEZEN

“VACUÜM KOELEN
IS DE TOEKOMST VAN DE BAKKERIJ”
ECHT REVOLUTIONAIRE INNOVATIES BINNEN HET PRODUCTIEPROCES
VOOR DE BAKKERSBRANCHE ZIEN WE NOG MAAR ZELDEN. VACUUM
COOLING BELOOFT EEN REVOLUTIE TOT TEWEEG TE BRENGEN. BVT
VACUUM COOLING HEEFT ZICH DE AFGELOPEN JAREN IN SAMENWERKING MET PATRICK DUSS GESTORT OP HET VACUÜM KOELEN EN
DAT HEEFT GELEID TOT DE IMPLEMENTATIE VAN DEZE TECHNOLOGIE IN
HET PRODUCTIEPROCES VAN ONDER MEER BAKKERIJ VREUGDENHIL IN
MAASDIJK. DAARNAAST HEEFT BVT OOK OPLOSSINGEN OP INDUSTRIEEL
NIVEAU EN DAT RESULTEERDE IN DE GROOTSTE VACUÜM KOELER OP
ONZE PLANEET, WELKE WIJ MET EIGEN OGEN TE ZIEN KREGEN. WIJ
GINGEN EEN DAG OP PAD MET MAARTEN VAN DER COER (DIRECTOR
MARKETING & ORGANISATION) OM NADER KENNIS TE MAKEN MET DE
TOEKOMST VAN DE BAKKERIJ.

Het principe van vacuüm koelen is niet nieuw. De techniek bestaat al langer, maar
om alles goed samen te brengen, vergde veel meer technische ontwikkeling en
kennis. Als het gaat om kennis over vacuüm koelen is Patrick Duss de standaard.
Hij wordt gekscherend ‘Mister Vacuüm’ genoemd. Al dertig jaar is hij bezig met
het vervullen van zijn levenswerk; het implementeren van vacuüm koelen in het
productieproces van de bakkerij. Zodoende heeft BVT een intensieve samenwerking
met Patrick Duss opgezet. Hij heeft de kennis, BVT de mogelijkheden. Om een
goed beeld te krijgen van wat vacuüm koelen is, gaan wij met Maarten van der Coer
kijken bij de eerst geïnstalleerde vacuüm koeler in Nederland bij een ambachtelijke
bakker: Bakkerij Vreugdenhil.

Maarten van der Coer en
Christiaan Vreugdenhil

PILOT
Christiaan Vreugdenhil was reeds bekend met vacuüm koelen door een eerdere
ontmoeting met Patrick Duss. “We zijn in 2012 al eens in Zwitserland bij Patrick
geweest om de techniek met eigen ogen te aanschouwen en te kijken hoe het werkte
met onze producten. Niet alles verliep naar wens, maar we waren zeker enthousiast.
We hielden contact met Patrick en toen hij met BVT in zee ging, hebben we met z'n
allen besloten de handen ineen te slaan en een pilot op te starten. Dat wil zeggen dat
we graag met de BVT BatchVaC wilden werken en we samen alles op alles gingen
zetten om het onder de knie te krijgen. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad
om het ook maar enigszins te begrijpen. Je moet namelijk alles wat je geleerd hebt
en drieduizend jaar baktechnologie overboord gooien”, aldus Christiaan.

AANPASSEN
In augustus vorig jaar kocht Bakkerij Vreugdenhil de BVT BatchVaC en konden
Christiaan en zijn bakkers, samen met de proefbakkers van BVT aan de slag om
vacuüm koelen eigen te maken. “Het waren hele leuke eerste maanden”, zo zegt
Christaan met veel gevoel voor understatement. “Het is gewoon een heel ander proces dat je moet leren. Vacuüm koelen houdt in dat je door middel van het vacuüm
maken van een kamer je product afkoelt binnen drie minuten, maar door het proces
wordt het product ook nog afgebakken in die kamer. We kregen te horen van Patrick
en de proefbakkers dat we dertig procent van onze baktijden af konden halen, maar
wij zijn bakkers, dus we haalden er tien procent van af. Je raadt het al: dat werkte
voor geen meter. We hebben echt een paar keer op het punt gestaan om te stoppen,
maar steeds weer stonden de mensen van BVT klaar om ons te helpen.”
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De grootste vacuüm koeler ter wereld, waar Rogier Vos
(Sales & Marketing BVT) en Patrick Duss enorm klein bij lijken

“Het is echt pionieren”, vervolgt Christiaan. “Dit is de eerste vacuüm koeler die
op ambachtelijk gebied gebruikt wordt in Nederland, dus ook met de typische
Nederlandse ambachtelijke producten. Voor elk product dat wij maken – en
dat zijn er veel – dient het productieproces herzien te worden. Na een half jaar
had ik pas een moment van ‘nu snap ik hoe het werkt’. Je moet erachter komen
wat water doet en hoe sterk je gluten zijn. Water gaat altijd naar het koudste
punt toe, dus ook in je brood. Als je het brood uit de oven haalt en meteen
in de vacuüm koeler plaatst, dan wordt de kern in drie minuten teruggekoeld
naar ongeveer 35°C. De buitenkant blijft ongeveer 65°C, dus trekt het water
naar de kern. Dat houdt in dat de korst krokant en het product mals blijft, het
brood niet krimpt en dus zijn volume behoudt en de algehele houdbaarheid
wordt verlengd.”

CLEAN LABEL
Wie Bakkerij Vreugdenhil kent, weet dat kwaliteit het allerbelangrijkste is.
“Kwaliteitsverbetering was ons primaire doel. We willen de hoogst mogelijke
kwaliteit bieden en met vacuüm koelen kunnen we weer een stap zetten, dus
hebben we dat gedaan. Het is ons ultieme doel om clean label brood te produceren. Dat zou met de vacuüm koeler van BVT moeten kunnen, maar dat vergt
nog wel wat kennis en kunde.”

TOEKOMST

GROOTSTE TER WERELD

“Als iemand dit onder de knie kan krijgen, dan zijn het de bakkers van
Vreugdenhil wel”, zo complimenteert Maarten van der Coer Christiaan en zijn
collega’s. “Ik schaar hen onder de beste bakkers van Nederland en ze begrijpen
wat ze doen. Het is zeker niet makkelijk om dit proces onder de knie te krijgen,
maar als je er eenmaal mee kunt werken, maak je mooiere en betere producten.” “Dat is zeker waar”, zo vult Christiaan aan. “Ik zou het zo weer doen als
ik de keuze had. De reacties van onze meest kritische klanten steunen ons daar
ook in. Ze merken dat er iets aan de producten veranderd is, maar ze kunnen
er hun vinger niet op leggen. ‘Het brood is malser’, of ‘De korst is krokanter’,
horen we dan. Dat is het mooiste om mee te maken. Het is moeilijker dan we
gedacht hadden, maar we hebben heel veel geleerd. We zijn er nog lang niet,
maar dit is de toekomst van de bakkerij.”

We rijden naar Oss, waar de productielocatie van BVT is gevestigd , want ‘daar
wacht ons een grote verrassing’, zo stelt Maarten. “We hebben de grootste
vacuüm koeler ter wereld gebouwd: de ‘BVT Continuous VaC’. Deze is voor
industriële toepassing. We hebben in ons assortiment een batchsysteem voor
bakkerijen die met wagen/rotatieovens werken, de BVT BatchVaC genaamd,
en een inline continu system BVT Continuous VaC, die achter een deck- of
tunneloven geplaatst kan worden.”

TECHNIEK
Allereerst gaan we nog even met Maarten en Patrick Duss zitten om nogmaals
het principe van vacuüm koeling te bespreken. “Normaal gesproken heb je een
koelingsproces dat tussen de zestig en 120 minuten duurt”, zegt Maarten. “Bij
vacuüm koelen wordt dat proces verkort tot maximaal drie minuten. Daarbij is
het zo dat je bacteriën niet de kans geeft zich te vermenigvuldigen, waardoor
de houdbaarheid omhoog gaat.” “Een ander zeer belangrijk gegeven: wanneer
je vacuüm gebruikt, kookt water bij 7°C”, zo vult Patrick aan. “Dat wil zeggen
dat het water dat zich in het brood bevindt, het product van binnenuit verder
kookt. Eigenlijk is het vacuüm bakken, met koelen als gunstige bijzaak.”
Het klinkt wellicht allemaal als hogere wiskunde, maar de specialisten van
BVT weten waar ze over praten. De vacuüm techniek is getest en beproefd in
de praktijk en daar waar nodig geoptimaliseerd voor gebruik in de bakkerij.
Elke machine wordt klantspecifiek geproduceerd en er wordt werkelijk niets
aan het toeval overgelaten. Er is zelfs een speciaal testprogramma van de NASA
gekocht om te berekenen wat de gevolgen zijn van het opvoeren en verlagen
van de druk elke vier minuten, de komende vijftien jaar. Dit om zeker te zijn
van een solide constructie. Maarten: “We doen er alles aan om kwaliteit en
zekerheid te garanderen. Dat zijn we onszelf en onze klanten verplicht.”
Meer informatie:
BVT Vacuum Cooling
Tel. +31 (0)412 699008
www.bvtbs.com
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TRAINING &

OPLEIDING

LMT-OPLEIDING

LSBL

INGESCHAALD OP NLQF NIVEAU 4
LSBL HEEFT ONLANGS EEN HEUGELIJK FEIT GEVIERD. SINDS HEDEN IS APPLICATIE-OPLEIDING LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE
VAN DE PRIVAAT OPLEIDER BINNEN DE BAKKERSBRANCHE NAMELIJK INGESCHAALD OP NLQF NIVEAU 4. OP VRIJDAG 20
MEI KREGEN DE EERSTE GESLAAGDEN EEN DIPLOMA UITGEREIKT EN ZIJ HEBBEN DE OPLEIDING DE AFGELOPEN MAANDEN
VOLGENS DE NIEUWE CRITERIA GEVOLGD. NBT MAGAZINE WAS AANWEZIG EN SPRAK VOORAFGAAND AAN DE
DIPLOMA-UITREIKING MET GERRIT DE JONGE EN HARRY VAN DER SLUIJS, DE EIGENAREN VAN LSBL.

Als wij aankomen in Ede is de plaats van handeling al leuk ingericht en
staan de nodige hapjes en drankjes klaar om genuttigd te worden door de
verwachtte gasten. Buiten staat een barbecue te roken en binnen wachten
Gerrit de Jonge en Harry van der Sluijs geduldig op de eerste geslaagden
van de opleiding LMT die na een lang proces eindelijk is ingeschaald.
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“Sinds twee jaar is het mogelijk om een opleiding te laten inschalen op
een bepaald niveau, waarbij er geen knellende voorwaarden zijn, zoals
taal- en rekentoetsen en een moderne vreemde taal etc”, zo horen wij van
beide heren. “LSBL wilde graag het niveau van de opleiding LMT met duidelijke criteria hard maken. De externe partij Nationaal Coördinatie Punt

TRAINING TOPCLASS
START IN SEPTEMBER
IN SEPTEMBER START DE TRAINING ‘TOPCLASS’ IN WAGENINGEN,
EEN TRAINING VOOR BROODBAKKERS UIT HET AMBACHT EN DE
INDUSTRIE, DIE MEER WILLEN WETEN OVER GRONDSTOFFEN,
KNEDEN, RIJZEN, BAKKEN, STRUCTUUR EN SMAAK. VOOR BROODNederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) beoordeelde de open inschrijvingsopleiding van LSBL. NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle
mogelijke kwalificaties en maakt hiermee door de overheid gereguleerde
kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF
inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of
studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.”

BAKKERS DIE ZICH WILLEN ONTWIKKELEN EN NIET ALLEEN
DIEPGAANDE KENNIS WILLEN OPDOEN OVER DE PRODUCTIE VAN
GROOTBROOD EN KLEINBROOD, MAAR OOK ZELF WILLEN
ERVAREN HOE HET BETER KAN? KWALITEIT EN VERDIEPING ZIJN DE
RODE DRAAD VAN DEZE TRAINING.

PRAKTIJKGERICHT
“De inschaling van de opleiding geeft status. De deelnemer heeft namelijk
niet zomaar even wat geleerd in een training, maar vakgerichte kennis op
gedaan die aan bepaalde vastgestelde eisen voldoet. Er is nog meer aandacht
op de toepassing van kennis in het werkveld. Daardoor is de opleiding praktijkgerichter geworden. Dit heeft een grote meerwaarde voor werkgevers in
de voedingsindustrie,” vertelt Gerrit de Jonge, directeur van LSBL. “De opleiding leidt tot een verbetering op de werkvloer, het dwingt bijvoorbeeld de
operator of kwaliteitsmedewerker om naar de praktijk te kijken. Deelnemers
werken tijdens de opleiding een vijftal cases en een verbetervoorstel uit vanuit hun eigen werkomgeving, zoals het beter laten werken van de productieinstallatie of klachten over een bepaald product.”
Werkgevers uit de voedingsindustrie mogen van iemand die een LMT opleiding heeft gevolgd verwachten dat deze kritisch blijft kijken naar het eigen
functioneren en daarnaast het belang van het groter geheel begrijpt en goed
kan communiceren op zijn vakgebied. Een medewerker kan specifieke taken
toebedeeld krijgen, zoals problemen oplossen, voorschriften maken en zich
continu verbeteren. Ook voor certificering als ISO en voedselveiligheid bij
het voedingsmiddelenbedrijf is van belang om goed opgeleide en gekwalificeerde mensen te hebben.

PASSENDE OPLEIDING
Levensmiddelenfabrikanten en keuringsinstanties ervaren de LMT als een volledige opleiding qua inhoud en karakter. Er wordt adequaat en doelgericht
opgeleid. Door de erkenning kunnen ze hun medewerkers een passende
opleiding aanbieden en inschalen op niveau. De opleiding is ideaal voor
medewerkers die qua functie een niveau hoger willen werken. Door hen de
LMT te laten volgen, kunnen ze binnen het eigen bedrijf verder groeien.

DE LMT
De applicatie opleiding levensmiddelentechnologie is een vakopleiding die
op basis van open inschrijving wordt georganiseerd. “De opleiding bevat
alleen uit benodigde vakken voor de voedingsindustrie, zoals grondstof- en
warenkennis, microbiologie, voedselveiligheid, afvullen en verpakken en
technologie. De LMT is geschikt voor mensen die in de voedingsindustrie
(willen) werken, maar daarvoor geen vakopleiding hebben gedaan of om
bij te scholen dan wel carrièreperspectief te creëren binnen de voedingsindustrie. De opleiding start tweemaal per jaar en de volgende groep start in
september”, zo horen wij tot slot van Harry van der Sluis.
Meer informatie:

De training is een combinatie van theorie en praktijk. De acht trainingsdagen
worden ondersteund door een online leeromgeving. Naast de trainingsdagen
zijn er praktijkopdrachten om in het bedrijf uit te voeren. De training wordt
in kleine groepen gegeven ( maximaal twaalf personen) zodat er ruimte is
voor ieders vragen en ontwikkeling. De uitvoering van de training wordt
verzorgd door ervaren praktijkmensen/trainers, zoals Hans Som, Kees Goos,
Peter Bienefelt en Jan Zweistra. Dus ben je broodbakker (MBO 2 of 3) en wil
je meer weten, meer leren, meer doen en bereiken, dan kun je starten met de
training Topclass in september.

LSBL Services
Tel. +31 (0)318 696999
www.lsbl.nl/lmt

Voor meer informatie:
Nationale Bakkerij Academie
Tel. + 31 (0)317 471 255, www.nationalebakkerijacademie.nl
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Hoogwaardige standbouw voor een betaalbare prijs!

Op een beurs draait het om zien en gezien worden. Daar hoort
een onderscheidende beursstand bij. Alu Expo Art verzorgt
volledig klantspeciﬁek op maat gemaakte beursstands voor elk budget.

Alu Expo Art heeft meer dan vijftig jaar ervaring en kennis opgebouwd
in beurscommunicatie. Onze onderscheidende beursstands zijn van
een hoge kwaliteit en dragen daadwerkelijk bij aan het succes van uw
beursdeelname. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

Hoekweg 63 | 6591 XN Gennep | (0485) 7124 00 | info@aluexpoart.nl

www.aluexpoart.nl

KOELEN &

VRIEZEN

KOMA BIEDT EFFICIËNTIE,
OMZETKANSEN EN RENDEMENT
WAAR VROEGER DE OVEN GEZIEN WERD ALS HET HART VAN DE BAKKERIJ, NEEMT DE KOELTECHNIEK SINDS DE JAREN
’70 STEEDS MEER EEN CENTRALE PLAATS IN. DE EISEN OP HET GEBIED VAN HYGIËNE, TRENDS EN EETGEWOONTEN,
BLIJVEN ECHTER, NET ALS ASSORTIMENTEN, OPENINGSTIJDEN EN AANKOOPMOMENTEN VAN DE KLANT, STEEDS
AAN VERANDERING ONDERHEVIG. DE NIEUWSTE INSTALLATIES VAN KOMA HOUDEN HIER REKENING MEE.

Met de Coolbake, desemfermentatie-cel en de CDS K-control
kan de bakker de consument op hoog niveau bedienen.
Alle bovengenoemde installaties zijn voorzien van Blue Cat
led-verlichting die ervoor zorgt dat de installaties vrij blijven
van schimmelvorming. Dit principe berust op een lamp die
eiwitten van de schimmels kapotmaakt, zodat ze niet kunnen
overleven. Dit is een grote stap op hygiënisch vlak, maar ook
wat betreft de besparing van energie en de onderhoudskosten
van de koelinstallatie. Een schone koelcel of deegconditioneringskast hoeft namelijk minder uren per etmaal te draaien,
omdat de koeltechniek intern gemakkelijker de warmte kan
onttrekken dan bij een vervuilde installatie.

DESEMFERMENTATIE-CEL EN CDS K-CONTROL
Met de desemfermentatie-cel en de CDS K-control heeft de
bakker de gelegenheid om van ‘slow recovery’ en ‘cool rising’
gebruik te maken. Degen met een laag gistpercentage en
desembrood krijgen hierdoor meer tijd om langzaam te rijzen
zonder dat er een droge deeghuid ontstaat, wat zich uitbetaalt
in meer smaak. Ook kan de bakker deze installaties gebruiken
als ‘parkeerplaats’, waarmee een lading deeg op verschillende
momenten wordt afgebakken. Daardoor kan de klant op elk
moment van de dag verzekerd zijn van vers brood.

COOLBAKE
Met de KOMA Coolbake zit u als bakker nooit meer zonder
brood. Deze installatie kan verpakt en onverpakt brood namelijk voor langere tijd op gekoelde temperatuur bewaren. Het
brood kan ook in twee fasen worden afgebakken, waarbij de
Coolbake gebruikt kan worden tussen de twee fasen in. Bij
een dreigend tekort kan er snel brood afgebakken worden.
Binnen dertig minuten na het afbakken kan het brood gesneden worden. De vochtverdeling blijft hierbij optimaal en
de korst blijft krokant en laat niet los. Dit systeem geeft ook
de mogelijkheid om minder ’s nachts te bakken en dit werk
gedeeltelijk de dag van tevoren te doen. Er is ook een variant
verkrijgbaar die de broden kan bewaren in beugelkratten met
plastic krat-zakken.
Meer informatie:
KOMA Koeltechnische Industrie B.V.
Tel. +31(0)475 474700
www.koma.com
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Ambachtelijk I Heerlijk I Eerlijk

fruitpuree I coulis I superfruit (variegato) I sauzen I konÄjten
Chef’s Food production n.v. I Bergstraat 42 - B-3945 Ham I T. (+ 32) (0)13/67 82 33 I info@chefsfruit.com I www.chefsfruit.com

Goede Bakkers, Goede Machines:

www.rittershaus.eu
info@technischburo.com
T +31 (0) 30 23 12 3 92
M +31 (0) 6 53 32 45 60
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Belader en ontlader
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Kleinbroodinstallaties
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Silo’s, Grondstoffen- en
Fermentatietanks.
Automatisering.
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“IK BEN ERG CONTENT MET DE KEUZE VOOR

DE HEIN ECOSTONE
ROTATIEOVEN”

2

DE HEIN ECOSTONE2 ROTATIEOVEN WAS VORIG JAAR DE GROOTSTE INNOVATIE VAN DE OVENPRODUCENT TIJDENS IBA 2015. DE EERSTE
BAKKERS IN NEDERLAND HEBBEN DE VOORDELEN VAN DE HEIN ECOSTONE2 INMIDDELS OOK AL ONDERVONDEN, ZOALS ARJAN VAN DER
EIJK VAN DE GELIJKNAMIGE ECHTE BAKKER UIT HAASTRECHT. HIJ HEEFT SINDS KORT DE BESCHIKKING OVER DE NIEUWSTE ROTATIEOVEN VAN
HEIN EN GEEFT IN GESPREK MET ONZE REDACTIE AAN UITERMATE TEVREDEN TE ZIJN.

De voornaamste reden voor Arjan om toch eens navraag te doen over de HEIN
Ecostone2 rotatieoven was een capaciteitsprobleem in de bakkerij. Daarbij
waren de voordelen die de afgelopen maanden onder meer in NBT Magazine
geschetst werden hem opgevallen. Energiebesparing van 20%, baktijden die
gereduceerd kunnen worden met 10%, een nieuw handig besturingssysteem
en geïntegreerde warmteterugwinning: als je dat leest ga je waarschijnlijk wel
nadenken. “Voor ons gaf echter de goede bakaard van de rotatieoven met de
stenenwand de doorslag en het gemak dat je hebt doordat je de karren in de
oven kunt plaatsen. De energiebesparing en dergelijke zijn mooie bijkomstige
voordelen.”

COLLEGA-BAKKERS
“We hebben HEIN ook vergeleken met andere aanbieders, maar we kregen bij
de Ecostone2 het beste gevoel. HEIN is ook gewoon een gerenommeerd merk.
We zijn tijdens Bakkersvak in Rosmalen met Van Asselt & Alferink in contact
gekomen en ze hebben ons goed begeleid in het hele traject. Samen met Stef
Alferink zijn we bij een aantal diverse collega’s op bezoek geweest om hun
bevindingen met HEIN aan te horen. Daarbij zijn we niet alleen naar bakkers
gegaan die de meest nieuwe apparatuur hebben, maar ook bij kleinere bakkers
met wat oudere ovens. De algehele tendens was zeer positief. Ik heb natuurlijk
zelf ook nog even rondgebeld bij wat collega’s van het Echte Bakkersgilde en
daar hoorde ik dezelfde verhalen: goede, degelijke ovens en een goede service
vanuit Van Asselt & Alferink.”

KLEINBROOD
Op het moment dat wij met Arjan spreken werkt hij net vijf weken met de
Ecostone2 rotatieoven. “Alles is volgens plan verlopen en we zijn nog niet op
problemen gestuit. Zelfs ons zacht kleinbrood wordt geweldig gebakken in de
rotatieoven. Daar hoor je normaal gesproken wel wat negatieve berichten over
als het gaat om een rotatieoven. Ook de besturing werkt schitterend en is zeer
gebruiksvriendelijk. Ik ben erg content met de keuze voor de HEIN Ecostone2.
De volgende keer als Stef weer een klant op bezoek gaat bij een aantal bakkers
mag hij gerust langskomen, want ik ben zeer tevreden.”
Meer informatie:
Van Asselt & Alferink
Tel. +31 (0)345 82 02 04
www.vanasseltenalferink.nl
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NIEUWS

DIVARDY
LANCEERT WEBSHOP VOOR

SPARE-PARTS
DIVARDY IS INMIDDELS ALWEER MEER DAN ZESTIEN JAAR ACTIEF IN DE PROFESSIONELE BAKKERIJBRANCHE EN NIET ALLEEN DE GOED OPGELEIDE EN FLEXIBELE ONDERHOUDSDIENST, MAAR OOK
DE NIEUWBOUW VAN MACHINES ZORGEN VOOR EEN GESTAGE GROEI VAN DE ONDERNEMING.
DE LAATSTE TIJD IS DE NADRUK ECHTER OOK OP SPARE-PARTS KOMEN TE LIGGEN.

“In de afgelopen zestien jaar is er voor de Divardy-machines vraag gekomen naar spare-parts voor de welbekende
machines zoals de naalddepanner, loaders en unloader, maar ook de goed reinigbare transporten”, zo vertelt
David Rijke van Divardy. “In het verleden had Divardy ook al de meeste Capway spare-parts op voorraad, maar
sinds het faillissement van Capway is de vraag naar deze spare-parts explosief gestegen. Voor Divardy was dit
het sein om aan een spare-parts-webshop te gaan werken. Inmiddels is deze ingericht en online gezet. Het adres
bakeryspareparts.nl is sinds medio juni van dit jaar in de lucht. De eerste bestellingen zijn gedaan en de bestelde
spare-parts worden al ingepakt.”
“Indien u machines of transporten van Capway heeft is het zeker de moeite waard eens een blik te werpen op
deze nieuwe webshop. Nog niet alle artikelen staan er op, maar daar wordt hard aan gewerkt. Bel of mail met
Divardy als u vragen heeft omtrent spare-parts die nog niet in de shop staan. Wij staan voor u klaar.”
Meer informatie:
Divardy
Tel. +31 (0)343 523880
www.divardy.nl
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HYGIËNE

BAKKERSALLERGIE OF BAKKERSASTMA IS EEN BEKEND BEGRIP,
DAT ALLE BEDRIJVEN IN DE MEEL- EN BAKKERIJGRONDSTOFFENVERWERKENDE INDUSTRIE AANGAAT. BIJ DIT FENOMEEN
IS EEN WERKNEMER ALLERGISCH (GEWORDEN) VOOR ÉÉN OF
MEER VAN DE ALLERGENE STOFFEN WAARAAN ZIJ WORDEN
BLOOTGESTELD. DAAROM HEBBEN AMBACHTELIJKE EN INDUSTRIËLE BAKKERIJEN, DE MAAL- EN GRONDSTOFFENINDUSTRIE
EN WERKNEMERSORGANISATIES AFSPRAKEN MET DE OVERHEID
GEMAAKT OM DIT PROBLEEM AAN TE PAKKEN DOOR MIDDEL
VAN HET INITIATIEF ‘BLIJ MET STOFVRIJ’.

BAKKERSALLERGIE:
VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN
‘Blij met Stofvrij’ is een initiatief van NBOV, NVB, FNV Voedingsindustrie en CNV Vakmensen. De
uitvoering ligt bij het Informatiecentrum Grondstofallergie. Ter informatie en preventie zijn er een handboek, stofbeheersingsplan en de filmpjes van ‘stofbeheersing in beeld’ uitgebracht. Verder wordt er een
onderzoek uitgevoerd naar grondstofallergie. Door medewerkers in het vakgebied te ondervragen krijgen
deze gelijk inzicht in hun gezondheid en worden ze verder geadviseerd over eventuele verdere stappen.

BAKKERSALLERGIE
Bakkersallergie kan ontstaan door in contact te komen met meelstof en enzymen. Tarwe, rogge en enzymen als alfa-amylase zijn stoffen waar veel mensen op den duur overgevoelig voor kunnen worden.
Het is helaas niet altijd duidelijk welke enzymen er op de werkplek voorkomen omdat er de laatste tijd
steeds meer enzymen worden aangeduid onder de verzamelnaam ‘enzymen’. Ook komt het voor dat
een persoon allergisch is voor meer dan één stof. De allergische reacties kunnen tot uiting komen op
meerdere manieren, van rode of jeukende ogen en niezen of een loopneus tot eczeem, kortademigheid
en zelfs astma.

VOORKOMEN
De belangrijkste manier om bakkersallergieën te voorkomen is door de blootstelling aan deze schadelijke stoffen zo veel mogelijk te beperken. Dit is vaak eenvoudiger dan mensen denken. Door goed rond
te kijken vallen de grootste bronnen van meelstof en enzymen vanzelf op: bij het meel storten, afwegen,
bloem strooien, aanzetten van de kneder en schoonmaken. Voorzichtig werken kan meel- en stofwolken
minimaliseren, wat allergieën kan tegengaan. Natuurlijk geldt hier dat voorkomen beter is dan genezen.
Tineke Rens, coördinator van het Informatiecentrum Grondstofallergie, is bij veel bakkers over de vloer
geweest en geeft een simpel voorbeeld van een manier waarop bakkers de verspreiding van meel en
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stof in hun zaak kunnen voorkomen: “Stop met schoonmaken met perslucht! Bij het schoonmaken met
perslucht komt er dermate veel stof vrij in de omgeving dat de totale blootstelling aan allergene stoffen
voor een dag tot wel 60% hoger kan liggen. En echt schoonmaken doe je er ook niet mee, want meel
en stof worden zo alleen maar verspreid door de hele ruimte. Dan is schoonmaken met een (industriële)
stofzuiger veel effectiever en beter. Toch zijn er zeer veel bakkerijen, zeker grotere, die nog met perslucht
schoonmaken.” Het is maar één voorbeeld van hoe bakkers met simpele, praktische veranderingen allergieën kunnen bestrijden; er staan er nog veel meer op de website van het informatiecentrum.

VERHELPEN
Net als bij allergieën tegen kattenhaar of hooikoorts is niet iedereen even vatbaar voor allergieën. Door
middel van een allergieonderzoek, waarbij alle werknemers in de bakkersbranche elke vier jaar een
vragenlijst krijgen, is het mogelijk om personen op te sporen die extreem gevoelig zijn. Mensen met een
hoog risico wordt geadviseerd om naar de bakkerspoli te gaan. Hier wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een allergie.
Als dit het geval is, wordt er gekeken of de werknemer in kwestie, al
dan niet na aanpassingen, verantwoord zijn werk kan blijven doen.
Als dat echt niet mogelijk blijkt
kan er gekeken worden naar een
andere werkplek bij de werkgever,
bij een ander bedrijf of zelfs buiten
de branche. De kosten voor dit
onderzoek worden gedragen door
de sector.

VERVOLGONDERZOEK
Het
Informatiecentrum
Grondstofallergie is nu ongeveer

zes jaar bezig met het afnemen
van de allergieonderzoeken.
Hierdoor is een aardig beeld ontstaan over het aantal mensen dat
een hoog risico heeft op allergieën. Een opvallend resultaat is
dat het aantal deelnemers van de
vervolgonderzoeken iets lager ligt
dan dat van de eerste onderzoeken. Ten onrechte, vindt Tineke
Rens: “Veel mensen worden door langdurig blootstellen aan allergene stoffen hier na verloop van tijd
steeds gevoeliger voor.”
Ze benadrukt dan ook dat het belangrijk is om elke vier jaar deel te blijven nemen aan het onderzoek,
ook als de score bij de eerste deelname laag uitviel. Door deel te blijven nemen aan de onderzoeken
kunnen medewerkers in de bakkersbranche namelijk tijdig ingrijpen als blijkt dat zij een allergische
reactie aan het ontwikkelen zijn voor een van de stoffen waar ze mee werken. Want ook hier geldt:
voorkomen is beter dan genezen.
Meer informatie:
Informatiecentrum Grondstofallergie
Tel. +31 (0)317 471225
www.blijmetstofvrij.nl
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HET IS EEN JAAR VAN MIJLPALEN VOOR SONNEVELD.
ZOALS U IN DE VORIGE UITGAVE AL HEEFT KUNNEN
LEZEN BESTAAT HET BEDRIJF IN 2016 ZESTIG JAAR
EN HEEFT HET BEDRIJF EEN NIEUWE HUISSTIJL
ONTWIKKELD WAARMEE ECHT DUIDELIJK WORDT
WIE SONNEVELD IS, WAT SONNEVELD DOET EN
WAAR SONNEVELD VOOR STAAT. DAARNAAST
IS HET ALWEER TIEN JAAR GELEDEN DAT HET

Pim van der Breggen

EUROPEAN BAKERY INNOVATION CENTRE (EBIC)
IN HET LEVEN WERD GEROEPEN. ALS KLAP OP DE
VUURPIJL VIERT DE NOG STEEDS ENORM POPULAIRE
KWARKBOL HAAR TWINTIGSTE JUBILEUM. ALLES
VALT SAMEN DIT JAAR EN DUS IS ER GENOEG
TE VERMELDEN! WIJ SPRAKEN MET PIM VAN DER
BREGGEN, COMMERCIEEL DIRECTEUR NEDERLAND
BIJ SONNEVELD OVER DE DRIE JUBILEA.

SONNEVELD BESTAAT DIT JAAR ZESTIG JAAR. KUNT U
KORT IETS VERTELLEN OVER DE HISTORIE?
“Het is allemaal in 1956 begonnen. Engel Jan Sonneveld (vader van Geert) had
een bakkerij in Sliedrecht. In plaats van alle ingrediënten zoals reuzel, suiker,
melkpoeder etc. apart af te wegen, maakte hij voor zichzelf een pasta hiervan.
Dit werd bekend bij zijn collega-bakkers in de omgeving. Hij is dit toen ook voor
hen gaan maken en dat is het begin van het mooie bedrijf Sonneveld geweest.
Geert Sonneveld heeft dit later als visionair uit weten te bouwen en Sonneveld
echt op de kaart gezet. Het delen van kennis heeft Geert uiteindelijk ook kunnen
verwezenlijken door het EBIC (European Bakery Innovation Centre).”

“IN ONZE GENEN ZIJN WE NOG STEEDS

een echt familiebedrijf”
HOE GAAN JULLIE HET ZESTIGJARIG BESTAAN VIEREN?
“Dit gebeurt op verschillende momenten door het jaar heen. De aftrap was
op de Bakkersvak in Rosmalen met de traktatie van de jarige; koffie met taart.
Afgelopen weekend (4 & 5 juni red.) hebben we het gevierd met het personeel door een mooi weekend uit te gaan. Dit is fantastisch om mee te maken
met alle collega’s en de partners. We hebben een mooi weekend gehad op
Terschelling, een sportief feestweekend met prachtig weer. Voor de bakker
hebben we een mooie consumentenactie deze zomer rond de Kwarkbol en we
sluiten in november af met een congres over duurzaamheid.”
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WAAR LIGGEN MET EBIC NOG KANSEN VOOR SONNEVELD?
“De afgelopen jaren is een goede basis gelegd en naar de toekomst toe zal het
EBIC het centrum moeten worden voor innovatie, kennis en ontwikkeling voor alle
OFI (Orkla Food Ingredients) organisaties in Europa. Dit zal Sonneveld versterken
in de veranderende markt; we zullen zo waarde kunnen toevoegen aan de bakkerij in product en proces.”

ALSOF DIT NOG NIET GENOEG IS BESTAAT JULLIE FAMEUZE
KWARKBOL OOK NOG EENS TWEE DECENNIA. WAT MAAKT
DE KWARKBOL VAN SONNEVELD ZO POPULAIR DENKT U?
“Sonneveld was twintig jaar geleden de eerste op de markt met dit product, dat
zijn succes vindt in de goede smaak die nooit verveeld. Daarnaast is het voor de
bakker een eenvoudig te produceren product. Maar bovenal is het de consument
die dit product erg goed kan waarderen. En dat laatste is het belangrijkste! Vanuit
de consumentenvraag je productontwikkeling invulling geven.”

ZIJN ER VERDER RONDOM DEZE PRACHTIGE JUBILEA NOG
ACTIES WAAR U OP WILT WIJZEN?
“Ik zou zeggen: houd onze najaarscampagne in de gaten!”

WAT MOGEN WE VAN SONNEVELD VERWACHTEN DE KOMENDE JAREN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT OOK DE VOLGENDE
JUBILEA GEHAALD WORDEN?

WAAR BENT U ZELF HET MEEST TROTS OP TERUGKIJKEND
OP DE AFGELOPEN ZESTIG JAAR?
“Dat Sonneveld staat waar het nu staat. In deze toch wel moeilijke markt is
een onderneming neergezet die in de top twee staat van haar branche! Dit
is bereikt door naast de bakker te durven gaan staan, vanuit de gezamenlijke
kennis ons werk te doen; bakkers praten graag met bakkers, ondernemers met
ondernemers. Maar er zijn zoveel dingen te benoemen, zoals; in 1990 was
Sonneveld al bezig met enzymen in hun Sonplus lijn, de bouw van de nieuwe
poederfabriek en de moderne fabriek voor vloeibare verbeteraars. En natuurlijk
de realisatie van het al eerder genoemde EBIC. Maar bovenal wat we in al die
jaren met elkaar als collega’s hebben weten te bereiken; als TEAM. In onze
genen zijn we nog steeds een echt familiebedrijf.”

“De eisen die de consument van nu stelt, zijn ons uitgangspunt. Terug naar de
basis is wat de consument vraagt, dan is consistentie voor de bakker heel belangrijk. Sonneveld zal openheid, transparantie en traceerbaarheid altijd als basis
willen zien om de bakker bij al de consumentenvragen te ondersteunen. Maar we
zullen ook, zeker nu we eigendom zijn van Orkla Food uit Noorwegen, kijken
naar verbreding van ons assortiment. We hebben mooie zusterbedrijven als Credin
en Odense die vanuit de moderne Scandinavische markt een aanvulling zijn op
ons als broodspecialist. Net als de bakker zullen ook wij ons moeten specialiseren
en sturen op toegevoegde waarde. Juist daarom heeft Sonneveld de afgelopen tijd,
middels rondetafelgesprekken met diversen bakker/ondernemers, gediscussieerd
over de toekomst en wat de markt van ons verwacht. We zijn er voor elkaar.”
Meer informatie:
Sonneveld
Tel. +31 (0)78 644 25 25
www.sonneveld.com

De populaire Kwarkbol

‘NET ALS DE BAKKER ZULLEN OOK WIJ
ONS MOETEN SPECIALISEREN EN
STUREN OP TOEGEVOEGDE WAARDE’

HET LIJKT EEN PRACHTIG JUBILEUMJAAR VOOR SONNEVELD,
WANT OOK EBIC BESTAAT TIEN JAAR. HOE HEEFT EBIC ZICH
DE AFGELOPEN TIEN JAAR ONTWIKKELD EN BEWEZEN IN
DE BRANCHE NAAR UW MENING?
“Het EBIC heeft de afgelopen jaren zich op een goede manier weten neer te
zetten als een kenniscentrum waar open innovatie een belangrijke pijler is! Dit
is gebeurd door seminars en demonstraties te organiseren met en door leveranciers van grondstoffen en bakkerij-apparatuur. Ook productontwikkeling
voor eigen markten, maar ook in opdracht van andere bedrijven in binnen- en
buitenland.”

NBT MAGAZINE

NR

3 2016

37

OPLEIDING IN DE BAKKERIJBRANCHE
SpecialisƟsche opleidingen voor de industriële bakkerij en leveranciers van bakkerijgrondstoīen.

•
•
•

www.lsbl.nl
info@lsbl.nl
0318-696999

Uw eigen bedrijfsacademie
ApplicaƟe levensmiddelentechnologie (ingeschaald op NLQF niveau 4)
ApplicaƟe brood

Broodsnijmachines
Verpakkingsmachines
Intern transport
Taartsnijmachines
Broodsnijmessen

WWW.AVT.nu | Info@AVT.nu | AVT b.v. +31 76 54 15 260 | Breda, Nederland

• Plantontwikkeling
• Engineering & aanbesteding
• Realisatie

bakkerij
advies

integraal
ontwerp

Professional in bakkerij oplossingen

projecttechniek.nl

• Technische bakkerij audit

• Bakkerijadvies

• Energie advies

• Taxaties

• CAD tekenwerk

• Procesinnovatie

JUBILEUM

HEBACO

VIERT
65-JARIG BESTAAN
HEBACO BAKOVENBOUW NV BESTAAT DIT JAAR 65 JAAR, MAAR DE BAKOVENBOUWER
DENKT NOG GEENSZINS AAN PENSIONERING. “DAG EN NACHT BLIJVEN WE IN TOUW
VOOR ONZE KLANTEN; WIJ STAAN KLAAR OM HUN OVENS, HET KLOPPENDE HART VAN
HUN BAKKERSBEDRIJF, AAN DE GANG TE HELPEN OF HOUDEN. HET IS EEN CONTINU
PROCES WAARIN HEBACO AL JARENLANG EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT EN WIL BLIJVEN
SPELEN”, VERTELT DIRECTEUR ALIE DOMMERHOLT.

65 jaar geleden, toen de heer Hekman senior het bedrijf Hebaco oprichtte in Nijverdal, zaten de
klanten nog niet verspreid door het hele land. Van toeleverancier van oliebranders in Oost-Nederland
evolueert het bedrijf echter in korte tijd tot specialist op bakovengebied. Met name na de overname van
het bedrijf door Jan Hekman in 1972 neemt de verkoop van gereviseerde bakovens een hoge vlucht.
Vanaf de jaren ’80 worden ook veel nieuwe ovens verkocht.

AEROSTATIC
In 2005 komt Hebaco als bakovenproducent in beeld met de lancering van de AeroStatic. Er is uit de
markt namelijk steeds meer vraag naar thermische olieovens die toegesneden zijn op de wens van de
klant. In de loop der jaren worden er vele verschillende AeroStatic-ovens vervaardigd en geplaatst door
Hebaco; van breed tot smal en met ingebouwde of aparte verwarmingsketel. Tevens verkoopt Hebaco
thermische olieovens van de merken Gouet en Parchim.

DIVERSIFICATIE
Vanaf 2012 wordt het bedrijf onder leiding van mevrouw Dommerholt klaargestoomd voor de toekomst
door diverse investeringen in personeel en materieel. Ook wordt Hebaco dealer voor meerdere merken,
waaronder Häussler elektrische en palletgestookte houtovens. Van deze robuuste en nostalgische oven
installeerde Hebaco al meerdere exemplaren.
Met de overname van de servicedienst van Becker/Bongard heeft Hebaco ook de verkoop van het
Franse Bongard in huis gehaald. Met name diens inschietoven is momenteel erg populair. Alie
Dommerholt: “Op stenen vloeren gebakken broden zijn momenteel erg populair en daarvoor is de
Bongard inschietoven meer dan geschikt.” Hebaco is in de loop der jaren steeds diverser geworden in
de werkzaamheden en leveringen: “Door het hele palet aan merken en soorten ovens dat we verkopen
en uiteenlopende werkzaamheden die we verrichten is Hebaco uitgegroeid tot één van de meest flexibele ovenspecialisten in de markt. En met de kennis en kunde uit de afgelopen 65 jaar zijn we klaar
voor de toekomst”, besluit Alie Dommerholt.
Op 4 en 5 september houdt Hebaco open huis van 11.00 tot 17.00.
Meer informatie:
Hebaco
Tel. +31 (0)548 611010
www.hebaco.nl
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RETRO

De Streekbakker
HEEFT EINDELIJK EEN VASTE PLEK
WE KWAMEN IN EEN LOKALE KRANT EEN BERICHT TEGEN
WAARIN STOND ‘DE STREEKBAKKER: PASSIE VOOR PUUR EN
NATUURLIJK’. ONZE AANDACHT WAS METEEN GETROKKEN
EN WE BESLOTEN DE BAKKER IN KWESTIE – JORRIT VAN
ENGEN – TE BENADEREN VOOR EEN GESPREK. HIJ BLEEK NET
EEN EIGEN WINKEL GEOPEND TE HEBBEN IN NIJMEGEN,
VOOR ONS EEN THUISWEDSTRIJD DUS. MIDDEN IN DE
WOONWIJK WILLEMSKWARTIER TREFFEN WIJ JORRIT IN ZIJN
NIEUWE WINKEL, WAAR DE BAKKERIJ ACHTER GESITUEERD
IS. “BROOD IS MIJN PASSIE, AL 25 JAAR”, ZO VERTELT JORRIT
ONDER MEER.

Bij binnenkomst in de winkel valt meteen een aantal zaken op. Er is
bijvoorbeeld geen toonbank, de bakkerij is zichtbaar vanuit de winkel,
er is een grote houten tafel die plaats biedt voor zeker tien personen
en de producten liggen verspreid door de winkel. De geur van de lekkere appel-kaneelbroodjes en vers brood komt je tegemoet. Jorrit komt
vanuit de bakkerij en groet ons hartelijk, zoals hij trouwens bij al zijn
klanten doet.

CROWDFUNDING
Jorrit begint meteen met vertellen: “We waren op zoek naar een vaste
locatie, nadat ik de afgelopen vier jaar als De Streekbakker op meerdere locaties gebakken heb. Ik kom zelf uit Nijmegen en ben per toeval
op deze bakkerij gestuit. Het gevoel was meteen goed. Hier zat voorheen een traditionele bakkerij en ik zag de mogelijkheden. We hebben
middels crowdfunding – want de bank wilde ons niet helpen – een
bedrag van € 60.000,- opgehaald en zodoende konden we een mooie
start maken. Na wat aanpassingen zijn we op 16 april open gegaan,”
zo klinkt het.
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PASSIE
Jorrit heeft al sinds zijn achtste de droom om met brood bezig te zijn. “Ik kwam
destijds letterlijk hier om de hoek bij Bakker Wennekes in de bakkerij en ik was
meteen verkocht. Ik zag hem de grote broden uit de oven halen en het enige dat
ik dacht was: dat wil ik ook. Ik heb mijn opleidingen gevolgd en heb vervolgens
bij meerdere bakkers het vak geleerd. Vier jaar geleden ben ik gestart met De
Streekbakker in Wilp, op een erf bij een akkerbouwer. Heel leuk en kleinschalig
om met een houtoven brood te bakken met echte, pure producten. Daar kon ik
mijn passie voor brood kwijt, maar het werd al snel te klein. Vervolgens ben ik
verhuisd naar een grotere locatie in Elst, totdat ook dit te klein werd. Ik heb de
afgelopen jaren op diverse locaties gebakken, totdat ik tot de conclusie kwam
dat het toch wel handig zou zijn als ik alles op één locatie zou kunnen doen.”

WORKSHOPS
Met ‘alles’ bedoelt Jorrit ook zijn andere activiteiten. “Naast het bakken van
onze producten voor de winkel en het derde kanaal, organiseer ik twee tot
drie keer per maand een workshop. Ik vind het heel leuk om mijn kennis over
brood over te brengen op anderen. Daarnaast praat ik heel graag over brood.
Dat kan mooi tijdens de cursussen. In de bakkerij is genoeg ruimte en ik heb
hier ook de houtoven staan om mee te bakken. Ik ben daarnaast trainer van
het NBA (Nationale Bakkerij Academie) en in die hoedanigheid geef ik ook
workshops. Het is heel leuk om met mensen bezig te zijn en te zien hoe verschillend iedereen van elkaar is. Als je twaalf verschillende mensen een brood
laat maken, krijg je twaalf verschillende broden. Brood maken zegt iets over
hoe je als persoon bent.”

STREEKPRODUCTEN
Uit alles is op te maken dat Jorrit een passie heeft voor brood. In zijn bevlogen
bewoordingen neemt hij ons mee in zijn passie. “Ik werk alleen met streekproducten of met producten waarvan ik weet waar ze vandaan komen. Alle granen
worden geteeld door Andre Jurrius van Ekoboerderij de Lingehof in Hemmen
en gemalen door Bart Mols van Windkorenmolen De Vlijt. Daarnaast wordt
al het brood grotendeels met de hand door mij of de andere bakkers Frank en
Martin gemaakt. Het afwegen, oppunten en opbollen van deeg, het schieten
en uit de oven halen gebeurt handmatig. Het is mooi om op elk moment in het
bakproces beslissingen te kunnen nemen die een product beter maken.”

ASSORTIMENT
MARKTEN
Naast het geven van workshops, is Jorrit één keer in de week te vinden op
verschillende seizoensmarkten. “Daar sta ik met de houtoven om vers brood
te maken. Dat trekt heel veel bekijks. Het leuke aan het deelnemen aan die
markten is dat het de beste plekken zijn om te netwerken. Vaak komen daar
weer groepen mensen uit voort die een workshop willen volgen.”

Dit alles leidt tot de heerlijke producten die terug te vinden zijn in de winkel in
Nijmegen. “Onze klanten hebben wel moeten wennen aan de producten, want
we hebben geen standaard assortiment. We zijn hen wel een beetje tegemoet
te komen, door naast onze spelt-, tarwe- en roggebrood ook volkorenbrood en
casinowit te maken, maar dan wel op onze manier. Dus er wordt een beetje
zuurdesem toegevoegd aan de broden en alles wordt zonder verbetermiddelen
gemaakt. Ik blijf wel bij mijn leest, want dat is mijn specialisme. Daardoor
onderscheid ik me.”
Dat doet Jorrit ook door zijn speciale broden, zoals zijn vijgen roggenbrood
en spelt venkel zadenbrood. “Dat zijn broden die je niet verwacht bij een bakker, maar waar mensen wel heel goed op reageren. Misschien verwachten ze
dergelijke speciale broden ook wel bij ons. Ze willen verrast worden. Ze staan
in ieder geval open voor dit soort producten en het geeft ons de kans weer wat
te vertellen over wat wij doen en hoe het brood tot stand komt.”

CONTACT
Vertellen over zijn passie doet Jorrit graag en dat verwacht hij ook van zijn bakkers Martin en Frank. “We hebben een open winkel en een open bakkerij, waar
mensen gemakkelijk binnen stappen. In deze bakkerij ben je als bakker het
gezicht van de winkel. Mensen vinden het leuk om een praatje te maken en ik
vind het belangrijk om persoonlijk met mijn klanten bezig te zijn. Vandaar het
ontbreken van de toonbank. Je trekt mensen nu naar de producten toe en je kan
toelichting geven op je product. Als specialist kun je veel meer vertellen over
het brood. Persoonlijk contact en kwaliteit staan bij ons als klein ambachtelijk
bedrijf heel hoog in het vaandel.”
Tijdens ons bezoek is de bakkerij van De Streekbakker twee maanden open.
“De opening was geweldig en we hebben veel mooie reacties gehad. Nu is het
belangrijk dat mensen weten dat we hier zijn. Workshops, cursussen en evenementen helpen hier bij en we zijn actief met social media. Veel mensen weten
ons al te vinden door wat in de eerste vier jaar is opgebouwd. Onze bakkerij
is een inspirerende plek, die aantrekkingskracht heeft. Wat de toekomst brengt
zien we wel. Ik ben niet iemand die ver van tevoren alles uitstippelt, en ik heb
vertrouwen dat het gaat lopen wanneer je iets met je hart doet.”
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BEDRIJFSADVIES

STAP UIT HET GRIJZE MIDDEN MET

KLANTENHERKOMSTANALYSE
FRISO BERGHUIS VAN BRICC EN DE BAKKERIJMONITOR EN JOEP GOMMANS VAN BAKKERIJ SUPPORT ZETTEN
HUN SAMENWERKING VERDER VOORT. MEDE NAAR AANLEIDING VAN HUN GRATIS SEMINAR ‘MEER KLANTEN
IN JE BAKKERSWINKEL’ PROEFDEN DE TWEE PROFESSIONALS DAT ER MEER VRAAG WAS NAAR GOED EN
GEDEGEN ONDERZOEK EN HET JUISTE ADVIES. DOOR DE GEZAMENLIJKE KENNIS TE BUNDELEN IS EEN UNIEKE
SAMENWERKING ONTSTAAN.

Met de nieuwe KlantenHerkomstAnalyse worden de
twee onderdelen van de beide bedrijven gecombineerd
die samen het best tot hun recht komen. De basis
bestaat uit een postcodeonderzoek van de daadwerkelijke klanten van een bakker. Het is zelfs mogelijk om
op straatniveau in te zien wat de gemiddelde besteding
is per transactie. Dit geeft op zich al direct inzicht in
nieuwe kansen. Hierop volgt het gedegen advies van
Bakkerij Support. Hierbij is er een keuze tussen twee
adviespakketten.

HET GRIJZE MIDDEN
In de eerdere seminar kwam de term ‘het grijze midden’ al uitvoerig aan bod. Volgens Friso Berghuis is dit
een term die ook voor de bakkers van belang is. Op
basis van de kennis over de bestaande klanten kan er
namelijk direct inzicht gewonnen worden over welke
klant de bakkerszaak nog laat lopen en welke klant
deze misschien zelfs liever niet heeft. Op basis hiervan
kunnen er kansen gecreëerd worden om te profileren,
uit het grijze midden te stappen én te blijven en de
concurrentie met de supermarktwereld op een andere
manier in te steken.

BASISADVIESPAKKET
“Dit rapport is op zich al bijzonder interessant, maar
als bakker wil je daarnaast handvatten om dit om te
zetten naar concrete acties”, aldus Joep Gommans van Bakkerij Support. “De twee adviespakketten bieden deze handvatten. Binnen het basispakket valt een analyse van de marktscan en het verder in kaart brengen van het marktgebied.
Daarnaast worden de website, webshop en social media-activiteiten kritisch geanalyseerd.”

UITGEBREID PAKKET
Voor diegenen die een mystery shopper, een analyse op locatie en een scan van alle directe concurrenten willen is er
het uitgebreidere adviespakket. Hierbinnen valt ook een overleg waarin één op één gesproken kan worden over concrete verbeterpunten.
Meer informatie over de KlantenHerkomstAnalyse:
Bakkerij Support
Tel. +31 (0)6 10988842
www.bakkerijsupport.nl
BRICC
Tel. +31 (0)6 18514489
www.bricc.nl
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Goed nieuws voor het milieu én uw portemonnee.
Omdat u met de nieuwe rotatieoven MIWE roll-in e + (met een rendement van duidelijk
meer dan 90 %) nog minder energie verbruikt. En dat betekent winst voor u en ons milieu
• Perfect bakken, zelfs van de meest kwetsbare producten • Exceptionele krokantheid
bij tot 15 °C lagere baktemperaturen dankzij de gepatenteerde MIWE aircontrol • Eenvoudig
te bedienen touch-screen-besturing met 250 bakprogramma’s, ieder met 8 bakfasen
• Easy- en Profi-modus • Hermetisch sluitende deur met instelbare afdichtingen • Een hoger
rendement door schot-op-schot bakken dankzij de kortst mogelijke opstooktijden.
MIWE roll-in e +: waarschijnlijk de zuinigste rotatieoven ter wereld. www.miwe.com

