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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de oplossing leverancier voor
de industriële bakkerswereld

De depan-specialist die 
uitdagingen niet uit de 
weg gaat. Heeft u een 
probleem? Samen vinden 
we de oplossing.

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

Nijendal 26 en 48
3972 KC Driebergen-Rijsenburg
T +31 343 523 880
E sales@divardy.nl
W http://www.divardy.nl

 Hoge capaciteits 
naalddepanner
Geen geluidsoverlast en een laag energieverbruik.
Eventueel te combineren met een ontdekselaar.

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

 In-line multikop 
naalddepanner
Eenvoudig in te passen in bestaande 
productielijnen. Makkelijk schoon te 
houden en een laag energie  verbruik.
Uit voeren van een enkelvoudige tot 
aan een 10-delige naaldenkop.

Welkom in onze fabriek en showroom
in Driebergen

http://www.divardy.nl/
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Ik verheug mij persoonlijk altijd enorm op de maand december. Daar zorgen de feest-
dagen natuurlijk voor. Sinterklaas, Kerst en oud & nieuw zorgen bij mij thuis altijd 
voor heerlijke taferelen. Gezelligheid met familie en vrienden is het mooiste wat er is 
en vaak worden kosten noch moeiten gespaard om te zorgen voor het lekkerste natje 
en droogje. Het is ook de reden dat u het zo abnormaal druk hebt aan het einde van 
het jaar, gelukkig zeg ik er meteen bij. Pepernoten, speculaas, oliebollen en lekker 
brood horen toch bij elk decemberfeest, net zoals champagne natuurlijk. 

Om ervoor te zorgen dat uw winkelpersoneel geen ‘nee’ hoef te verkopen aan klanten 
doet u er alles aan om uw productniveau op peil te hebben in december. Dan is het 
natuurlijk niet te hopen dat er onverhoopt iets misgaat binnen uw productie, maar 
mocht het toch gebeuren, dan moet u terug kunnen vallen op uw leverancier. Maar 
u heeft wellicht nog wel wat aandachtpunten voor de verschillende machineleveran-
ciers waar u mee werkt. Dan heb ik goed nieuws, want Nederlandse Bakkerij Techniek 
organiseert op maandag 18 januari 2016 een symposium onder de noemer ‘Door het 
oog van de bakker’. Wij mogen als NBT Magazine optreden als mediapartner van dit 
symposium, dat de behoeften van bakkers moet blootleggen. Wat kan in uw ogen 
beter bij uw leverancier? Wat moet er veranderen zodat beter ingespeeld kan worden 
op problemen? Het komt aan bod op 18 januari, maar daarover leest u nog veel meer 
elders (zie pagina 9) in deze uitgave. 

Met het aanbreken van de laatste maand van 2015 is het onnodig om te zeggen dat 
deze uitgave ook meteen de laatste NBT Magazine van het jaar is. In deze uitgave 
heeft de redactie haar pijlen gericht op bakkerijmachines en verzekeringen. Daarover 
leest u dan ook alle ins & outs. Verder wil ik u toch even wijzen op het artikel over 
Bakery Initiatives. Dit internationaal opererende bedrijf heeft zijn oorsprong in 
Nederland en het bakkerij consultancy bedrijf realiseert grote bakkerijprojecten in 
landen waar de bakkersbranche veelal nog in de kinderschoenen staat. Dit verhaal 
is naar mijn mening interessant, omdat het bedrijf hamert op samenwerking over de 
volle breedte van de industrie. Laten we samenwerken maar meteen bombarderen tot 
het woord van 2016, iets dat zeker tot uiting gaat komen tijdens het NBT-symposium 
‘Door het oog van de bakker’. Ik hoop u daar in ieder geval te mogen treffen!

Rest mij nog u alvast fijne feestdagen, een voorspoedig 2016 en heel veel leesplezier 
met deze laatste uitgave van NBT Magazine van 2015 te wensen!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager
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I N H O U D

P. 15 Tromp Group
Er is de afgelopen tijd heel wat veranderd bij 
de Tromp Group. Wij spreken met Richard van 
Heukelum, Vice President Marketing & Sales bij 
Tromp Group over de ontwikkelingen binnen de 
Tromp Group en waar het bedrijf naartoe wil.

P. 22 Coverstory Unifreezing
Op het gebied van koelen en vriezen zijn er veel aanbieders in de voedingsbranche. Eén van de nieuwste gezichten 
op de markt is die van Unifreezing BV. Dit bedrijf heeft zich in korte tijd bewezen als specialist op het gebied van 
klantspecifieke koel- en vriesinstallaties voor de gehele voedingsmiddelenindustrie. “Wij leveren geen standaard 
systemen, maar onderscheiden ons door custom made oplossingen te realiseren voor onze klanten”, zo vertelt ing. 
Jeroen Hannink – General Manager van Unifreezing onder meer.

22

9

P. 19 Bongard
Bongard heeft een aantal zeer hoogwaar-
dige deegverdelers in het assortiment. De 
deegverdeler verdeelt het deeg nauw-
keurig in exact gelijke stukken. Wij vroe-
gen Albert Steehouder van Echte Bakker 
Steehouder en Jantien Pronk van ‘De 
Bakker van Hoorn’ naar hun ervaringen 
met een Bongard deegverdeler.

P. 9 NBT-symposium
Nederlandse Bakkerij Techniek organiseert op maandag 18 januari 2016 een symposium onder de noemer ‘Door het oog van de bakker’. In het Bakery Institute in Zaandam 
komen vooraanstaande leveranciers en bakkers samen om aan de hand van een aantal stellingen te discussiëren over de rol van toeleveranciers.
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P. 30 Bakkersbelang
Zorgverzekeringen zijn de laatste tijd 
weer volop in het nieuws. De premies 
stijgen weer en een collectieve zorg-
verzekering kan dan interessant zijn, 
zo laat Jeroen Bol van Bakkersbelang 
Verzekeringen weten. Ook wijst Jeroen 
op de meerwaarde van risicomanage-
ment.

P. 40 Retro 
Eric van Otten uit Enter gaf in het radioprogramma Open Huis van de EO een interview en vervolgens was het ‘een gek-
kenhuis’, om in zijn bewoordingen te spreken. Hij ontvouwde zijn idee om bakkerijcontainers in conflictgebieden en vluch-
telingenkampen te plaatsen en EO verspreidde een persbericht over het gesprek. Ook de redactie van NBT Magazine werd 
getriggerd door de berichtgeving over de bakker uit Enter en dus namen wij contact op met Eric om een afspraak te maken.

30

P. 26 Eskes & Partners
Verzekeringen zijn noodzakelijk. Mocht er 
ooit iets gebeuren, ben je in ieder geval ver-
zekerd van vergoeding. Hoe hoog die uitvalt 
is afhankelijk van de verzekering zelf en het 
is dan ook altijd goed om goed naar je ver-
zekeringsportfolio te laten kijken door een 
specialist. Eskes & Partners is zo’n specialist en 
wij vroegen hen naar aandachtspunten op het 
gebied van een brandverzekering. Waar moet 
je naar kijken en wat zijn de risico’s?

40

N B T  M A G A Z I N E  N R  6  2 0 1 5 5



V O O R G E B A K K E N

Dit is alweer de laatste uitgave van het jaar 2015 van NBT Magazine en dan krijg 

je het besef dat een jaar toch wel heel erg snel voorbij gaat. Iedereen zal op zijn 

eigen manier het jaar even de revue laten passeren. We sluiten het jaar zeker af 

met een heleboel onzekerheden en spanningen rondom de ontwikkelingen van 

IS. Het moet gezegd worden: het komt allemaal wel steeds dichterbij, maar laten 

we het positief blijven bekijken en hopen dat de feestdagen toch ‘de omzet’ gaan 

brengen waar we het uiteindelijk allemaal voor doen en waar we op hopen. Deze 

editie staat in het teken van bakkerijmachines en verzekeringen dus misschien een 

mooie gelegenheid voor de investeringen die u het komende jaar gaat doen of om 

uw verzekeringsportfolio onder de loep te leggen.  

Laten we met volgend jaar beginnen. In het begin van het jaar kunnen bakkers hun 
hart weer ophalen met de beurzen die gaan komen. Beginnend in Parijs met de 
Europain die wordt gehouden van 5 tot en met 9 februari en Nederlandse bakkers 
enorm veel inspiratie kan geven. Ook op Nederlandse bodem kunnen we inspiratie 
opdoen tijdens de Bakkersvak 2016 die gehouden wordt op 6 en 7 maart. Voor veel 
standhouders/leveranciers zijn beurzen een zware kostenpost en zij hopen dan ook 
natuurlijk dat het investeringsklimaat in 2016 binnen de sector relatief gunstig zal zijn. 
Ik raad dan ook iedereen aan om één of meerdere beurzen te bezoeken om daarbij uw 
horizon te verbreden, te zien wat er allemaal te koop is en innovatieve ontwikkelingen 
te ontdekken die bij u passen.

Januari is bij uitstek de periode om rustig na te gaan of een deel van het machinepark 
aan vervanging, revisie of uitbreiding toe is. Bakkerijmachines worden steeds beter 
geautomatiseerd en spelen in het proces van de bakkerij een steeds belangrijkere rol, 
zeker in de (banket)bakkerij waar de handjes nog altijd de duurste kostenpost zijn. 
De grootte van de bakkerij is qua automatisering ook minder van belang, maar voor 
de manier waarop uiteraard wel. Zoals al eerder vernoemd staat deze editie van NBT 
Magazine deels in het teken van bakkerijmachines. Deze uitgave vormt dan ook een 
mooie leidraad voor wanneer u in de komende maanden de tijd heeft om de bedrijfs-
voering eens rustig te bekijken.

Kijkend naar het nieuwe jaar en om kosten te besparen is het wellicht ook zinvol om 
uw verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden. Op economisch vlak is het voor 
elke ondernemer zaak om kosten te analyseren. Waar kan worden bespaard en waar 
kunt u saneren? Dit kunt u doortrekken naar uw verzekeringsportefeuille, wat weer 
een mooi bruggetje is naar de verzekeringsspecial in deze uitgave van NBT Magazine. 
Kijk aandachtig en kritisch met uw adviseur naar uw eigen verzekeringsportefeuille, 
want er is vaak sprake van onderverzekering op bijvoorbeeld het machinepark, maar 
er is ook vaak sprake van een overlapping van verzekeringen. Kostenbesparing is hier 
dan al snel te realiseren.

Tot slot wil ik namens NBT Magazine iedereen bedanken die het afgelopen jaar 
geadverteerd heeft. Zonder uw steun had NBT Magazine dit jaar niet tot stand kunnen 
komen. Wij rekenen er dan ook op dat u volgend jaar ons vakblad weer weet te vin-
den. Ook wil ik via deze weg alle lezers bedanken en vooral een voorspoedig verloop 
van de rest van dit jaar wensen. Mag 2016 ons allen in gezondheid bereiken en laten 
we hopen op een succesvol jaar!

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

Voorgebakken

Peter Eversdijk  
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N I E U W S
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Bij ieder deelnemend bedrijf worden deze maan-
den onaangekondigd vier producten opgehaald 
voor een kwalitatieve beoordeling door het 
Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Het overgro-
te deel van deze productmonsters is reeds beoor-
deeld in Wageningen. Ook worden er zonder dit 
vooraf te melden microbiologische monsters van 
zowel producten als oppervlakte opgehaald in 
de winkel(s). Deze hygiënemetingen zijn vrijwel 
allemaal afgerond.

De tool voor de financiële metingen staat online. 
Hoewel het invullen best een flinke en tijdrovende 
klus is, stuurden sommige deelnemers het formu-
lier al binnen een dag ingevuld retour. “Dat getuigt 
van een goed inzicht in de financiële huishou-
ding”, aldus een tevreden Jasper Kuitems, binnen 
het NBC projectleider van Bakker met Ster. “We 
vragen namelijk niet de makkelijkste dingen.”

Joep Gommans heeft zelf rijke ervaring met het 
succesvol verkopen van oliebollen. In 2013 zette 
hij samen met broer Bas en collega Marc Fleuren 
succesvol het concept ‘De Echte Oliebol’ in de 
markt in noord- en midden Limburg. In 2014 won 
De Echte Oliebol de landelijke oliebollenwedstrijd 
van het Echte Bakkersgilde. 

Na zestien jaren succesvol te zijn geweest binnen 
het eigen bakkersbedrijf besloot Joep Gommans 
dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Met 
het bedrijf Bakkerij Support biedt hij praktische 
en doelgerichte ondersteuning op het gebied van 
Marketing en Meer voor bakkerondernemers door 
heel Nederland. “Bakkers moeten niet zo beschei-
den zijn. Door zichzelf als sterk regionaal merk 
neer te zetten en hun passie en ambacht écht goed 
te vertellen kan de ambachtelijke bakker de strijd 
winnen van de Retail”, aldus Joep Gommans.

Meer informatie: 
Bakkerij Support, 
www.bakkerijsupport.nl

De jurering voor Bakker met Ster is in volle gang. Matthieu Walraven, Toos de Jong-Rijkenberg en 
Klaes Hoekstra hebben inmiddels ruim tweederde van de deelnemende bedrijven bezocht. In totaal 
bezoeken zij dit najaar ruim honderd bakkerijen.

Om bakkers te stimuleren tijdig te beginnen 
met de voorbereidingen voor een succesvolle 
oliebollenverkoop en de marketing rondom deze 
verkoop te verbeteren heeft Joep Gommans van 
Bakkerij Support op www.bakkerijsupport.nl 
een flyer geplaats met tips.

Jurering Bakker met Ster in volle gang

Gratis tips voor een succesvolle oliebollenverkoop op 
website Bakkerij Support

NBOV lanceert platform vakwedstrijden 

BakkersLeague brengt de vakwedstrijden voor 
jeugd en senioren samen. Het platform laat over-
zichtelijk zien hoe de wedstrijden zich tot elkaar 
verhouden. De Stichting Jeugdvakwedstrijden, 
Vereniging Gouden Gard, BakkersVakWedstrijden, 

BoulangerieTeam, Nederlands Patisserie Team en 
de Meesters zijn aangesloten bij BakkersLeague. 
De aangesloten partijen organiseren zelfstandig 
hun wedstrijden waarbij BakkersLeague ondersteu-
ning geeft waar nodig. 

Naast het inzichtelijk maken van de wedstrijden 
biedt het platform binnenkort ook de mogelijkheid 
om promotiemateriaal te downloaden voor scho-
len en werkgevers. Ook worden de social media 
kanalen Instagram, Facebook en Twitter ingezet 
om de mooiste showstukken, producten en actie-
momenten te delen.

Er is een nieuw online platform dat volledig in het teken staat van de vakwedstrijden binnen de bak-
kerijbranche: BakkersLeague. BakkersLeague geeft informatie over alle vakwedstrijden en de wijze 
waarop hiervoor kan worden aangemeld. Bovendien zijn er de mooiste foto’s en video’s op de diverse 
social media kanalen te vinden. 

http://www.bakkerijsupport.nl/
http://www.bakkerijsupport.nl/


S Y M P O S I U M

Wat ziet de bakker als belangrijke taken voor 
toeleveranciers om nog beter voorbereid te zijn 
op de toekomst? Waar kunnen bedrijven inhaal-
slagen maken? Denk onder andere aan finan-
ciering, hygiëne en voedselveiligheid, maar ook 
aan technologische innovaties en het inspelen op 
trends. In een rondetafelgesprek onder leiding van 
Hanno Spanninga gaan een tiental vooraanstaande 
bakkers de discussie aan en bespreken onder de 
meer de rol van de toeleveranciers en wat ze van 
hen verwachten in de toekomst. Met de uitkomst 
gaan de betrokken partijen aan de slag om de 
Nederlandse bakker beter te kunnen faciliteren, nu 
en in de toekomst. 

Drones in de bakkerij
Naast het optimaal ondersteunen van de klanten 
heeft Nederlandse Bakkerij Techniek zich ook als 
doel gesteld om handvatten aan te reiken om bak-
kers te inspireren om open te staan voor andere 
inzichten. Zo worden de aanwezigen meegeno-

men in technologische ontwikkelingen, zoals het 
toepassen van drones in de voedselproducerende 
industrie. Er is dan ook een spreker uitgenodigd die 
aan de hand van een aantal cases een inkijkje geeft 
hoe een drone toegepast wordt bij een aardappel-
verwerker en een zuivelproducent.

Inschrijven voor het symposium kan op www.nbt-
bakkerijtechniek.nl en www.nbtmagazine.biz 

Nederlandse Bakkerij Techniek organiseert op 

maandag 18 januari 2016 een symposium onder 

de noemer ‘Door het oog van de bakker’. In het 

Bakery Institute in Zaandam komen vooraan-

staande leveranciers en bakkers samen om aan 

de hand van een aantal stellingen te discussiëren 

over de rol van toeleveranciers, hedendaagse 

uitdagingen, ontwikkelingen in de bakkerij en de 

toekomst van de bakkerijbranche.

Door het oog van de bakker

Door het oog van de bakker

Datum:  18 januari 2016
Tijd:  12.30 – 17.00 uur
Locatie:  Bakery Institute, Zaandam
Kosten:  Gratis voor NBT-leden, anders € 75,-

Programma:

12.30 uur Ontvangst en lunch
13.15 uur Discussie
15.15 uur  Korte break
15.30 uur  Presentatie ‘Drones in de bakkerij’
16.00 uur Borrel en napraten
17.00 uur Einde bijeenkomst
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B A K K E R S V A K W E D S T R I J D E N

Met ruim 1.300 inzendingen, door ruim 190 deel-
nemers, mocht BakkersVakWedstrijden zelfs een 
record noteren. Onder veel belangstelling werden 
de bekers en trofeeën dit jaar uitgereikt door 
Andreas Oerlemans, van Goed in Food. Zijn pre-
sentatie werd door de vele aanwezige enthousiast 
ontvangen. Met pakkende voorbeelden uit diverse 
branches heeft hij de aanwezigen van de nodige 
inspiratie voorzien. 

Ook dit jaar was de banket Top Vijf de plek waar 
de banketbakkers de strijd met elkaar aan gin-
gen met de producten handgemaakte bonbons, 

Monchou-taartje en gevulde koeken. De uiteinde-
lijke winnaar van de Banketbakkers-Top Vijf was, 
net zoals vorig jaar, team Verba, van Bakkerij Verba 
uit Brakel. 

De Kampioensprijs bij de jeugd is gewonnen door 
Loes Jongedijk van Bakkerij Heslinga Smulpaleis 
in Zwaagwesteinde. Zij versloeg de andere kandi-
daten met haar mooie zendingen en won met 221 
punten. De jeugd, tot 22 jaar, moest hun vakman-
schap tonen in de producten boterkoekjes van 
zanddeeg, gevulde muffins en zoet gevuld getoerd 
gerezen.

Op woensdag 11 november is Bakkerij van 

Bentum uit Lobith tot kampioensbakker 

gekroond. Met 456 punten was Bakkerij van 

Bentum de grote winnaar van de Top Tien. De 

Nederlandse BakkersVakWedstrijden, georga-

niseerd door Stichting BakkersVakWedstrijden, 

vonden dit jaar wederom plaats in het Fries 

Congrescentrum in Drachten. 

Bakkerij van Bentum winnaar Kampioen Brood 
en Banket van Nederland 2015

ADVERTENTIE

http://www.bvtbs.com/
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Op maandag 19 oktober konden alle banketbak-
kers aangesloten bij het gilde Heerlijk & Heerlijk 
de beste brokken inleveren voor de keuring ‘Beste 
Brokkenmaker 2015’. In totaal hebben ruim veertig 
banketbakkers gestreden om de fel begeerde titel. 
De jury, Mark van Wijk, keurmeester van grond-
stoffen leverancier Van der Pol en vier specialisten 
en oud-banketbakker ondernemers, spraken van 
een hoog niveau van de producten. 

Mark van Wijk: “De winnende brokken van 
Banketbakkerij Jacobs waren van uitstekende kwa-
liteit. Deze brokken hebben de perfecte verhou-
ding tussen een lekkere zoete en volle roomboter-
smaak en tijdens het eten komt ook een  heerlijke 
speculaasmelange naar boven. Daarnaast is de 
brok heerlijk bros, maar ook weer niet te kruime-
lig. Kortom een brok die je achter elkaar op eet als 
je eenmaal begonnen bent.”

Ook over de kwaliteit was de jury goed te spreken: 
“Over het algemeen was de kwaliteit weer hoger 
ten opzicht van voorgaande jaren. Vooral op het 
visuele aspect zijn de brokken nog beter gewor-
den. De top ligt erg dicht bij elkaar.” De winnende 
brokken van Banketbakkerij Jacobs scoorde op 
uitstraling uitmuntend. Maar ook de brosheid en 
smaak waren van een geweldige kwaliteit. Een 
prachtig resultaat voor zo’n banketproduct.

De winnaars 
Winnaar René Jacobs is blij verrast met de presti-

gieuze prijs. “Ik ben ontzettend blij en vooral ook 
trots dat we met onze brokken al een aantal jaren 
in de Top 3 eindigen en dit mooie product kun-
nen bieden aan onze klanten.” Dit is zeker niet 
de eerste keer dat Banketbakkerij Jacobs de prijs 
in ontvangst mag nemen. Ook in 2014 won hij 
met zijn heerlijke brokken en in 2013 ontving hij 
de tweede prijs. Dit jaar ging de tweede prijs naar 
Banketbakkerij van der Heyden uit Rotterdam en 
de derde prijs was voor Banketbakkerij De Wijn uit 
Koog aan de Zaan. Ook deze banketbakkers heb-
ben brokken ingeleverd van zeer hoge kwaliteit.

Banketbakkerij Jacobs, de Heerlijk & Heerlijk 

Banketbakker uit Leiden, heeft de eerste prijs 

gewonnen bij de landelijke Speculaas Brokken 

Keuring. De keuring wordt georganiseerd door Van 

der Pol samen met het gilde voor alle leden van 

Heerlijk & Heerlijk. 

Banketbakkerij Jacobs 
is ‘Beste Brokkenmaker 2015’

ADVERTENTIE

http://www.bvtbs.com/
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Deep fryer DLA 150  
Het automatisch bakapparaat deep fryer DLA 150 
is zowel geschikt voor het drijvend als het onderge-
dompeld bakken van bijvoorbeeld donuts, olie- en 
kwarkbollen (Quarkini’s). Een automatische dose-
ringseenheid doseert het beslag en leidt dit direct 
daarna naar de olie. De transporteenheid met 
onderdompelingsband voert het product onderge-
dompeld door het apparaat en transporteert ze er 
daarna automatisch weer uit. Deze onderdompe-
ling verkort het bakproces tot wel 40%. De trans-
portband kan ook ingezet worden om het product 
drijvend door de olie te leiden, deze automatisch 
te draaien en daarna naar buiten te transporteren. 
Een impressie van het bakken van Quarkini’s is te 
vinden op het YouTube-kanaal van Beko Bakkerij 
Techniek.

Deep fryer Linie 2000A
Het automatisch bakapparaat deep fryer Linie 
2000A is geschikt voor het in olie bakken van 
onder andere berliner bollen, donuts en deep fryed 
pastries. Een scala aan optionele componenten, 

tien bakprogramma’s met tot vier wendingen, een 
slimme W-tray voor afladen van het gebakken pro-
duct, maakt het mogelijk de meest uiteenlopende 
producten in olie te bakken en gemakkelijk te ver-
werken. Een impressie van het bakken van berliner 
bollen is ook te vinden op het YouTube-kanaal van 
Beko Bakkerij Techniek.

Meer informatie:

Beko Bakkerij Techniek
Tel. + 31 (0)24 6486288 
info@beko-techniek.nl

Beko Bakkerij Techniek heeft haar assortiment 
uitgebreid met twee automatische bakapparaten 
van WP Riehle: de deep fryer DLA 150 en de 
deep fryer Linie 2000A. Op een veilige manier 
kan een breed scala aan in olie gebakken/gefri-
tuurde producten vervaardigd worden met een 
constant hoge kwaliteit bakresultaat en een hoge 
efficiëntie.

Automatische bakapparatuur bij 
Beko Bakkerij Techniek

ADVERTENTIE

Vanuit deze achtergrond zijn voor 
bepaalde toepassingen specifi eke lijnen 
ontwikkeld, waaronder:
• Universele deegverwerkings lijnen
• Laminatoren
• Uitwals lijnen voor pizza’s en pita
• Repenlijnen voor mueslirepen en energy bars
• Pie lijnen voor taart bodems

Bezoek onze web site www.rinceurope.com 
voor ons complete leveringsprogramma of neem 
vrijblijvend contact met ons op.

rijkaart@rinceurope.com, tel: 0345-473984 

Rinc Europe is producent van technisch hoogstaande bakkerij machines. 

Een familiebedrijf, voortgekomen uit de onderneming die in 1963 werd opgericht 

door de pionier in het vak C. Rijkaart.
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Naast hygiëne zijn ook duurzaamheid, omsteltijden 
en natuurlijk een hoge kwaliteit van de producten 
belangrijke aspecten. Tijdens IBA 2015 toonde 
König haar nieuwste ontwikkelingen die allemaal 
voldoen aan de hoge eisen vanuit de branche. 
“Tijdens IBA presenteerden we een echte ‘Hygienic 
line’. Op verzoek van een Amerikaanse klant kon-
den wij een lijn ontwerpen waarbij alle delen die 
met deeg in aanraking komen, verwisselbaar of 
uitneembaar zijn voor reiniging. Zelfs het stempel-
station en de banden zijn uitneembaar gemonteerd. 
Dit is een trend die ook in Europa navolging zal 
vinden. Om aan de hoge eisen van de auditors te 
kunnen voldoen dienen de productielijnen dage-
lijks gereinigd te worden en tevens zeer nauwkeurig 
en traceerbaar te werken.”

AW
“De vernieuwde König AW is een kopmachine met 
een zeer hoge gewichtsnauwkeurigheid, weinig 
onderhoud en eenvoudig schoon te maken. Tevens 
zijn zowel de opboltrommel als de binnentrommel 
uitneembaar voor reiniging. De kleinbroodlijn heeft 
onder andere afneembare beplating, open construc-
tie met wegneembare banden en kabels in gesloten 
goten met speciale sealings. De nieuwe capaciteit 
van de industriële lijnen is bij tien rijen zestig sla-
gen, respectievelijk 48.000 stuks per uur.”

Mini Rex Multi
“Maar we hebben ook oplossingen voor bakkerijen 

met een wat lagere productie”, zo vervolgt Rico. 
“Zo bieden wij voor de ambachtelijke bakkerij 
de zeer flexibele Mini Rex Multi, een compacte 
machine voor de verwerking van alle kleinbrood 
degen. Met deze machine is het zeer eenvoudig om 
te schakelen van minibolletjes van 15 gram, naar 
super krentenbollen van 120 gram of Italiaanse 
bollen van 140 gram, en alles daartussen. Ook kan 

de Multi gebruikt worden voor het afwegen van 
baguettes of plakken boterdeeg.”

Rex Futura Multi
“De grote broer van de Mini Rex Multi is de Rex 
Futura Multi, een machine die ten opzichte van 
zijn voorganger nu ook wisselbare lijsten gekre-
gen heeft. Deze machine is vaak de start van een 
kleinbroodlijn, met een langroller en afzetband of 
indien gewenst een rijskast met stempelstation die 
tussen de kopmachine en de langroller geplaatst 
kan worden. De Rex Futura Multi kan eenvoudig 
omschakelen van zes naar vijf of vier rijen, en heeft 
een gewichtsrange van 15 tot 245 gram. Ook is bij 
de nieuwe Multi Futura Multi gelet op het aspect 
schoonmaak, waardoor de machine beschikt over 
uitneembare lijsten, borstels en trechter.” 

Certopan
“Dan hebben we nog een lijn die nu veel in de 
belangstelling staat: de Certopan. Deze fantastische 
lijn is geschikt voor de productie van kwalitatief 
hoogwaardige producten, mede door het stressvrij 
verwerken van degen. De Certopan produceert een 
continue deegplak, zonder het deeg te beschadigen 
en kan degen verwerken met een hoog waterper-
centage en of lange voorrijstijden. Gecombineerd 
met een dubbele strooirichting en stressvrije opbo-
lunit kan op deze lijn een breed gamma aan pro-
ducten geproduceerd worden. Niet alleen is deze 
lijn compact, eenvoudig te bedienen en te reinigen, 

maar tevens is door de gepatenteerde deegband-
vormer een zeer hoge gewichtsnauwkeurigheid 
gegarandeerd”, besluit Rico.

Meer informatie: 
König Nederland
Tel. +31 (0) 183 682868
www.konig-rex.nl

Bij König houden de ontwikkelingen gelijke trend 

met die van de voedingsmiddelensector. Lag in het 

verleden de vraag meer bij machines die sneller 

en efficiënter konden produceren, nu is er veel 

meer aandacht voor hygiëne, en met name de tijd 

die het kost om schoon te maken. Wij spraken met 

Rico Sprenkeler van König Benelux over de laatste 

ontwikkelingen bij het bedrijf. “Vooral nu aller-

gieën meer en meer aandacht krijgen is het van 

belang dat alle onderdelen die met een deeg met 

pinda of sesam in aanraking kunnen zijn geweest 

snel en makkelijk te reinigen zijn”, vertelt Rico 

onder meer.

König denkt aan hygiëne 

CertopanCertopan

http://www.konig-rex.nl/


Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor 

dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen 

kopen. Dat is de basis voor uw succes en een 

voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. 

EXPERTS DIE WETEN WAT ER LEEFT

Bakkersbelang Verzekeringen is marktleider in het 

verzekeren van versondernemers. 

Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang 

tot een van onze experts, die als geen ander 

weten wat er in het versbedrijf leeft. 

Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige 

verzekeringen en geven u advies op maat. 

U ONDERNEEMT, WIJ ONTZORGEN

Maatwerk leveren voor een scherpe premie met 

goede voorwaarden is onze specialiteit. 

Interesse in een kennismaking en een 

gratis analyse? 

Bel ons voor een vrijblijvend advies 

voor uw versbedrijf!

Verzekeren van uw versbedrijf 
is maatwerk voor ons!

info@bakkersbelang.nl  |  Telefoon 033 - 247 55 66

WWW.BAKKERSBELANG.NL

Vind ik ze bij u ook?

De rechtstaande met 
variabele snijdikte 

Innovation 
award 2015

mailto:info@bakkersbelang.nl
http://www.bakkersbelang.nl/
http://www.jac-machines.com/
http://www.bakkersbelang.nl/
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B E D R I J F S P R O F I E L

Er is de afgelopen tijd heel wat veranderd bij 

de Tromp Group. Wij spreken met Richard van 

Heukelum, Vice President Marketing & Sales bij 

Tromp Group over de ontwikkelingen binnen de 

Tromp Group en waar het bedrijf naartoe wil.

Tromp Group: turnkey supplier 
voor de bakkerij-industrie

Markel Food Group
De Tromp Group bestaat uit Tromp Bakery 
Equipment, VanderPol Waffle Systems en Den Boer 
Baking Systems. Sinds vorig jaar is er bedrijfsmatig 
het één en ander veranderd, zo horen wij onder 
meer. “Vorig jaar is de Tromp Group overgenomen 
door de Markel Food Group. Onder de paraplu 
van de Markel Food Group vallen ook AMF Bakery 
Systems, Reading Bakery Systems en Solbern. 
Wij hadden al eerder zaken gedaan met de 
investeringsmaatschappij achter de Markel Food 
Group en zij geloofden sterk in de Tromp Group. 
Zodoende is het tot een overname gekomen en dat 
maakt ons trots. Ik verzorg samen met mijn broer 
Robert de dagelijkse leiding van de Tromp Group, 
waar ik verantwoordelijk ben voor de marketing en 
de sales en Robert de operationele leiding heeft.”

“Door de overname hebben we een financieel 
krachtige partij achter ons staan”, zo vervolgt 
Richard. “Nu de Tromp Group onder de vleugels 
van de Markel Food Group opereert, merken we 
dat we nog meer als toonaangevende partner 
gezien worden. Je krijgt als het ware een keurmerk 
opgeplakt. Daarnaast zijn de resultaten van de 
investeringsmaatschappij heel goed. Nagenoeg 
alle bedrijven die zijn overgenomen, hebben een 
enorme stijging in rendement laten zien. Dit is 
voor de Tromp Group een strategisch goede zet.”

Terugblik IBA 2015
Tromp Group kijkt terug op een uiterst succesvolle 
deelname aan de IBA in München. “Tijdens de 
beurs was onze stand ingericht met productielij-
nen voor de vijf thema’s Sheeted Bread, Waffle 
& Funcakes, Pastry, Pizza en Cake & Pie in de 
vorm van uiterst gedetailleerde schaalmodellen. 
Gedurende de gehele beursperiode werden bezoe-
kers uitgenodigd om een keur aan producten te 
proeven die waren geproduceerd op één van de 
productielijnen van de Tromp Group. Deze pro-
ducten werden vervaardigd en gepresenteerd door 
onze voedingstechnologen. Hierdoor ontstond er 
heel veel beleving op de stand.”

De primaire boodschap tijdens IBA 2015 was de 
presentatie van Tromp Group als turnkey supplier, 
wereldwijd voor de bakkerij-industrie. “Als Tromp 
Group werpen wij ons op als totaalleverancier 
van turnkey projecten van de vijf productgroepen 
Sheeted Bread, Waffle & Funcakes, Pastry, Pizza en 

Cake & Pie. Door het samenvoegen van de exper-
tise die aanwezig is bij Tromp Bakery Equipment, 
VanderPol Waffle Systems en Den Boer Baking 
Systems kunnen wij van voor tot achter grote 
industriële projecten verzorgen. Daarnaast hebben 
we – nu we onder de Markel Food Group-paraplu 
vallen – ook nog eens de beschikking over de 
expertise van de andere bedrijven, waardoor we 
bijvoorbeeld spiraaltorens kunnen implementeren 
in de projecten. We staan veel sterker als groep.”

Ambitie
Natuurlijk willen wij ook weten wat de Tromp 
Group als doelstelling heeft. “Heel simpel gezegd: 
we willen elk jaar een groei realiseren van vijf-

tien procent. Om dat te bereiken hebben we 
ons op strategische plekken versterkt. Zo is het 
verkoopteam uitgebreid, hebben we twee nieuwe 
verkopers voor het Midden-Oosten aangesteld en 
hebben we onze partner – Tromp USA -  overge-
nomen om meer grip op de Amerikaanse markt 
te krijgen. We zijn stappen aan het maken, maar 
we hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken 
en dat vertrouwen voelen we ook van de Markel 
Food Group.”

Meer informatie:
Tromp Group
Tel. +31 (0)33 2994373
www.trompgroup.nl 

 

Tel. 0481 - 46 18 42            www.bakkerijadvies-taxaties.nl
Mob. 06 - 308 246 58          mail@bakkerijadvies-taxaties.nl

helpt u graag
verder met:

ADVERTENTIE

http://www.trompgroup.nl/
http://www.bakkerijadvies-taxaties.nl/
mailto:mail@bakkerijadvies-taxaties.nl


NewCap Bakery Services BV 
Vleugelboot 20 
3991 CL Houten 
The Netherlands 
T: +31 (0)30-6361006 
F: +31 (0)30-6361016 
 
E: sales@newcapbs.com 
 I: www.newcapbs.com 

Specialist in designing and 
manufacturing flexible solutions  
for industrial bakeries. 

Our product range 
includes: 

Verwezenlijkt al uw ideeën

T  (0416) 67 39 67

E  info@vanweeswaalwijk.nl

I  www.vanweeswaalwijk.nl

•  Speciaal machinebouw

•  Productieautomatisering

•  Robotisering

•  Onderhoud, revisie en reparatie

•  Machineonderdelen en constructiewerk

&•  Van ontwerp t/m realisatie (W E)

Kortom, uw full-service partner

Voor innovatieve oplossingen 
     in uw productieomgeving

Van Wees Waalwijk 

Emmikhovensestraat 113

5145 PB Waalwijk

mailto:sales@newcapbs.com
http://www.newcapbs.com/
mailto:info@vanweeswaalwijk.nl
http://www.vanweeswaalwijk.nl/
http://www.newcapbs.com/
http://www.vanweeswaalwijk.nl/
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“Op alle vlakken heeft VLB Bread Slicers Europe 
de zaken goed voor elkaar”, vertelt Naomi. “Er 
zijn een aantal zaken grondig aangepakt. We 
hebben bijvoorbeeld een geheel nieuwe huis-
stijl. Daarnaast is het aanbod teruggebracht naar 
vijf nieuwe type machines waar heel de wereld-
markt mee bediend kan worden. Alle machines 
zijn in SolidWorks 3D getekend en er kunnen 
exploded views bekeken en getest worden. 
Het 5mm plaatwerk wordt met de modernste 
technieken bewerkt. Er zijn nieuwe elektrische 
aansluitingen ontwikkeld zonder stekkerverbin-
dingen, dus van een hoge kwaliteit. Er wordt 
verder gebruik gemaakt van de beste schakelap-

paratuur. Er zijn geen prints of andere elektronica 
aanwezig in de machine.” 

IBA
“Daarnaast beschikken de broodsnijmachines 
over een eigen ontworpen spindelmotor die zijn 
betrouwbaarheid heeft bewezen. Ook zijn de 
machines uitgerust met AG-RVS messenramen 
welke voor een gelijke messenspanning zorgen. 
VLB Bread Slicers realiseert sterke mechanische 
machines. Dat de hoge kwaliteit geen toeval is 
bewijst ons wereldwijd groeiende marktaandeel. 
Op de internationale vakbeurs IBA te München 
zijn we persoonlijk bedankt voor de kwaliteit die 
we hebben mogen leveren bij een groot project 
in Singapore”, zo somt Naomi enkele kenmerken 
van VLB op.

Nieuwe snijtechniek
Naomi vervolgt: “De afgelopen jaren was men 
in de markt van mening dat de broodsnijmachi-
nes goedkoper moesten zijn en ze maar drie tot 
vijf jaar mee hoeven te gaan. Hier is VLB Bread 
Slicers Europe niet in meegegaan. Dit blijkt een 
goede beslissing te zijn geweest aangezien ons 
marktaandeel sterkt gegroeid is de afgelopen 
periode. Ook groeit het importeursnetwerk van 

VLB Bread Slicers Europe mee. Momenteel is 
VLB Bread Slicers Europe volop bezig met een 
geheel nieuwe ontwikkeling van een speciale 
snijtechniek. De verwachting is dat we deze eind 
2017 kunnen introduceren. We zijn dus volop in 
beweging en met trots kijken wij vooruit.”

Meer informatie: 
VLB Bread Slicers 
Tel. +31 (0)16 576 75 65
sales@vlb-breadslicers.eu
www.vlb-breadslicers.eu

Op het gebied van broodsnijmachines is VLB Bread 
Slicers één van de meest vooraanstaande aanbie-
ders op de markt. Het bedrijf heeft de afgelopen 
jaren grote stappen gezet en veranderingen door-
gevoerd, zonder hun belangrijkste troef – kwaliteit 
– uit het oog te verliezen, zo stelt Naomi Doggen 
van VLB Bread Slicers. “Door veranderingen in de 
markt op het gebied van broodsoorten hebben we 
veel onderzoek en testen uitgevoerd. VLB Bread 
Slicers Europe is met de veranderingen die we door-
gevoerd hebben wereldwijd terug op topniveau.”

“VLB Bread Slicers Europe is wereldwijd terug 
op topniveau”

mailto:sales@vlb-breadslicers.eu
http://www.vlb-breadslicers.eu/
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De Sigma® Laminator van Rademaker staat 
bekend om zijn ongeëvenaarde kwaliteit als het 
gaat om deegproducten. Waar de vorige genera-
tie Sigma Laminator al opviel door de  bijzonder 
hoge hygiënische kenmerken en lage onder-
houdskosten, is de standaard door Rademaker 
wederom verhoogd. 

De grootste voordelen van de nieuwe generatie 
Sigma® Laminator zijn:

- Hygiënisch design 
- Snel en gemakkelijk reinigen
- Kostenbesparing door significante 
 verbeteringen voor service en onderhoud
- Efficiëntieverbeteringen door geavanceerd 
 procescontrole en breedtetoename
- Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid
- Sterke beperking op stroomverbruik

Hygiënisch design
Rademaker heeft haar Sigma® Laminator ont-
worpen volgens haar eigen designwaarden als 
het gaat om hygiëne. Deze designwaarden zijn 
voortgekomen uit de EHEDGE en GMA stan-
daard. Het reinigen in een industriële bakkerij 
moet gemakkelijk en snel gaan. Doordat de 
machine perfect afgewerkt is (gebogen opper-
vlakten en ronde frames) en er zo min mogelijk 
gebruik is gemaakt van scharnieren en bouten, 
voldoet de Sigma® Laminator van Rademaker 
aan de hoge eisen die gesteld worden op het 
gebied van hygiëne.  

De Sigma® Laminator produceert deeg van de 
beste kwaliteit terwijl een optimaal capaciteits-
niveau behouden blijft. De overall set up van 
de nieuwe Sigma® Laminator van Rademaker 
zorgt voor een hoge efficiëntie als het gaat om 
productie. Dit wordt bewerkstelligd door gebruik 

te maken van makkelijk te verwisselen tools. 
Het open design zorgt er verder voor dat er 
altijd genoeg zicht is op het gehele proces. De 
bredere rollers en transportband van de Sigma®

Laminator zorgen niet alleen voor een betere 
behandeling van het deeg, ook wordt de produc-
tie efficiëntie verhoogd en is er minder kans op 
stress in het deeg.

Service en onderhoud
De toegankelijkheid van de productielijn is door 

Rademaker nog beter verzorgd. Daardoor wordt 
het nog gemakkelijker om service en onderhoud 
te plegen op de Sigma® Laminator. Daarnaast 
is er goed gekeken naar materiaalgebruik bij 
gevoelige onderdelen, waardoor er een hogere 
duurzaamheid is gerealiseerd. Stilstand mag 
natuurlijk niet optreden en Rademaker heeft er 
alles aan gedaan om dat tegen te gaan.

Gebruiksvriendelijkheid
Er is veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen 
van een nieuwe interface. De centrale interface 
is maar liefst 12 inch groter en daardoor is het 
mogelijk om schermen van 22 en 32 inch te 
gebruiken. Deze schermen zijn in hoogte te 
verstellen zodat de operator op een goede werk-

hoogte de lijn kan bedienen. Er is tevens een iPad 
controller beschikbaar om op afstand de produc-
tie aan te sturen. Dit zorgt ervoor dat de operator 
langs de lijn kan lopen en op afstand het proces 
aan te passen. Al met al zijn er heel veel voorde-
len met de nieuwe generatie Sigma® Laminator.

Meer informatie:
Rademaker BV
Tel. +31 (0)345 543543
www.rademaker.com

Het geheim van hoge kwaliteit croissants en pas-

tries begint bij het lamineerproces. Rademaker 

weet dat als geen ander en mag zich met recht 

specialist noemen op dit gebied. Joris Mulders, 

verkoopmanager bij Rademaker Benelux, geeft 

aan dat het bedrijf heeft haar ervaring en kennis 

wat betreft lamineertechnologie gebruikt om inno-

vatieve stressvrije deeg lamineer- en behandel-

processen te ontwikkelen, waarbij een breed 

scala aan deegtypen verwerkt kunnen worden op 

dezelfde productielijn. Dit najaar zet Rademaker 

weer een stap voorwaarts met de introductie van 

de nieuwe generatie Sigma® Laminator. 

Rademaker introduceert de nieuwe generatie 
Sigma® Laminator

http://www.rademaker.com/
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Bongard Mercure 4
Albert Steehouder werkt sinds twee maanden met 
een Bongard Mercure 4 deegverdeler, een hydrau-
lische diviseuse voor het verdelen van deeg in 
twintig gelijke stukken. “Waarom ik gekozen heb 
voor deze Bongard verdeler?”, zo herhaalt Albert 
onze vraag. “Ik vond hem degelijk en mooi eruit 
zien, hij is onderhoudsvriendelijk en hij doet zijn 
werk gewoon goed. De Bongard Mercure 4 is heel 
duurzaam en dat miste ik bij andere aanbieders. 
Iedereen binnen de bakkerij moet met de verdeler 
werken, dus de verdeler moet makkelijk hanteer-
baar zijn, maar daarnaast ook hufterproof. De 
Bongard Mercure 4 voldoet aan deze voorwaarden 
en daarnaast is de verdeler ook nog eens makkelijk 
schoon te houden.” 

“De reden om een deegverdeler aan te schaffen is 
dat ik na het verdelen van het deeg mijn stokken 
meteen op het inschietapparaat wil kunnen plaat-
sen om ze af te bakken. Dat kan nu en ben ik dus 
niet meer afhankelijk van het deeg. Ik ben ook blij 
met de ondersteuning vanuit Everbake Capway. 
Dit was één van de eerste Mercure verdelers van 
Bongard die geplaatst werd, dus ze hebben ons 
goed geholpen met opstarten. Alles is goed ver-
lopen en in de twee maanden dat we nu werken, 
hebben we nog geen problemen gehad. Zoals het 
nu gaat, kan ik iedereen de Bongard Mercure deeg-
verdeler aanraden.”

Bongard Divimach AGP
In Hoorn is sinds 31 oktober ‘De Bakker van 
Hoorn’ geopend. Jantien Pronk heeft in haar bak-
kerij de beschikking over een Bongard Divimach 
AGP deegverdeler. “De reden dat ik voor de 
Bongard Divimach heb gekozen is, omdat ik veel 
vertrouwen in Everbake heb. Ik heb zelf gekeken 
naar alternatieven en ik was eigenlijk ook van plan 
om voor een andere verdeler te kiezen, maar na 
advies van Everbake heb ik gekozen voor Bongard. 
De korte tijd dat ik nu met de deegverdeler werk 
bevalt heel goed, dus ik heb denk ik de juiste 
keuze gemaakt.”

“Het grote voordeel van de Bongard Divimach 
is het gemak en de snelheid waarmee het deeg 
verwerkt wordt”, zo vervolgt Jantien. “Je plaatst het 
deeg in de verdeler en het deeg wordt automatisch 
verdeeld. Ook zijn er veel mogelijkheden door 
gebruik te maken van de verschillende grids. Voor 
mij was het belangrijk om de stokken te kunnen 
verdelen en dat werkt heel goed. Ik vind de hulp 
vanuit Everbake ook heel fijn. Ze geven mij goed 
advies waar mogelijk. Niets dan tevredenheid dus 
van mijn kant.”

Meer informatie: EverBake Capway
Tel. + 31 (0)88 73 000 00 
www.everbake-capway.nl

Binnen het gehele productieproces zijn er veel 
oplossingen om het werk gemakkelijker te maken. 
Bongard heeft bijvoorbeeld een aantal zeer hoog-
waardige deegverdelers in het assortiment, die 
eigenlijk onmisbaar zijn in de bakkerij, zeker als 
er veel met speciale broodsoorten gewerkt wordt. 
De diviseuse ofwel deegverdeler verdeelt het deeg 
nauwkeurig in exact gelijke stukken. Met een 
diviseuse werkt u sneller en nauwkeuriger, in ver-
gelijking met wanneer u het deeg met de hand zou 
verdelen. Wij vroegen Albert Steehouder van Echte 
Bakker Steehouder en Jantien Pronk van ‘De Bakker 
van Hoorn’ naar hun ervaringen met een Bongard 
deegverdeler.

Bongard deegverdelers: 
meer gemak in de bakkerij

http://www.everbake-capway.nl/
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Al 125 jaar komen uit de traditionele machinefa-
briek van Fortuna met een ‘Duitse Gründlichkeit’ 
de meest hoogwaardige machines. Rien: “Door de 
aanwezigheid van jonge technische medewerkers 
beschikt Fortuna echter over een fabriek van deze 
tijd. Bij het produceren van de constructie van 
de machines wordt rekening gehouden met de 
huidige hoge hygiënische eisen. Daarnaast zijn 
de Fortuna-machines onder meer uitgerust met 
moderne elektronische besturing. De machines 
zijn dus makkelijk te besturen en makkelijk schoon 
te maken.”

Kopmachine
Als voorbeeld haalt Kees de Magnum kopmachine 
aan. “Deze kopmachine is geschikt voor de mid-
delbakkerij, vijf-rijig met een capaciteit van onge-
veer 15.000 stuks per uur en 20-200 gr. gewichts-
bereik. Doordat de machine is uitgerust met spe-
ciale apparatuur, zoals een strooier rechtstreeks in 
de opboltrommel, kan deze machine met extreem 
slap en pikkerig deeg draaien. Deze machine is 
inmiddels ook uitgebreid met een automatisch 
centraal smeersysteem. Alle kopmachines kunnen 
trouwens worden voorzien van een modem, waar-
door je bij eventuele storingen op afstand kunt zien 
wat er gebeurt en waarmee je ook op afstand de 
storing kunt verhelpen.”

Gehele installaties 
Fortuna concentreert zich volledig op het ambacht 
en de middelbakkerij. “Ze richten zich op een 
capaciteit tussen de 4.000 stuks per uur en 16.000 
stuks per uur. Fortuna produceert gehele installaties 
met rijskasten, stempelstations en puntjesmachi-
nes. In een aparte hal worden de uit te leveren 
installaties opgebouwd en uitgetest. Onze ervaring 
is dat Fortuna één van de betere, en wellicht de 
beste, producent van kleinbroodinstallaties is”, 
zegt Rien tot slot.

Meer informatie:
Technisch Buro Rittershaus
Tel. +31 (0)30 231 23 92 & +31 (0)6 53 32 4560
www.rittershaus.eu 

Onlangs mochten Kees Stuij en Rien Rittershaus 

van Technisch Buro Rittershaus een kijkje in de 

keuken nemen bij de Duitse producent Fortuna. 

Samen met het Fortuna team hebben ze allerlei 

typische producten zoals bijvoorbeeld krenten-

bollen en mueslibollen met de Fortuna Magnum 

en de Primus gedraaid. “Deze installaties heb-

ben zich al bewezen in de markt, maar worden 

natuurlijk voortdurend aangepast en verbeterd 

met ervaringen uit de praktijk”, zo horen wij van 

Kees en Rien. 

“Onze ervaring is dat Fortuna één van de betere, en 
wellicht de beste, producent van kleinbroodinstallaties is”

http://www.rittershaus.eu/


http://www.vlb-breadslicers.eu/
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Unifreezing heeft de nodige ervaring en in exper-
tise in huis. In 2012 werd het bedrijf opgericht 
met als doel de food business van klantspecifieke 
oplossingen te voorzien. “Wij zagen in de food 
industrie ruimte voor een aanbieder van custom 
made oplossingen. Zeker op het gebied van koel- 
en vriessystemen is ruimte – of liever het gebrek 
aan ruimte – een belangrijk aspect, waar wij als 
Unifreezing mooie oplossingen voor bieden.”

Hygiëne
Naast custom made koel- en vriessystemen, kwam 
uit een marktonderzoek naar voren dat Unifreezing 
ook op het gebied van hygiëne aan de hoogst 
mogelijke eisen moest voldoen. “Hygiëne is een 
enorm belangrijk aandachtspunt in de voedings-

industrie”, aldus Jeroen. “Om aan de hoge stan-
daard te voldoen, ontwikkelen we bijvoorbeeld 
onze eigen machinepanelen. Deze zijn makkelijk 
schoon te maken door de unieke samenstelling. 
We merken dat ook in de bakkerijsector steeds 
hogere eisen worden gesteld op het gebied van 
hygiëne en onze ervaring in bijvoorbeeld de vis- 
en vleesverwerkingsbranche komt daarbij mooi 
van pas. We ontwikkelen ons op het gebied van 
hygiëne steeds verder, mede door goed te kijken 
waar eventuele knelpunten zitten en waar mogelijk 
deze te verbeteren.”

Maatwerk
Unifreezing beschikt over een eigen engineerings-
afdeling, verzorgt de sales van de koel- en vries-

systemen en werkt voor de productie samen met 
Mosman Stainless Steel. Laatstgenoemde is gehuis-
vest in een ruim bedrijfspand in Haaksbergen, 
waarin Unifreezing ruimte huurt. Dit om de 
samenwerking nog verder te optimaliseren en lij-
nen kort te houden. Jeroen: “We zijn een flexibele 
organisatie die de systemen van ontwerp tot reali-
satie in eigen beheer ontwikkelt. We hebben een 
kleine, maar sterke basis. We willen onze klanten 
graag snel en adequaat te woord staan. Bij vragen 
moeten onze klanten meteen antwoord krijgen. 
Onze organisatie bestaat ook uitsluitend uit tech-
neuten. Autoverkopers hebben we niet nodig. Als 
klanten onze hulp inroepen, hebben ze advies 
nodig en geen verkooppraatjes. Wij weten waar 
we over spreken en vragen tot in de kleinste details 

Op het gebied van koelen en vriezen zijn er 

veel aanbieders in de voedingsbranche. Eén van 

de nieuwste gezichten op de markt is die van 

Unifreezing BV. Dit bedrijf heeft zich in korte 

tijd bewezen als specialist op het gebied van 

klantspecifieke koel- en vriesinstallaties voor de 

gehele voedingsmiddelenindustrie. “Wij leveren 

geen standaard systemen, maar onderscheiden 

ons door custom made oplossingen te realise-

ren voor onze klanten”, zo vertelt ing. Jeroen 

Hannink – General Manager van Unifreezing 

onder meer. 

Unifreezing onderscheidt zich met custom made koel- en  

▲ Jeroen Hannink (Unifreezing) en Rob Brinkert (Directeur/eigenaar Mosman Stainless Steel)

Het hart van de spiraalkoeler: de as
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 vriessystemen voor gehele foodsector

wat klanten nodig hebben. Afhankelijk van hun 
wensen ontwikkelen wij een koel- of vriessysteem 
dat doet wat de klant heeft gevraagd. Wij leveren 
dus hoogwaardig maatwerk.”

Direct Drive Spiral
Dit jaar gooide Unifreezing al hoge ogen met de 
introductie van de Direct Drive Spiral, de eer-
ste spiraalkoeler met direct aangedreven metalen 
transportband. “Bijzonder aan de Direct Drive 
Spiral is dat de aandrijving niet in het midden, 
maar vanaf de zijkant gebeurt. Dit betekent dat 
de het meest kwetsbare deel van de machine – 
de motor – nu veel makkelijker bereikbaar is en 
onderhouden kan worden. Op deze manier wordt 
de kans aanzienlijk verkleind dat de band eruit 
klapt en productieverlies kan optreden. Bovendien 
‘zweeft’ de Direct Drive Spiral - op een roestvrijsta-

len bodem - twintig centimeter boven de grond en 
heeft zij een open structuur, waardoor de machine 
zeer gemakkelijk schoon te houden is. Op het 
gebied van hygiëne wordt dus een grote stap in de 
juiste richting gezet. Maar ook op het gebied van 
energiebesparing is veel vooruitgang geboekt door-
dat de Direct Drive Spiral aanzienlijk minder kilo-
watt gebruikt. En tot slot is de Direct Drive Spiral 
dertig procent goedkoper dan de traditionele syste-
men. De direct aangedreven RVS transportband is 

daarnaast ook zeer hoogwaardig. In Nederland 
heeft Van der Poel Desserts uit Hengelo als eerste 
de Direct Drive Spiral in gebruik genomen.” 

Assortiment
Unifreezing BV profileert zich nu nadrukkelijk met 
de Direct Drive Spiral, maar daarnaast biedt het 
bedrijf nog veel meer op maat gemaakt koel- en 
vriesoplossingen. Zo heeft Unifreezing onder meer 
in eigen huis ontwikkelde spiraalvriezers, IQF 
tunnelvriezers, spiraal koel- en vriessystemen en 
nog veel meer in het assortiment. “We investeren 
in ons assortiment en blijven innoveren. We zijn 
geen eendagsvlieg, maar een serieuze partner voor 
de lange termijn en we zetten duidelijk stappen 
voorwaarts. Onze ambitie is om de middelgrote 
industriebedrijven in de foodsector te kunnen 
bedienen. Onze systemen zijn daar ook uitstekend 
geschikt voor.”

Groeimarkten
Als het gaat om ambities ziet Jeroen nog veel 
mogelijkheden. “Naast groei in de Benelux hebben 
we ook wereldwijd de ambitie om onze koel- en 
vriesoplossingen te plaatsen. Vooral Oost-Europa 
en Azië zijn groeimarkten voor ons waar we al 
voet aan de grond hebben gekregen en daar liggen 
nog heel veel mogelijkheden. Er ligt een mooie 
toekomst in het verschiet.”
 
Voor aanvullende informatie: Unifreezing BV
Tel. +31(0) 53 3031630
sales@unifreezing.com   
www.unifreezing.com 

“Onze organisatie bestaat uitsluitend uit techneuten. 
Autoverkopers hebben we niet nodig. Als klanten 
onze hulp inroepen, hebben ze advies nodig en 
geen verkooppraatjes”

De machinepanelen ontwikkelt en realiseert 

Unifreezing zelf in eigen huis ▼

mailto:sales@unifreezing.com
http://www.unifreezing.com/
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V O O R U I T B L I K

De uitbreiding resulteert in het verwelkomen van 
nieuwe leveranciers, zoals Wiesheu, TG-Technics 
en Jac. Maar ook exposanten die er in 2015 
voor het eerst bij waren hebben hun vertrouwen 
opnieuw uitgesproken en hun plek voor 2016 al 
bevestigd, zoals: Leonidas, Redie, Kaak Group, 
Broer bakkerij grondstoffen, Diversi Foods en De 
Lekkere wekker. 

WK Patisserie
Voor de eerste keer vindt het WK Patisserie 
voor junioren plaats in Nederland en vakbeurs 
Bakkersvak heeft komende jubileumeditie de pri-
meur voor dit prestigieuze event, georganiseerd 
door de NBOV. Een gedeelte van het Eventron 
van Autotron Rosmalen wordt omgetoverd tot een 
internationale wereld vol patisserie inspiratie.
  
Het WK Patisserie geeft een unieke kans om 
het vakmanschap van de ambachtelijke bakkerij 
onder de aandacht te brengen, in het bijzonder 
onder jongeren met een passie voor patisserie. 
De maximaal veertien kandidaten onder de 25 
jaar van over heel de wereld maken tijdens beide 

wedstrijddagen een scala aan heerlijke producten. 
Zo maken zij een showstuk van suiker en/of cho-
colade, een fantasiecake, een dessert voor acht 
personen, vier soorten bonbons, zeven identieke 
desserts op bord en zes figuren van marsepein en/
of chocolade. Uiteraard telt de beoordeling van de 
producten, maar er wordt ook gelet op de planning 
en de hygiëne.

Wie vertegenwoordigt Nederland?
Ieder land mag één of twee kandidaten afvaardigen 
en de jonge talentvolle Lyotta Hillen en Robert 

Dekker zijn de gelukkige die Nederland mogen 
gaan vertegenwoordigen. Beide jonge patissiers 
zijn net afgestudeerd en kijken er naar uit om hun 
kunsten te kunnen vertonen. Onder begeleiding 
van hun coach Jan Willem Jansen, voorzitter van 
het Nederlands Patisserie team, gaan zij de strijd 
aan met hun mede kandidaten, de talenten van de 
toekomst.

Bakkersvak vindt volgend jaar op 6 en 7 maart in 

Autotron Rosmalen plaats. Niet alleen is er sprake 

van een jubileumeditie (Bakkersvak bestaat alweer 

vijf jaar), maar ook is de komende editie groter 

dan ooit én is Bakkersvak 2016 het podium voor 

het WK Patisserie voor junioren. Met de uitbrei-

ding naar het Eventron komt er ruim 3444 m² bij 

op de al oorspronkelijke locatie van 6458 m². De 

vakbeurs voor de Nederlandse bakkerijsector heeft 

met de uitbreiding nog meer te bieden op de vijfja-

rige jubileumeditie. 

Jubileumeditie Bakkersvak belooft een feest 
te worden

Praktische informatie 

Bakkersvak 2016

Datum:
Zondag 6 maart 2015:
10.00 - 18.00 

Maandag 7 maart 2015:
10.00 - 18.00

Locatie:
Autotron Rosmalen
Graafsebaan 133
5248 NL Rosmalen



wij spreken de taal, begrijpen de 
problematiek en bieden de oplossing

Onafhankelijk van 
machineleveranciers!

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

 RVS hefkiepers, 
 deegtrechters, 
 invet-units en 
 deegtransportbanden.

 Belader en ontlader 
 van ovenwagens.

 Kleinbroodinstallaties 
 van 3000 t/m 15000 st/u.

 Silo’s, Grondstoffen- en
 Fermentatietanks. 
 Automatisering.

Volautomaat, halfautomaat 
en hendel machines, met ABO 

garantie voor stil en mooi snijden

Ervaar de vooruitgang in de techniek

Bel ons voor advies of snelle levering: 0594 - 514144
www.abobroodsnijmachines.nl

Technisch Buro Rittershaus wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016!

http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
http://www.abobroodsnijmachines.nl/
http://www.h2auto.nl/
http://www.ulmapackaging.nl/
http://www.abobroodsnijmachines.nl/
http://www.rittershaus.eu/
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“Bij een brand denkt men in de regel aan een 
brandverzekering. Maar dat door een brand of 
andere gebeurtenis de winkel of bakkerij voor 
korte of langere tijd stil ligt is een niet te onder-
schatten risico. Misschien denkt u nu dat de schrij-
ver van dit artikel u een verzekering wilt verkopen; 
hij is tenslotte een tussenpersoon in verzekeringen. 
Verkeerd gedacht. Een tussenpersoon in verzeke-
ringen hoort u goed voor te lichten en u bewust te 
maken van relevante risico’s. U bepaalt zelf wat te 
verzekeren en wat niet. Er zijn in Nederland slechts 
twee verplichte verzekeringen; de zorgverzekering 
en de WA verzekering voor een motorrijtuig. In al 
het overige bent u vrij te kiezen. Bewust een risico 
nemen of bewust verzekeren: daar gaat het om.” 

Immateriële schade
“Terug naar het begrip immateriële schade. Twee 
praktijkvoorbeelden. Een paar vandalen vonden 
het geweldig leuk om na sluitingstijd bij een bak-
kerij vuurwerk naar binnen te gooien. De hierdoor 
ontstane materiële schade was enorm omdat de 
vele roetdeeltjes in het ventilatiesysteem terecht 
kwamen en de winkel geheel gestript diende te 
worden om alle rook en roetdeeltjes achter pane-
len en op machines te verwijderen. De winkel en 
bakkerij hebben hierdoor meer dan één maand 
stil gelegen. Maar het kan nog erger. Een bakke-
rij in het noorden van het land brandt geheel af; 
vermoedelijke oorzaak brandstichting. Er is sprake 
van een total loss en de plaatselijke gemeente geeft 

Verzekeringen zijn noodzakelijk. Mocht er ooit 

iets gebeuren, ben je in ieder geval verzekerd van 

vergoeding. Hoe hoog die uitvalt is afhankelijk van 

de verzekering zelf en het is dan ook altijd goed 

om goed naar je verzekeringsportfolio te laten 

kijken door een specialist. Eskes & Partners is zo’n 

specialist en wij vroegen hen naar aandachtspun-

ten op het gebied van een brandverzekering. Waar 

moet je naar kijken en wat zijn de risico’s? Marius 

Eskes geeft antwoord in een monoloog.

Bewust risico nemen of 
bewust verzekeren?
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geen vergunning af voor het herbouwen van deze 
bakkerij, waardoor een rechtsprocedure volgt. De 
omzet van deze bakkerij heeft één jaar stil gelegen 
en zonder adequate verzekering betekent dit sim-
pelweg het failliet van deze ondernemer, want de 
vaste lasten gaan door.”

“Immateriële schade verzekert men via een 
bedrijfsschadeverzekering. Dat is een verzekering 
tegen het geldelijk nadeel bestaande uit verlies 
van uw nettowinst en het doorgaan van diverse 
vaste  lasten. Dit als gevolg van stagnatie in uw 
bedrijf op het adres dat verzekerd is en veroorzaakt 
door een in de polis genoemd gevaar, zoals brand, 
ontploffing, vliegtuigschade, storm, vandalisme na 
braak aan het gebouw, neerslag, het wegvallen 
van de watervoorziening of levering 
van elektrische stroom. Dat laatste is 
wel afhankelijk van bepaalde polis-
voorwaarden en deze verschillen per 
verzekeraar. Ruime polisvoorwaarden 
zonder de zogenaamde kleine letter-
tjes zijn essentieel. Er bestaan overi-
gens geen kleine lettertjes; alleen de 
lettertjes worden zelden gelezen door 
een consument en dat is begrijpelijk.”

Vaste lasten
“Bij een bedrijfsschadeverzekering 
verzekert men de nettowinst plus 
alle doorgaande vaste lasten. Wat 
zijn doorgaande vaste lasten? Dat 
zijn in de regel: erfpacht, huur, rente 
op hypotheken, leningen e.d., lonen 
inclusief sociale lasten, belastingen, 
verzekeringspremies, accountants-
kosten, contributies en abonne-
menten, reclamekosten, leges,  fee 
franchisegever enz. Er kan overigens 
worden gekozen om werknemers tij-
delijk de WW in te laten gaan; dan 
vervallen deze lasten.”

Bruto winstverzekering
“Een andere methode is het verze-
keren van de bruto ontvangsten en 

deze te verminderen met de variabele lasten; dat 
noemt men ook wel de bruto winstverzekering. 
Het door u te verzekeren bedrag is voorts afhan-
kelijk van welke maximale uitkeringstermijn u 
wenst te verzekeren; dat wil zeggen de maximale 
termijn waarover de schade door bedrijfsstagnatie 
wordt vergoed. Bijvoorbeeld 26, 52, 78 of 104 
weken. Vele bakkerijen verzekeren standaard een 
maximale uitkeringstermijn van 52 weken, maar 
wordt daar wel over nagedacht? Het verzekeren 
van een maximale uitkeringstermijn van 26 weken 
is uiteraard aanzienlijk goedkoper. Een relatie van 
ons kantoor weet heel zeker dat hij na een brand, 
ook al is er sprake van een total loss, na een paar 
weken weer volledig zal draaien met zijn bakkerij; 
ook al is dat op een andere locatie. Waarom zou 
je dan 52 weken verzekeren?”

“Wij betwijfelen overigens of deze ondernemer 
daar gelijk in heeft, want er komt na bijvoorbeeld 
een heuse brand veel op je af. Niet alleen een 
tussenpersoon en een expert, maar ook meerdere 
instanties, overheden, leveranciers en dergelijke. 
Wij achten een maximale uitkeringstermijn van 26 
weken aan de krappe kant. Denk aan de levertijd 
van machines (vaak zeven maanden) en wan-
neer er een vermoeden is van brandstichting dan 
duurt de procedure of er überhaupt wel dekking 
is al ruim twee maanden. Tevens dient nagedacht 
te worden over het toeleveranciersrisico. Zeker 
wanneer een bakkerij meerdere vestigingen heeft 
of één belangrijke toeleverancier. Wat gebeurt er 

wanneer het productiebedrijf stagneert  en de bij-
behorende winkels voor langere tijd niet bevoor-
raad kunnen worden?”

Risico
“Aangezien een bruto winst van te voren nimmer 
vaststaat, kent een bedrijfsschadeverzekering een 
zogenaamde 30% accres / decres clausule. Er is 
altijd een marge van 30% boven en onder het ver-
zekerd bedrag. Er wordt premie gerekend over de 
daadwerkelijk behaalde brutowinst in een afgelo-
pen jaar. Een bedrijfsschadeverzekering omvat ook 
de extra kosten verbonden aan maatregelen die 
ingeval van stagnatie worden genomen om deze 
zo spoedig mogelijk op te heffen. Een verzekeraar 
heeft er belang bij dat u zo snel als mogelijk weer 
draait als vanouds.  Dus ook bijvoorbeeld reclame-
kosten om de zaak weer op het niveau te krijgen 
van voor de brand worden vergoed, zoals ook 
allerlei noodvoorzieningen. De premie voor een 
bedrijfsschadeverzekering ligt rond de € 1,- per 
duizend verzekerd bedrag bij een maximale uitke-
ringstermijn van 52 weken. Met andere woorden: 
bij een bruto winst van € 400.000,- op jaarbasis, 
betaalt u € 400,- per jaar, exclusief 21% assuran-
tiebelasting. Bewust dit risico nemen of bewust 
verzekeren? Dat is de afweging.”

Meer informatie: 
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs
Tel. + 31 (0)24 397 38 37
www.eskespartners.nl 

http://www.eskespartners.nl/
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Vol trots hebben twee van de bakkerijtaxateurs van 
TenBa BV te horen gekregen dat zij na een lang 
proces opgenomen zijn in het Verenigd Register van 
Taxateurs. Daarmee hebben zij een extra erkenning 
gekregen van hun deskundigheid en onafhankelijk-
heid. Pieter Röling en Peter Verweij zijn de enige 
bakkerijtaxateurs met deze titel en erkenning in 
Nederland, die zijn opgenomen in dit Verenigd 
Register van Taxateurs. 

Pieter Röling van TenBa BV: “Het was een lang 
proces waarin we nog meer moesten aantonen dat 
we als bakkerijtaxateur deskundig, vakbekwaam 
en onafhankelijk waren. Daarnaast betekende dit 
ook het aanpassen van bedrijfsmatige processen en 
verzekeringen, verklaringen van goed gedrag en een 
dubbele registratie doorvoeren in het PE puntensy-
steem (controlesysteem van RegisterTaxateurs). Maar 
dat hebben we er graag voor over!” 

Sinds het schrappen van de beëdiging voor taxa-
teurs is de titel taxateur ‘vrij’ en mag door iedereen 
gebruikt worden. De markt ligt daarmee open. Het 
is daardoor voor ondernemers onduidelijk gewor-
den om te beoordelen of je te maken hebt met een 
goede, onafhankelijke en vakbekwame taxateur. 
Als RegisterTaxateur heb je die kwalificaties aan-
getoond.

Goedkope taxaties
Peter Verweij: “We merken nog steeds dat onderne-
mers taxaties als noodzakelijk kwaad zien en voor 
een algemene of niet ter zake kundige taxateur kie-
zen. Met alle gevolgen van dien. Zowel voor fiscaal 
economische als verzekeringsdoeleinden is het van 
belang een deskundige in te schakelen. De taxatie-
rapporten zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker 
geworden bij financiële transacties zoals overna-
mes met fiscale afrekeningen en verzekeringen. 
TenBa staat inmiddels bij vele bakkerij-ondernemers 
bekend als een deskundig, onafhankelijk taxatie- en 
adviesbureau, welke gespecialiseerd is in ambachte-
lijke en industriële bakkerijen. En dat willen ze graag 
zo houden. Door te kiezen voor een tweede registra-
tie als Bakkerij RegisterTaxateur wordt de kwaliteit, 
deskundigheid en onafhankelijk extra geborgd.”

Federatie TMV en Hobéon SKO
Beide taxateurs zijn jaren geleden, na hun vakbe-
kwaamheid examen opgenomen in het Register van 
de Federatie Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders 
(Federatie TMV). Hiermee zijn zij toen al erkend als 
onafhankelijk, vakbekwaam en deskundig specialist 
als het gaat om bakkerijtaxaties. Daarna zijn zij 
gecertificeerd door Hobéon SKO, die er op toeziet 
dat ze niet alleen onafhankelijk, vakbekwaam en 
deskundig zijn, maar ook of de taxaties aantoonbaar 
naar behoren uitgevoerd zijn en of de kennis op peil 
gehouden wordt. De taxateurs van TenBa wilden 
zich echter met hun kwaliteit nog verder kwalifice-
ren en onderscheiden. Dat is nu bekrachtigd, door 
opgenomen te worden in het Register van VRT.

Meer informatie: 
TenBa BV, Bakkerij advies | Taxatie | Realisatie
Tel. +31 (0) 317 47 12 11
www.tenba-bv.nl  

Pieter Röling en Peter Verweij zijn als 

RegisterTaxateur opgenomen in het Verenigd 

Register van Taxateurs (VRT).  Zij zijn hiermee 

de enige onafhankelijke bakkerijtaxateurs in 

Nederland met deze titel. 

Taxateurs van TenBa behalen tweede 
RegisterTaxateur titel

http://www.tenba-bv.nl/
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#bakkersvak

De nationale inspiratiedagen voor het 
ambachtelijke bakkersvak

Autotron
6 & 7 maart 2016

Rosmalen

BRENGEENBEZOEK

Bakeware
Paneotrad® en verdelers

EverBake Capway | De Aar 1 • 8253 PN Dronten | Tel. +31 (0)88-7300000 | info@everbake-capway.nl | www.everbake-capway.nl

Voor de bereiding van ambachtelijke broodsoorten

          Verdelers vanaf €6.500,-*

       Profi teer nu en pak uw voordeel!

Respecteert de structuur van 
het deeg waardoor natuur-
lijke eigenschappen behou-
den blijven. De kruim van het 
brood heeft een grove struc-
tuur is zacht, elastisch en 
behoudt zijn originele smaak. 
Met de Paneotrad® kunt u 
op elk moment van de dag 
ambachtelijk brood maken en 
verkopen. 

Paneotrad®
(vol-automatisch)

Hydraulische diviseuse voor 
het verdelen van deeg in 10 of 
20 gelijke stukken. Verwerkt 
slappe en vol gerezen degen 
zonder te ontgassen (optie). 
klep sluit automatisch en druk 
is in te stellen zodat elke cycles 
hetzelfde gaat. Kan worden 
uitgebreid met verschillende 
grids zodat er veel variaties 
kunnen worden gemaakt. 

Divimach AGP 
(semi-automatisch)

Hydraulische diviseuse voor het 
verdelen van deeg in 20 ge-
lijke stukken. Door de speciaal 
ontworpen kuip wordt het 
deeg gelijkmatig en evenredig 
verdeeld. Kan worden uitgebreid 
met verschillende grids zodat er 
veel variaties kunnen worden 
gemaakt. 

Mercure 4 + gridkit 
(handbediening)

Meer machines en ovens voor 
uw desem winkelbakkerij? 
Ga naar www.everbake-capway.nl

* Op al onze aanbiedingen zijn de leveringsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Uitverkocht en wijzigingen voorbehouden. Aanbieding 
geldig tot 15 februari 2016. Prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en transport.

http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
mailto:info@everbake-capway.nl
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
http://www.everbake-capway.nl/
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Collectieve zorgverzekering
“Misschien heeft u nog geen collectieve zorgver-
zekering voor uw werknemers”, vertelt Jeroen. 
“Wellicht wel, maar in beide gevallen is de 
vraag: heeft u al eens een collectieve zorgverze-
kering bij Bakkersbelang overwogen? Voor u als 
werkgever zijn er geen extra werkzaamheden, 
want Bakkersbelang biedt uw werknemers een 
brede pakketkeuze en een aantrekkelijke premie. 
Bakkersbelang biedt daarnaast ook diverse gratis 
gezondheidsdiensten zoals dag en nacht telefo-
nisch advies van de Gezondheidslijn, of online 
van diverse medisch deskundigen. Bovendien pro-
fiteren verzekerden altijd van grote kortingen op 
producten en diensten van grote aanbieders. Wij 
kunnen gunstige collectiviteitsvoordelen bereiken, 
omdat wij namens een grote groep (banket)bakkers 
onderhandelen met diverse verzekeraars.”

Het aangaan van een collectief is interessant voor 
alle soorten bedrijven. “U, uw medewerkers en 
hun gezinsleden profiteren van een pittige pre-
miekorting. Bakkersbelang heeft een forse korting 
kunnen bedingen op de basisverzekering en op de 
aanvullende verzekering. Overigens is in dit geval 
ook sprake van een collectief aanvullende verze-
kering waardoor er op onderdelen meer dekking 
is. Zo kent bijvoorbeeld de collectieve aanvul-
lende verzekering Tandarts een 100% vergoeding 
voor orthodontie tot 22 jaar. Daarnaast zijn de 
keuzes voor de aanvullende pakketten ruim en 
zonder medische selectie met uitzondering van de 
Uitgebreide Tandarts. Een collectieve verzekering 
via Bakkersbelang is dus voor u en uw medewer-
kers interessant!”

De collectieve zorgverzekering biedt u en uw 
medewerkers (en gezinsleden) een aantrekkelijke 
premiekorting en extra vergoedingen. Jeroen: “Dat 
is interessant voor uw medewerkers, maar ook 
voor u! Het gaat namelijk vaak om vergoedingen 
waarmee verzuim wordt voorkomen of verkort.”

Voordelen voor u als werkgever:
• effectieve wachtlijstbemiddeling via de inter-
ventie-expert
• een aantal vergoedingen kunnen helpen ver-
zuim te verkorten of voorkomen
• kostenbesparing door waar mogelijk reguliere 
zorg in te schakelen voor uw medewerkers, waar-
door de kosten uit de verzekering van uw mede-
werker vergoed worden

Voordelen collectieve zorgverzekering:
• hoge korting op de basisverzekering én aanvul-
lende verzekering
• ook eventuele partner en kinderen kunnen pro-
fiteren van de collectieve  zorgverzekering
• leveren van maatwerk voor u en uw medewer-
kers
• ruime vergoedingen
• 100% vergoeding orthodontie t/m 21 jaar in 
tandartsverzekeringen collectief
• geen medische selectie voor de basisverzeke-
ring en aanvullende verzekeringen (m.u.v.  
uitgebreide tandartsdekking)
• direct inzicht in uw vergoedingen, uitgaven en 
eigen risico met ‘Mijn Zorgpolis’
• mogelijkheid om verplicht eigen risico gespreid 
te betalen in tien termijnen
• vergoedingen binnen tien dagen op uw reke-
ning
• advies over ziekenhuizen die het beste aan uw 
wensen voldoen
• telefonisch of per e-mail  uw vraag stellen aan 
een deskundige. Bijvoorbeeld aan een  fysiothe-
rapeut, diëtist of psycholoog. Ze zijn 24 uur per 
dag, zeven dagen in de week bereikbaar

Risicomanagement
Naast het verzorgen van de juiste collectiviteits-
verzekering, gaat ondernemen ook over het pak-
ken van kansen. “Allerlei obstakels kunnen dit 
echter in de weg staan. Als gevolg hiervan is het 
mogelijk dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. 
Risicomanagement helpt u om bewust om te gaan 
met hindernissen. Als (vers)ondernemer heeft u 
natuurlijk doelstellingen. U droomt misschien van 
een doorbraak op een nieuwe markt of een mooie 
omzet. Of u wilt ervoor zorgen dat u op een later 
moment een appeltje voor de dorst hebt. Dan 
denkt u wellicht liever aan het pakken van kansen 
dan aan de hindernissen op uw pad. Toch moet u 
rekening houden met obstakels. Kansen en risico’s 
zijn namelijk twee zijden van dezelfde medaille. 
Het probleem is echter dat veel ondernemers niet 
weten welke risico’s zij lopen. Hierdoor is het 
mogelijk dat bij tegenslag de toekomst van hun 
bedrijf in gevaar komt.”

Wat zijn risico’s? 
“Risico’s zijn bijvoorbeeld de zaken waar u ’s 
nachts wakker van ligt, zoals een inbraak of een 
brand in uw bedrijfspand. Daarnaast zijn er andere 
risico’s, zoals wettelijke verplichtingen waaraan 
uw bedrijf moet voldoen. Als u daar in uw bedrijfs-
voering geen rekening mee houdt, kan dit flink in 
de papieren lopen. Gelukkig kan iedere onderne-
mer zich op veel risico’s voorbereiden. Soms lukt 
dat zelfs met simpele maatregelen. Risico’s worden 
echter steeds complexer en de wet- en regelge-
ving verandert sneller dan u kunt bijhouden. Dat 
maakt het steeds lastiger om alle risico’s goed te 
managen.”

Wat is risicomanagement? 
Risicomanagement geeft inzicht in de hindernis-
sen die uw doelstellingen in de weg kunnen staan, 
vertelt Jeroen. “Dat gebeurt met een risicoscan die 
een helder beeld geeft van de belangrijkste risico’s. 
Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsactiviteiten, 
veiligheid, personeel en milieu. Een risicoscan 

Zorgverzekeringen zijn de laatste tijd weer 
volop in het nieuws. De premies stijgen weer en 
een collectieve zorgverzekering kan dan interes-
sant zijn, zo laat Jeroen Bol van Bakkersbelang 
Verzekeringen weten. Ook wijst Jeroen op de 
meerwaarde van risicomanagement.

Bakkersbelang Verzekeringen: de meerwaarde 
van collectieve zorgverzekering en risicomanagement
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doet u samen met een Erkend MKB-adviseur. De 
accountmanagers van Bakkersbelang zijn experts 
die gespecialiseerd zijn in risicomanagement. De 
accountmanager legt uw bedrijf onder de loep en 
stelt naar aanleiding daarvan een gedetailleerd 
maatwerk rapport op. Vervolgens kunt u zelf beslis-
sen welke risico’s u wilt voorkomen, beperken, 
nemen óf verzekeren.” 

Wat levert dit op? 
Risicomanagement draagt op verschillende manie-
ren bij aan de doelstellingen van uw bedrijf. “Deze 
bijdrage is overigens niet altijd te vertalen in harde 
euro’s. Het is namelijk onzeker of u te maken krijgt 
met bepaalde risico’s. Maar als die zich voordoen, 
kan de schade vaak wel flink oplopen. Denk bij-
voorbeeld aan een bakker die ook bakworkshops 
geeft. Als een deelnemer tijdens zo’n workshop 
brandwonden oploopt, bestaat de kans dat deze 
hem aansprakelijk stelt. Het is niet zeker of zo’n 
ongeluk zich zal voordoen, maar de financiële 

gevolgen voor de ondernemer kunnen groot zijn. 
Daarom is het belangrijk om daar van te voren 
goed over na te denken. Dit draagt bij aan de 
bedrijfscontinuïteit.”

Voorbeelden 
Hieronder een aantal voorbeelden van doelstel-
lingen bij risicomanagement. 
1. Bedrijfscontinuïteit: Bij bedrijfscontinuïteit gaat 
het om de ononderbroken voortgang van uw 
bedrijfsactiviteiten. Na een brand wilt u bijvoor-
beeld dat uw bedrijf zo snel mogelijk weer op 
volle kracht kan draaien, zodat uw klanten hier zo 
min mogelijk last van hebben en dat ze niet naar 
de concurrent gaan.
2. Financiering: Bij het verstrekken van een finan-
ciering kijken banken en andere financiële instel-
lingen naar risico’s. Als u hier op de juiste manier 
mee omgaat, komen zij sneller over brug. Ook is 
het mogelijk dat u profiteert van een lagere rente 
of andere gunstige voorwaarden.
3. Kwaliteit: Klanten stellen steeds hogere eisen 
aan hun leveranciers. Met risico-
management borgt u de kwaliteit 
van uw producten of diensten. U 
verkleint hiermee onder meer de 
kans op fouten. Daardoor raakt u 
minder snel klanten kwijt.
4. Reputatie: Door toegenomen 
transparantie speelt de (online) 
reputatie van bedrijven een steeds 
belangrijkere rol. Door in uw 
bedrijf zo min mogelijk steken te 
laten vallen, draagt u bij aan een 
goede naam. Risicomanagement 
is daarvoor onontbeerlijk.
5. Risicokosten: Dit houdt in dat 
u kosten door risico’s probeert te 
beheersen. Zo kan uit een risico-
scan blijken dat het verstandig 
is om uw aansprakelijkheid te 
beperken via uw algemene voor-
waarden of een verzekering af te 

sluiten. Daarmee voorkomt u dat schadeclaims 
een aanslag doen op uw bedrijfskapitaal.
6. Veiligheid: Het is belangrijk dat uw bedrijfsac-
tiviteiten zo min mogelijk risico’s opleveren voor 
uzelf en anderen. Dat zorgt binnen en buiten uw 
bedrijf voor een optimale veiligheid. Het is daar-
voor noodzakelijk om de belangrijkste risico’s in 
kaart te brengen en te managen.
7. Verzekeringen: Bakkersbelang is een Erkend 
MKB-adviseur en kan bij het afsluiten van verze-
keringen betere voorwaarden bieden aan onder-
nemers die hun risico’s in kaart hebben gebracht. 
Dan gaat het onder meer om maatwerk en een 
andere prijsstelling. Ook denkt Bakkersbelang mee 
over preventie(middelen).

Meer informatie ontvangen over collectieve zorg of 
een gratis risicoscan voor uw bedrijf?

Bakkersbelang Verzekeringen
Tel. +31 (0)33 247 55 66
www.bakkersbelang.nl

http://www.bakkersbelang.nl/
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Van januari 2005 tot april 2011 was Menno 
Neutel Rayonmanager midden-oost Nederland 
en Accountmanager Nederland Ambacht bij de 
Sonneveld Group en van april 2011 tot novem-

ber 2015 werkte hij als 
Verkoopadviseur midden 
Nederland bij Koopmans Meel.

Voor Stolp International gaat 
Menno, samen met de account-
managers van Beko Nederland, 
de contacten met afnemers in de 
bakkerijmarkt onderhouden en 
is hij verantwoordelijk voor het 
optimaliseren van het verkoop-
proces bij Stolp International, 

waarbij zijn kennis en ervaring 
in de bakkersbranche goed van 
pas zal komen.

Stolp International BV is één 
van de vijf dochtermaat-
schappijen van Coöperatieve 
Vereniging Beko u.a. Vanuit 
Bunschoten verzorgt Stolp voor 
Beko Nederland de import van 
zuidvruchten, conserven, noten 
en zaden. 

TenBa heeft samen met de eigenaresse Jantien 
Pronk, na het eerste contact tijdens Bakkersvak 
in maart van dit jaar, de bakkerij ontwikkeld. De 
filosofie van het Bakery Market concept, om zoveel 
mogelijk bakkerij ambacht in het zicht van de klant 
te laten plaatsvinden, heeft daarbij als leidraad 
gediend. Hierbij is met de verhouding tot het 
oppervlak van de bakkerij ook rekening gehouden 

met het feit dat de winkel voldoende ruimte diende 
te hebben voor kleinschalige horeca. “Iedereen 
kan vanuit de gezellige winkel een kijkje nemen 
in mijn bakkerij”, aldus Jantien Pronk. “Mijn kern-
waardes, eenvoud, opmerkelijk en trotsmanschap, 
waren mijn uitgangspunten bij alle keuzes voor 
deze winkelbakkerij. Ik vond het fijn dat ik, als 
jonge onderneemster met een kleine bakkerij, ook 
erg serieus werd genomen door TenBa.”

Meer informatie: 
TenBa BV, Bakkerij advies | Taxatie | Realisatie
Tel. +31 (0) 317 47 12 11
www.tenba-bv.nl  

Voor BRC7 heeft Zeelandia opnieuw de A-status 
ontvangen. BRC (British Retail Consortium) is 
wereldwijd de grootste certificeerbare norm die de 
hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voed-
selverwerkende bedrijven beschrijft. Sinds 2015 is 
BRC7 de nieuwe standaard. Deze is op een aantal 

gebieden verzwaard. De auditoren waren onder de 
indruk van de wijze waarop hygiëne en voedsel-
veiligheid geborgd zijn. 

Daarnaast is het RiskPlaza-certificaat opnieuw 
verlengd. Een uitgebreide audit door LRQA werd 
met glans doorstaan. RiskPlaza is gericht op de 
beheersing van voedselveiligheid van ingrediën-
ten. Het RiskPlaza-certificaat wordt uitgereikt aan 
bedrijven die dit proces goed voor elkaar hebben. 
Zeelandia kreeg een compliment voor de gedegen 
en professionele aanpak voor het borgen van de 

voedselveiligheid van ingrediënten. 

Meer informatie:

Zeelandia
Tel. +31 (0)111 419000
www.zeelandia.nl

Menno Neutel is met ingang van 2 november 
2015 in dienst getreden bij Stolp International als 
accountmanager. Menno Neutel heeft ruime erva-
ring in de bakkerijbranche: hij heeft de Vakschool 
Wageningen doorlopen en is werkzaam geweest 
bij twee ambachtelijke bakkersbedrijven. 
 

De Bakker van Hoorn is zaterdag 31 oktober 
geopend. De winkelbakkerij die vanuit het Bakery 
Market concept werd ontwikkeld en gerealiseerd, 
is gevestigd in het historische centrum van Hoorn.

Zeelandia heeft twee belangrijke certifica-
ten behaald op het gebied van kwaliteit en 
voedselveiligheid: het BRC7- en het RiskPlaza-
certificaat.

Menno Neutel accountmanager bij Stolp International

Zeelandia behaalt A-status BRC7 en RiskPlaza-certificaat

Bakery Market concept dient als voorbeeld voor 
De Bakker van Hoorn 

http://www.tenba-bv.nl/
http://www.zeelandia.nl/
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De Habasit Service-app is een uitkomst voor een 
efficiënte planning van het onderhoud. Zodra alle 
producten en specificaties in kaart zijn gebracht, 
en de huidige conditie van de transportbanden 
bekend is, geeft de app een duidelijk overzicht 
wanneer de banden vervangen dienen te worden.  
Met de Habasit Service-app heeft de gebruiker met 
slechts één keer klik toegang tot productspecifica-
ties en actuele onderhoudshistorie, de standtijd per 
transportband en de verplichte voedselveiligheid 
certificaten (Declaration of Compliance). 

Daarnaast biedt de app een oplossing voor het 
omslachtige bestelproces want elke transportband 
heeft zijn eigen productspecificatie. Bij stilstand 
telt elke minuut en dan wil je niet veel tijd verlie-
zen met het opzoeken van deze gegevens. Met de 
Habasit Service-App zijn alle gegevens direct bij 
de hand en kan de gebruiker eenvoudig offertes en 
bestellingen plaatsen. 

Meer informatie: Habasit
Tel. +31 (0)332 472 030, www.habasit.nl 

Het productieproces moet door en tegelijkertijd is er ook regelmatig onderhoud nodig. U wilt uw 
transportbanden niet te vroeg vervangen, maar zéker niet te laat. Dankzij de Habasit Service-App 
kunnen producerende bedrijven exact zien welke transportband wanneer vervangen dient te worden.

Habasit Service-App: voor exacte 

timing van het transportbandenonderhoud

LSBL komt met de applicatie opleiding brood om 
de relatie te leggen tussen de eigenschappen van 
brood- en de procesinstellingen tijdens het berei-
den. Tijdens de opleiding staan broodbeoordeling 
en bloembeoordeling centraal. De deelnemer legt 
de relatie van broodbeoordeling naar grondstoffen, 
maar ook naar proceseigenschappen. De deelne-
mer kiest een eigen broodproduct ter verbetering. 
Gedurende de opleiding wordt deze besproken, 
beoordeeld en verbeterd. Het doel van de oplei-
ding is dat de deelnemer leert om de procesinstel-
lingen dusdanig aan te passen dat het eigen brood-
product de gewenste broodbeoordeling behaalt. 
Alle onderdelen worden ondersteund met practica, 
deze vinden plaats in de examenbakkerij van het 
Nederlands Bakkerij Centrum.

“De applicatie opleiding brood is een heel prak-
tische opleiding, gericht op actuele kennis en 
inzicht in de procesmatige bereiding van diverse 
broodsoorten”, aldus Harry van der Sluijs, direc-
teur bij LSBL. “De opleiding start in maart 2016 
en zal ook in mei en september en vervolg krij-
gen. Voor meer informatie kan de geïnteresseerde 
terecht op onze site: www.lsbl.nl/brood.”

Meer informatie: 

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

De bakkerijsector is door allerlei ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, automatisering, veranderen-
de consumentenbehoeften, zoals clean label, voortdurend in beweging. Beheersing van het bereidings-
proces wordt daardoor steeds belangrijker. Bij met name grotere bakkerijen, grondstofleveranciers, 
machinefabrikanten en dienstverleners groeit daarom de behoefte aan vakmensen met technologisch 
inzicht in broodbereiding. 

LSBL applicatie opleiding brood
Startdata applicatie 

opleiding brood 2016

- 8 maart
- 17 mei
- 22 september 

Tijd: 9:00 tot 16.00 uur
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http://www.habasit.nl/
http://www.lsbl.nl/brood
http://www.lsbl.nl/
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N I E U W S

Hendrik Rommelaere, voorzitter van Broodway: 
“Uit de positieve reacties van onze bakkers en van 
onze exposanten blijkt duidelijk dat onze vakbeurs 
haar goede naam opnieuw alle eer aan deed. Het 
aanbod op Broodway was erg ruim en interessant. 
Onze bakkers gingen geïnspireerd en enthousiast 
naar huis na een boeiende, leerrijke en ook zeer 
fijne dag.”

Meer informatie: 

www.broodway.be 

Uit handen van de voorzitter van de 
Examencommissie Gerard Verkerke kregen de 

twee kersverse Meesters de officiële ‘Meestersbuis’ 
en kregen zij de gouden ‘Meesterspeldjes’ opge-

speld. De drie examendagen - die op 26 tot en met 
28 oktober bij het Nederlands Bakkerij Centrum 
plaatsvonden - vormden de ‘finale’ van een inten-
sief examentraject. In de voorgaande maanden 
werden de portfolio’s en schriftelijke uitwerkin-
gen van de praktijkopdracht al beoordeeld door 
een Theorie Examencommissie. In totaal hebben 
vijf kandidaten deelgenomen aan het Theorie-
examen. 

In 2010 werden Rudolph van Veen en Robèrt 
van Beckhoven de eerste Meesters Patissier 
in Nederland. In 2013 volgde het eerste 
Meesterexamen Boulanger. Dat leverde Wietse 
Schiere, Hiljo Hillebrand, Peter Bienefelt en 
Robèrt van Beckhoven de eervolle titel op en zij 
worden nu dus gevolgd door Wilfred Haafs en 
Mark Plaating.
 
Wereldklasse 
De titel Meester Boulanger is de hoogste waarde-
ring voor het bakkerij-ambacht, zoals de M.O.F. in 
Frankrijk, en getuigt niet alleen van wereldklasse 
binnen het eigen vakgebied, maar ook van visie 
en het doorvoeren van innovatie. Het volgende 
Meesterexamen Boulanger staat gepland voor 
2017. Dan mag de volgende lichting kandidaten 
zich bewijzen.

Voor meer informatie:

www.meestertitel.eu

Broodway heeft de hoge verwachtingen ingelost. 
In totaal mocht de vakbeurs in Brussel bijna 
11.500 bezoekers verwelkomen, een stijging 
van 4,5 % ten opzichte van de vorige editie. 
Broodway pakte onder meer uit met een sterk 
demonstratieprogramma. Daarnaast waren de 
220 exposanten verantwoordelijk voor de goede 
stemming onder bezoekers.

Het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen was woensdagavond 28 oktober het toneel van de 
inauguratie van de nieuwste Nederlandse Meesters Boulanger. Na maanden van intensieve voorbe-
reiding zijn Wilfred Haafs en Mark Plaating erin geslaagd een internationale Examencommissie te 
overtuigen van hun kennis, passie, vakmanschap en visie op hun vakgebied. 

Broodway lost verwachtingen in

Nederland is twee Meesters Boulangers rijker

http://www.broodway.be/
http://www.meestertitel.eu/


B E D R I J F S P R O F I E L

Bakery Initiatives laat wellicht in Nederland niet 
zoveel belletjes rinkelen als Project Techniek, het-
geen met Nederland als thuisbasis toch wel wat 
vreemd overkomt. Het internationaal opererend 
bakkerij consultancy bedrijf realiseert bakkerij-
projecten in landen als Nigeria, Iran, Verenigde 
Arabische Emiraten (Dubai en Abu Dhabi), India 
en andere ontwikkelingslanden waar de bakkers-
branche veelal nog in de kinderschoenen staat en 
waar men logischerwijs op zoek is naar kennis. 
Deze kennis vinden ze bij Bakery Initiatives. Alle 
expertise en knowhow die aanwezig is bij Bakery 
Initiatives is afkomstig uit Nederland. Wij spreken 
met Frans van der Schoot – Managing Partner 
bij Bakery Initiatives – om meer duidelijkheid te 
krijgen over het bedrijf Bakery Initiatives en haar 
internationale activiteiten.

5 P’s
Bakery Initiatives is een onafhankelijk adviesbu-
reau die op maat aangepaste turnkey bakkerij-
oplossingen biedt zowel voor nieuw op te zetten 
bakkerijen (greenfield) als bestaande bakkerijen 
(brownfield) waar mogelijk uitbreidt en/of optima-

liseert. Bakery Initiatives helpt haar klanten van A 
tot Z hetgeen wil zeggen dat het bedrijf ontzorgt 
vanaf de planning tot en met de realisatie van de 
productielocatie en optimalisatie van het bedrijfs-
proces. Dat doet het bedrijf volgens haar ‘5 P’s 
principe’: Planning, Products, Plant, People en 
Process en uiteindelijk resulteert dit in Profit.
 
Kennis
“Bakery Initiatives is een ‘global consultancy firm 
for the bakery industry’”, zo horen wij van Frans 
van der Schoot. “Wij werken met een groep 
deskundigen uit Nederland die zich richten op 
de ontwikkeling van het gehele project. In de 
eerste fase, de ontwikkeling van het project op 
het gebied van Planning, Proces en Plant, hebben 
we de beschikking over heel veel expertise, bij 
de partners Olivier van Lieshout, Jaap Molenaar 
en mijzelf. Gezamenlijk hebben wij meer dan 
95 jaar ervaring op verschillende gebieden. Wij 
hebben ieder ons eigen specialisme. Olivier van 
Lieshout is een echte field economist. Hij komt 
uit de agrarische sector en richt zich met name 
op de business planning. Jaap Molenaar heeft 
ruime managementervaring in de Nederlandse 
bakkerij (Kamps/Quality Bakers en Bakkersland), 
heeft kennis van bakkerijconcepten en is sterk in 
bakkerijtechnologie. Ikzelf richt mij vooral op het 

fysieke aspect van de bakkerij, de engineering, en 
heb daarin al ruim dertig jaar ervaring.”

“We richten ons op zowel industriële als semi-
industriële bakkerijen”, vervolgt Frans van der 
Schoot. “Bakery Initiatives is daarbij vooral actief 
in zogenaamde opkomende markten zoals Oost-
Europa, Afrika en Azië, waar we ons eigen kantoor 
hebben in Dubai. Dat zijn gebieden waar de bak-
kerijbranche nog niet volledig tot wasdom is geko-

Eerder dit jaar schreven wij al over de buiten-

landse projecten van Project Techniek – het 

bedrijf dat is gespecialiseerd in het bieden van 

advies- en ingenieursdiensten binnen de voor-

namelijk (semi)industriële brood- en banket-

branche – die het in samenwerking met Bakery 

Initiatives ontwikkelt en realiseert. Alle marke-

ting- en sales-activiteiten van Project Techniek 

in het buitenland vallen namelijk onder de vleu-

gels van Bakery Initiatives. Maar wat is Bakery 

Initiatives en wat doet dit bedrijf allemaal? 

Van nationaal ingenieursbureau naar Global consulting firm

V.I.P. Bakery Inspiration Tour 

Bakery Initiatives organiseert volgend jaar van 18 tot en met 20 april een VIP Inspiratietour voor 
buitenlandse klanten door de Nederlandse bakkerijsector. “Van grondstoffen tot de retail laten 
we potentiële klanten kennismaken met de Nederlandse bakkerijsector. Dit jaar hebben we al een 
dergelijke tour georganiseerd en alle deelnemers zijn ook daadwerkelijk klant geworden. Ons 
doel is om klanten ideeën op te laten doen. Mensen krijgen een volledig overzicht van de moge-
lijkheden, raken gigantisch geïnspireerd en ze komen in aanraking met gepassioneerde bakkers. 
Hanno Spanninga gaat ons volgend jaar wederom helpen met de begeleiding van de tour door 
Nederland. We hebben in ieder geval weer hoge verwachtingen.”
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men en dus is men op zoek naar kennis afkomstig 
uit West-Europa.”

Werkwijze
Bakery Initiatives begint elk project met het opstel-
len van een gedetailleerd business plan. Daarin 
wordt de strategie, de financiering, de marketing, 
sales en dergelijke bepaald. Is het project commer-
cieel wel haalbaar? Welk productconcept wordt 
gehanteerd? Vragen die beantwoordt worden bij 
stap één: Planning (P1). Ook wordt onder meer 
gekeken welk productportfolio het beste geschikt 
is voor de klant. Zodra het productportfolio is 
geïdentificeerd gaan we over naar de productont-
wikkelfase. Hoe kom je tot het beste recept? Welke 
grondstoffen gebruik je? Welke verpakkingen neem 
je? Hoe ziet het kostenplaatje op deze gebieden 
eruit? Allemaal vraagstukken die Bakery Initiatives 
beantwoordt onder de noemer Products (P2), bij 
voorkeur in samenwerking met internationaal ope-
rerende leveranciers van grondstoffen. Vervolgens 
volgt stap drie: Plant (P3). De realisatie van de 
productielocatie houdt in dat Bakery Initiatives 
alle wensen samenvoegt en op zoek gaat naar 
de juiste oplossingen. Daarvoor werkt het bedrijf 
nauw samen met vooraanstaande leveranciers van 
hoogwaardige machines om tot het beste resultaat 
te komen. 

De vierde P is die van People (P4). Klanten krijgen 
dan ook actief hulp bij het selecteren en werven 
van het juiste personeel, maar het personeel wordt 
ook opgeleid en getraind om in de bakkerij te doen 
wat nodig is. “Meestal is het zo dat alle randvoor-
waarden gecreëerd worden om goed te werken, 

maar dat het juiste ken-
nisniveau niet aanwezig 
is om optimaal te opere-
ren. Daarom is training 
zo belangrijk.” De laat-
ste P is van Proces (P5) 
en komt aan bod wan-
neer er gekeken wordt 
naar procesborging, 
kwaliteitsgarantie en de 
juiste accreditatie onder 
andere op het gebied 
van hygiëne.

Thuismarkt
Tot zover de werkwijze van Bakery Initiatives. “Bij 
de start van Bakery Initiatives is bewust gekozen 
om ons niet te profileren richting de Nederlandse 
markt. De eerste reden is simpel: de vraagstelling 
vanuit de Nederlandse klant kwam nooit over de 
volle breedte van de vijf P’s. Een Nederlandse 
bakker gaat ons niet vragen om een business plan 
te schrijven. Productontwikkeling doen ze veelal 
in samenwerking met grondstoffenleveranciers. 
De primaire behoefte is dus anders in Nederland. 
Toch is dit aan het kenteren. Op zich is deze 
kentering nog niet specifiek te benoemen noch te 
specificeren, maar we horen steeds vaker dat er 
vanuit de markt interesse is in ons brede diensten-
programma. Op termijn kan Bakery Initiatives dus 
zeker ook voor de Nederlandse markt interessant 
zijn, zeker gezien de technische en technologische 
ontwikkelingen die de laatste tijd hebben plaatsge-
vonden en dan moet je denken aan nieuwe start 
ups en onderscheidende concepten.”

“Een andere reden dat we ons profileren, is dat 
ons dienstenpakket niet alleen voor internatio-
nale (toekomstige) bakkers eigenaren interessant 
is, maar voor veel meer ondernemers uit de 
bakkerijbranche. Wij hameren op samenwerking, 
want meer samenwerken kan tot veel meer leiden. 
Bedrijven zouden zich moeten verenigen, want 
dan versterken ze elkaar op internationaal gebied. 
Consultancy bedrijven, machinebouwers, grond-
stoffenleveranciers en zelfs Nederlandse bakkers 
met een onderscheidend concept kunnen de han-
den ineen slaan en elkaar versterken richting de 
internationale markt. Wij geven hier graag richting 
en invulling aan, maar we kunnen samenwerking 
ook faciliteren”, zegt Frans van der Schoot tot slot.

Meer informatie: 
Bakery Initiatives
Tel. +31 (0)73 5340850
www.bakery-initiatives.com 

http://www.bakery-initiatives.com/
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 V O O R B E S C H O U W I N G  E U R O P A I N

Georganiseerd rondom vier hoofdsectoren, bena-
dert de vakbeurs de complete branche. De sector 
Broodbakkerij wordt uitgebreid met een ruimte 
geheel gewijd aan catering, de Intersuc presenteert 
alle zaken op het gebied van zoete producten 
(banket, ijs, chocolade en zoetwaren), en de “Rue 
des Ecoles” speelt zich af in een ideaal gelegen 
beursruimte grenzend aan de Intersuc en de sec-
tor Broodbakkerij. De sector Industrie Equipment 
verwelkomt de spelers uit de industriële bakkerij 
en tenslotte worden er in iedere beurssector speci-
fieke evenementen georganiseerd, ter bevordering 
van ontmoetingen en het uitwisselen van ideeën 
tussen professionals. 

In 2016 presenteren de Europain & Intersuc vele 
noviteiten. De vakbeurs past zijn faciliteiten en 
evenementen aan om te kunnen inspelen op de 
actuele ontwikkelingen in verschillende segmen-
ten en beroepen, en om goed te kunnen voldoen 
aan de verwachtingen van exposanten en bezoe-
kers.  

Broodbakkerij
Van de molen tot het verkooppunt, van grondstof-
fen tot equipment en winkelinrichting: bakkers 
treffen op de beursvloer een zeer compleet en 
innoverend aanbod. De bakkerijsector integreert 
een cateringafdeling zodat ambachtelijke bakkers 
hun aanbod kunnen uitbreiden en hun omzet 
vergroten. De Europain 2016 streeft ernaar om de 
juiste hulpmiddelen te bieden waarmee professio-
nals hun nieuwe cateringprojecten kunnen reali-
seren (voor zowel afhaalproducten als consumptie 
ter plaatse). Het evenement “Lab du Boulanger” 
(bakkerslaboratorium) biedt praktische oplossingen 
voor technieken, materieel en perspectieven van 

de sector. In het “Restaurant du Boulanger” wor-
den innoverende demonstraties en masterclasses 
georganiseerd door exposanten of partnerorgani-
saties, die aan professionals vele zoete en zoute 
ideeën presenteren.

Equipment voor de industrie
De sector Industrie Equipment is bestemd voor 
alle marktspelers uit de industriële brood- en 
banketbakkerij. In het Conferentie Café worden 
rondetafelgesprekken en debatten over actuele 
onderwerpen georganiseerd waaraan exposanten 
en partnerorganisaties kunnen deelnemen.

De Rue des écoles
Deze sector beslaat alle ambachtelijke beroepen 
en belicht de beste opleidingsinstellingen voor 
brood- en banketbakkerij, zoetwaren en ijsberei-
ding. Deze beursruimte bevindt zich nu tussen de 
Intersuc en de sector Broodbakkerij. 

Bakery World Cup
Daarnaast is er tijdens Europain natuur-
lijk ook ruimte voor de Bakery World Cup 
(Wereldkampioenschappen voor de Bakkerij). 
Dit is de meest vooraanstaande wedstrijd voor 
de bakkerij wereldwijd. Gedurende vier dagen 
strijden twaalf teams in aanwezigheid van het 
publiek en een jury van gerenommeerde bakkers, 
in drie categorieën: Stokbrood & Brood, Zoete 
Viennoiserie en Artistieke Creatie. Peter Bienefelt, 
Hiljo Hillebrand en Niek van Waarde vormen 
samen het Nederlands team en staan onder leiding 
van Hans Som. Nederland zal op zaterdag 6 febru-
ari aantreden tijdens de Bakery World Cup.

Meer informatie: www.europain.com

De aankomende editie van de vakbeurzen 

Europain & Intersuc heeft verschillende wijzigin-

gen op het programma staan. Het internationale 

trefpunt voor de brood- en banketbakkerij, ijs-

bereiding, chocolade en zoetwaren, organiseert 

een nieuwe en uitgebreide sectorindeling, om te 

voldoen aan de verwachtingen van marktspelers. 

Om in te spelen op de actuele behoeften van 

exposanten en bezoekers worden de beursdata 

verplaatst en vindt het evenement plaats van 

vrijdag 5 tot en met dinsdag 9 februari 2016 

in het expositiecomplex Paris-Nord Villepinte. 

Meer dan ooit tevoren presenteert de vakbeurs 

aan alle professionals uit de brood- en banket-

sector een uiterst compleet aanbod bestaande uit 

equipment, grondstoffen, producten en diensten.  

Europain 2016: 5 tot en met 9 februari

http://www.europain.com/


T:  024 -3973837   ●  E:  INFO@ESKESPARTNERS.NL   

WWW.ESKESPARTNERS.NL   ● POSTBUS 99  ●  6560 AB GROESBEEK
ESKES & PARTNERS BV ADVISEERT  IN ASSURANTIËN, 

HYPOTHEKEN,  F INANCIËLE  P LANNING EN PENSIOENEN

Wat blijft er eigenlijk voor u 
over als het een keer tegenzit?

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen

        En... als het een keer tegenzit, dan wilt u zorgeloos en kleine-
letter-loos terug kunnen vallen op een adviseur die niet alleen uw 
bakkerijspecialisme doorgrondt, maar daarin ook nog eens aantoon-
baar de beste is. Eskes & Partners dus. 

Periodiek onderhoud   
GGoed vvoor uuw machinepark! 

Uw machines zijn een verlengstuk van uw vakmanschap. 
Een goede werking ervan, geven continuïteit binnen uw 
bedrijf. Aandacht voor deze zaken zijn van groot belang 
en onderhoud is daar een onderdeel van. Wij hebben 
een vakkundig team monteurs die u van dienst kunnen 
zijn. Indien u meer informatie wilt, bel of stuur ons een 
berichtje zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.  

Voor mmeer informatie eigen fabrikaat 
silo, bollenrijskast, automatisering, 

oliebollenlijn en stofafzuiging 
wwww.terhaarnijverdal.nl 

info@terhaarnijverdal..nl 
TTel: 0548-6616088 

mailto:INFO@eskespartners.nl
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http://www.terhaarnijverdal.nl/
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We treffen Eric in zijn bakkerij in Enter, de plaats 
waar Van Otten Patissier & Broodspecialist als 
sinds 1928 te vinden is. “Mijn opa (Jans van Otten 
red.) is in 1928 gestart met een eigen bakkerij aan 
de rand van Enter. Mijn vader en moeder (Bennie 
en Marietje red.) namen in 1960 de bakkerij over 
en zelf ben ik samen met mijn vrouw Irma in 1990 
bij het bedrijf gekomen. Ik heb het vak zoals men 
zegt met de paplepel ingegoten gekregen. Als 
kleine jongen was ik al aan het bakken. Ik vond 
het ook leuk, dus de keuze voor de bakkerij was 
snel gemaakt.”

Onder de leiding van Eric sloeg Van Otten Patissier 
& Broodspecialist een iets andere weg in. “Mijn 
vader had een typische broodbakkerij. Hij had 
niet veel met patisserie, maar mijn passie voor het 
vakmanschap lag daar ook, naast het brood bak-
ken natuurlijk. Toen ik in de bakkerij erbij kwam, 
zijn we ons gaan richten op beide takken van sport 
en dat deden we met volle overtuiging. We gingen 
back to basic en maakten alles zelf met natuurlijke 
producten, eerlijke grondstoffen en zonder rare 
toevoegingen. Dat leidt tot een heel goed en lekker 
product. We willen onze klanten ook graag verras-
sen met onze producten. Dat de kwaliteit goed is 
hebben ze bewezen door in 2006 beste brood- en 
banketbakkerij van Nederland te worden en in 
2009 kregen ze twee sterren in de Bakker met Ster 
verkiezing. Dat zijn leuke bevestigingen.”

In de afgelopen twintig jaar is Van Otten ook 
doorgegroeid. “We verhuisden de bakkerij naar 
het centrum in de Dorpsstraat in Enter nadat ik 
betrokken werd bij het bedrijf en in 1999 hebben 
we de winkel in Goor geopend. We kregen de 
mogelijkheid en die grepen we aan. We hadden 
het ook niet in de planning staan, maar we zochten 
wel naar uitbreiding. We konden meer rendement 
halen uit de productie. In 2009 volgde de opening 
van de winkel in Almelo en in 2010 openden we 
onze winkel in Rijssen. Hele mooie stappen, die 
we hebben kunnen zetten doordat God in mijn 
leven was gekomen.”

Geloof
Het geloof speelt sinds 2005 een grote rol in het 
leven van Eric. “In dat jaar heeft mijn leven een 
wending gekregen. Ik werd wakker op een avond 
en zag een intens wit licht in de slaapkamer waar 
ik enorm van schrok. Ik kon het niet plaatsen 
en door dit voorval ging ik nadenken over het 
leven. Wat volgde was een opeenstapeling van 
gebeurtenissen waardoor ik meer en meer mijn 
weg richting God heb gevonden. Ik ben in dat jaar 
met mijn goede vriend Benny Schuurman in Zuid-
Afrika geweest om samen een onderneming op te 
zetten. We zouden natuurstenen importeren en ik 
had dollartekens in mijn ogen. De bakkerij liep 
goed en ik dacht er wel wat naast te kunnen doen. 
Ik ben dus met Benny naar Zuid-Afrika gegaan om 
alles op te zetten, maar daar zijn er een aantal 
dingen gebeurd die mijn geloof in God hebben 
gesterkt.”  

Om hun gezamenlijke onderneming gestalte te 
geven gaan beide vrienden naar het Afrikaanse 
continent. Daar vallen ze van de ene in de andere 
wonderlijke situatie. “Zo waren we tijdens onze 
reis ’s avonds voor het diner met lokale mensen 
aan het bidden. We gingen met zijn allen staan en 
sloten de handen ineen om meer kracht te hebben 
in het gebed naar God en om de duivel buiten te 
sluiten zei de Zuid-Afrikaan. Wij deden mee uit 
respect voor hun geloofsovertuiging, maar ik werd 

Half oktober was hij als bakker veelvuldig in het 

nieuws. Eric van Otten uit Enter gaf in het radio-

programma Open Huis van de EO een interview 

en vervolgens was het ‘een gekkenhuis’, om in 

zijn bewoordingen te spreken. Hij ontvouwde 

zijn idee om bakkerijcontainers in conflictgebie-

den en vluchtelingenkampen te plaatsen en EO 

verspreidde een persbericht over het gesprek. 

Eric liet het over zich heenkomen en maakte van 

de publiciteit gebruik om zoveel mogelijk te ver-

tellen over zijn initiatief ‘The Breadhouse’. Ook 

de redactie van NBT Magazine werd getriggerd 

door de berichtgeving over de bakker uit Enter 

en dus namen wij contact op met Eric om een 

afspraak te maken. In een openhartig verhaal 

vertelt hij onder meer over zijn passie voor het 

bakkersvak, zijn zoektocht naar God en zijn 

doelen in het leven.

Eric van Otten: “Het ideaal is om mensen te helpen”



heel emotioneel. Ik ben de tuin in gelopen gelopen 
om te kalmeren en Benny volgde mij. Hij had het-
zelfde. Als verklaring kregen we te horen ‘dat God 
met ons bezig was’. We lieten het voorval voor 
wat het was en gingen door met onze reis en onze 
voornemens om onze stenenhandel verder uit te 
rollen, maar de niet te verklaren toevalligheden 
stapelden elkaar op. Als we iemand nodig hadden, 
stond die man opeens op de stoep bijvoorbeeld. 
Het was allemaal te toevallig om waar te zijn.”

Nog een voorbeeld volgt: “Na vier dagen Zuid-
Afrika zijn we naar Zambia gereisd om de Victoria 
Falls te aanschouwen. Een hele brede rivier – de 
Zambezi rivier – valt hier in een diepe kloof. Een 
prachtige locatie, waar we vlakbij sliepen. Door 
het opstuivend water in de zon was er ook sprake 
van een magnifieke regenboog. Toen we dat zagen 
kregen we ontzag voor de grootheid van God op 
dat moment. We zagen in de verte de contouren 
van ons hotel boven het bos uitsteken en besloten 
een alternatieve route door het bos te volgen. 
Tijdens onze wandeling naar het hotel zien we vijf 
jongens in de verte de weg oversteken, maar we 
schenken niet echt aandacht daaraan. Ineens, van-
uit het niets, loopt er een man naast ons. Ik vroeg 
hem wat hij kwam doen. Hij is van de beveiliging 
aan zijn outfit te zien en hij antwoordt: ‘Ik loop 
even met jullie mee, want die jongens willen jullie 
beroven’. We kletsen wat en we lopen door. Hij 
brengt ons veilig naar het hotel en we willen hem 
bedanken, maar de man is ineens weer verdwe-
nen. Benny en ik kregen daardoor een bepaalde 
rust over ons heen. Zo waren er nog meer voorval-
len die ons allebei stof tot nadenken gaven.”

Eenmaal thuis van zijn indrukwekkende reis kreeg 
Eric steeds meer het gevoel dat God plannen 
met hem had. “Ik voelde dat ik mijn leven moest 
toevertrouwen aan God. Dat vond ik echter heel 
eng, maar door een verhaal van Benny veranderde 
dat. Hij had een ervaring met een man, die mij 
helemaal overrompelde. Benny werkte inmiddels 
zelfstandig in de bouw en daar ontmoette hij op 
een dag een man, die hem dingen over onze reis 
naar Afrika kon vertellen en over onze gebeurtenis-
sen daar, die niemand kon weten. Deze man gaf 
aan dat hij de man was die ons begeleidde naar 
het hotel, maar hij zag er anders uit. Hij was erbij 
toen we beden naar God en emotioneel braken en 
ga zo maar door. Hij gaf aan door God gestuurd te 
zijn. Ik was helemaal slag en heb een aantal dagen 
later mijn leven aan God toevertrouwd. Toen ik 
dat deed mocht ik de Heilige Geest ontvangen. 
Sindsdien is mijn leven dus drastisch veranderd en 
staat het in het teken van God.”

Prioriteiten
Niet alleen zijn privéleven veranderde, ook als 
ondernemer maakte Eric andere keuzes. “Ik ging 
voorheen als een olifant in een porseleinkast te 
werk. We werken nu totaal anders. Alles wordt 
samen met de medewerkers besloten. Het team 
is verantwoordelijk voor hun eigen plek, maar 
samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel. 

De prioriteiten zijn ook veranderd. Prioriteit één is 
dat mensen met plezier werken. Ten tweede willen 
we graag de lekkerste producten maken tegen een 
betaalbare prijs. Als dat goed gaat, komt de rest 
vanzelf. Geld verdienen is een middel om verder te 
komen en te herinvesteren, maar dat is een middel 
en dus geen doel. Ik ben zelf ook veel gelukkiger 
geworden door deze manier van werken. Wanneer 
je dagelijks in je element bent en betekenisvol kunt 
zijn voor een ander, is dat het mooiste wat je kunt 
hebben. En daar zit een Bijbelse opdracht in: om 
te dienen.”

The Breadhouse
Naast zijn passie voor God, kreeg Eric dus ook 
een passie voor het helpen van anderen. Hij startte 
‘The Breadhouse’: een stichting die bakkerijen wil 
opzetten op plaatsen waar daar behoefte aan is. 
“Stichting The Breadhouse verzorgt bakkerijprojec-
ten voor de eerste levensbehoefte in arme gebie-
den. In de afgelopen jaren hebben we vijf bak-
kerijen in Armenië en twee in Pretoria en Jeffreys 
Bay in Zuid-Afrika opgezet. In deze bakkerijen 
worden broden gebakken om de lokale bevolking 
te voorzien van hun eerste levensbehoefte brood. 
Het ideaal is om mensen te helpen.”

Door zijn ervaringen met The Breadhouse kwam 
Eric op het idee om verplaatsbare bakkerijen in 
zeecontainers te realiseren. “Daarvoor ben ik in 
contact gekomen met Rolof Mulder, die met de 
‘hospitainer’ een operatiekamer in zeecontainer 
ontworpen heeft. Daardoor kreeg ik het idee om 
bakkerijen in containers te maken en die te kun-
nen plaatsen in conflictgebieden en bijvoorbeeld 
vluchtelingenkampen. We moeten er een soort ver-
dienmodel in maken, waardoor mensen het brood 
kunnen verkopen en zelf grondstoffen inkopen, om 
ze zelfvoorzienend te maken. We zijn het plan nu 
aan het uitwerken en er is al veel vraag naar. Na 
de mediahype is dat alleen maar groter geworden. 
Er zit natuurlijk ook een kostenplaatje aan alles 
en we zijn afhankelijk van derden. Er is veel geld 
voor nodig en we zoeken dan ook sponsors. Eén 
container kost ongeveer €130.000,- tot €150.000,-
. Begin volgend jaar hebben we hopelijk de eerste 
container klaar om in te zetten. Het geeft in ieder 
geval heel veel voldoening om op deze manier iets 
voor anderen te doen”, zo vertelt Eric tot slot.

Voor een ieder die wil bijdragen aan het realiseren van 
een bakkerijcontainer: Stichting The Breadhouse, 
rekeningnummer NL17RABO0302591443
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Marius Eskes
Marius Eskes van Eskes & Partners Assurantie 

Adviseurs gaat dieper in op prangende onderwer-

pen op het gebied van verzekeringen en thema’s 

die hemzelf en de bakkersindustrie bezighouden. 

Dit keer spreekt hij onder meer over hoe je 

voorzorgsmaatregelen kunt nemen om brand te 

voorkomen.

In de brand, uit de brand
De tijd vliegt, maar wij en de techniek vliegen 
mee. Maar ondanks de opkomst van de zelfrij-
dende auto komt iets als brand nog maar al te 
vaak voor. En in de brand, uit de brand vergeet 
het maar.

Een brand in uw winkel of bakkerij geeft alleen 
maar ellende ook al is er een adequate verzeke-
ring van toepassing. Een verzekering dekt materi-
ele schade en bedrijfsschade achteraf.

Het is essentieel dat brand wordt voorkomen. 
Maar ook rook en roetschade komt helaas te 
vaak voor, waardoor de winkel of bakkerij geheel 
gestript en schoongemaakt moet worden.

Veel branden worden veroorzaakt door elektri-
sche installaties, die slecht zijn ontworpen of 
verkeerd zijn aangelegd of matig worden onder-
houden.

Maar liefst 60% van alle branden door elek-
trische installaties heeft te maken met het niet 
goed aanleggen van de installatie. Daarom is het 
belangrijk dat een installatie periodiek geïnspec-
teerd en onderhoud wordt. Helaas gebeurt dit 
niet of veel te weinig, terwijl de kosten van een 
technische inspectie meevallen. Zo’n inspectie 
moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd 
bedrijf volgens de eisen van NEN 3140. Hierin 
staat beschreven hoe men een elektrische instal-
latie met bijbehorende apparaten en toestellen 
moet inspecteren en onderhouden. Regelmatig 
is er bij bedrijven sprake van overbelasting van 
tafelcontactdozen, niet geaarde stopcontacten, 
niet volledig afgerolde kabelhaspels, apparaten 
die onnodig worden aangelaten en daardoor 
stof aantrekken, verouderde en / of vervuilde 
apparatuur enz. Orde, netheid en simpele orga-
nisatorische maatregelen zijn vaak al genoeg om 
brandschade te voorkomen. En ook dat hoort bij 
ondernemerschap.

Een paar praktische adviezen:

- Sluit niet te veel apparaten aan op 
 tafelcontactdozen; zo voorkomt u oververhit-
 ting en brand, rook en roetschade. 
- Instrueer uw werknemers om computers,   
 monitoren en andere apparatuur aan het
 einde van de dag volledig uit te schakelen   
 en niet op stand-by te laten staan; de 
 apparaten trekken zo minder stof aan, 
 wat de kans op kortsluiting en brand 
 vermindert. 
- Vervang oude en slechte apparatuur op tijd;  
 slijtage kan namelijk leiden tot hittewerking  
 of kortsluiting met brand als gevolg. 
- Een acculader voor een heftruck of stapelaar  
 dient goed beveiligd te zijn. 
- Vervang kapotte tl-buizen tijdig. 
- Let bij het aanschaffen van apparatuur erop  
 of deze voldoet aan de Europese regelgeving.

De NEN 3140 clausule staat vaak als preventie 
eis opgenomen in de polisvoorwaarden van een 
brandverzekering. Dit betekent simpelweg dat 
u om de drie of vijf jaar verplicht bent om de 
elektrische installatie te laten keuren. Ik raad 
u van harte aan om bij uw verzekeraar of tus-
senpersoon na te vragen of deze clausule ook is 
opgenomen in uw polisvoorwaarden.

Zoals eerder gezegd: in de brand, uit de brand, 
vergeet het maar.  

Meer informatie: 
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs
Tel. + 31 (0)24 397 38 37
www.eskespartners.nl 

http://www.eskespartners.nl/


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

http://www.miwe.com/
http://www.miwe.com/
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