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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

De leverancier van goed opgeleide en 
flexibele onderhoudsengineers

Bij de onderhoudsdienst van Divardy 

zijn een grote groep allround onder-

houdsmonteurs dag en nacht paraat. 

Deze monteurs kunnen op verschil-

lende manieren en bij alle soorten 

machines van welke oorsprong dan 

ook ingezet worden. Ter ondersteu-

ning of vervanging van de technische 

dienst als er storingen zijn, maar ook 

bij regulier onderhoud, ombouw, revi-

sies en specialistische verbeteringen 

aan de brood productielijn.

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

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

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

Bel of mail Divardy Services voor alle 
spare parts voor elke machinespare parts voor elke machine

Divardy heeft in het magazijn niet alleen 

de spare parts van de Divardy machines, 

maar ook van de vele Capway machines 

liggen de onderdelen op de plank. 

mailto:service@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
http://www.bakeryspareparts.nl/
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Wat is de toekomst van de bakkerij? Ik neem aan dat u hierover al meermaals heeft 
nagedacht. Wat wordt in de toekomst van u gevraagd? Hoe heb je als bakker nog 
toegevoegde waarde voor de consument? Het antwoord is niet eenduidig en voor 
iedereen anders, maar wat je de laatste jaren ziet, is dat beleving en kwaliteit vooral 
uw toegevoegde waarde zijn. 

Het aantal bakkers dat een nieuw winkelconcept omarmt neemt snel toe. Open bak-
kerijen, mooi interieur, combinatie met horeca en vooral kwalitatief zeer hoogwaar-
dige producten, zonder conserverings- en verbetermiddelen. Deze trend is natuurlijk 
al veel langer gaande, maar nu zie je meer en meer ondernemers die hun ideeën 
daadwerkelijk omzetten in fraaie winkelconcepten waar de consument op en top 
beleving terugvindt en heerlijke producten kan kopen. Een mooie ontwikkeling die de 
komende jaren alleen maar meer in het straatbeeld terug te zien zal zijn.

Een bedrijf dat zich ook nadrukkelijk met de vraag ‘wat is de toekomst van de bakkerij’ 
bezig heeft gehouden, is de Kaak Groep. In een uitgebreid gesprek dat wij hadden 
met Aart-Jan Hartman, geeft hij uitleg over de ontwikkelingen die de Kaak Groep 
heeft ondernomen om ook de komende jaren een vooraanstaande rol te bekleden 
in de bakkersbranche. Zeer interessant om te lezen, want Kaak is zoals altijd zeer 
vooruitstrevend in alles. Aart-Jan geeft inzicht in de verschillende strategieën van de 
Kaak Groep, maar toont het bedrijf ook haar innovatiedrang. Zo heeft de Kaak Groep 
als één van de eerste in ons land de beschikking over een 3D-metaalprinter, wat 
misschien heel futuristisch klinkt, maar toch echt de toekomst van veel fabrikanten en 
ontwikkelaars gaat worden.

En als we het toch over de toekomst hebben: we mogen ons alweer opmaken voor 
2017. Na een geweldig interessant 2016 staan we voor een nieuw jaar vol uitdagingen 
en mogelijkheden. Wat we in ieder geval wel mogen constateren is dat brood weer 
beter op de kaart staat. Consumenten zijn zeker bereid te betalen voor een lekkere 
boterham en dat blijkt ook uit het succes van eerder genoemde winkelconcepten. 
Daarbij mag u zich opmaken voor een enorm drukke laatste weken van dit jaar. Uw 
productie draait waarschijnlijk overuren, maar dat is een luxe. Dat geeft aan dat uw 
klanten zich tijdens de feestdagen graag tegoed doen aan de lekkerste producten en 
daarvoor wat extra willen betalen. Zorg dan wel voor dat extra stukje beleving, want 
dat is wat de consument toch verwacht.
 
Rest mij nog u alvast fijne feestdagen, een voorspoedig 2017 en heel veel leesplezier 
met deze laatste uitgave van NBT Magazine van 2016 te wensen!

Hoofdredacteur NBT Magazine 

De Visie

Coen de Jager
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P. 8 EVERBAKE OVENS & BAKKERIJTECHNIEK
Met het samenbrengen van het (oven)pakket van Everbake en het servicepakket van Hogervorst Bakkerijservice, kan Everbake Ovens & Bakkerijtechniek een totaal-
pakket aanbieden waar bakkers ontzorgd worden op alle fronten. Bij Jongerius Bakker in Zoetermeer kunnen ze daarover meepraten. 

16
P. 16 HAARING
Geerlof Haaring, gecertificeerd Register Taxateur van Haaring Bakkerijadvies & Taxaties, voert taxaties uit bij 
bakkerijen voor verzekeringsdoeleinden en merkt in de praktijk dat er over het goed verzekerd zijn nog veel 
misverstanden bestaan.

n B T  M a g a z i n e  n r  6  2 0 1 64

8

P. 19 ESKES & PARTNERS
Jos Alma van Eskes & Partners 
belicht in deze uitgave van NBT 
Magazine die gedeeltelijk in het 
teken staat van verzekeringen een 
zeer actueel onderwerp.

P. 22 COVERSTORY 
Waar staat de Kaak Groep over vijf jaar en hoe gaan ze die doelstellingen bereiken? Aart-Jan Hartman, CCO van 
de Kaak Groep, vertelt het ons in een uitgebreid interview en gaat dieper in op een groot aantal ontwikkelingen 
binnen de Kaak Groep.

22

i n h o u D



P. 32 MARVU 
Marvu foodprocessing equipment realiseerde onlangs een koeltrans-
portsysteem bij Hölter Brot Großbäckerei KG in Salzkotten Duitsland.

P. 28 UNISPRAY
Unispray is producent van de meest innovatieve spuitsystemen voor de voedingsmiddelenindustrie. Het twin-
tigjarig bestaan leek ons een mooie aanleiding om een gesprek aan te knopen met eigenaar en oprichter van 
Unispray, Tom Gosman.

n B T  M a g a z i n e  n r  6  2 0 1 6 5

28

P. 40 RETRO
Het veertigjarig bestaan van Bakkerij 
Elderkamp in Zwolle was voor onze 
redactie aanleiding om langs te gaan 
bij Willem en Fabiënne Elderkamp. 
Zij vertellen ons onder meer over dit 
bijzondere jubileum.



V o o r g e B a k k e n

Laten we alvast met volgend jaar beginnen. Op 5 en 6 maart staat de toonaan-
gevende vakbeurs voor de Nederlandse bakkerijsector weer voor de deur. Op 
deze dagen gaat de 6e editie van Bakkersvak van start! Na een succesvolle jubi-
leumeditie in 2016, beloven het in maart weer twee prachtige dagen te worden. 
Ook in 2017 is er weer genoeg te zien, te beleven en te proeven op Bakkersvak. 
Ondernemers uit de sectoren brood, banket en patisserie staan voor u klaar met 
de meest smaakvolle lekkernijen. Daarnaast is er op Bakkersvak genoeg inspi-
ratie en innovatie op te doen in het ondernemerschap, assortiment, machines 
en andere benodigdheden. Ik raad dan ook iedereen aan om één of meerdere 
beurzen te bezoeken om daarbij uw horizon te verbreden, te zien wat er alle-
maal te koop is en innovatieve ontwikkelingen te ontdekken die bij u passen.

Het begin van het jaar 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 
bedrijfsvoering 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 econo-
misch 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 verze-
keringsspecial 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 vinden. Ook wil ik via deze weg alle lezers bedanken en vooral een 
voorspoedig verloop van de rest van dit jaar wensen. Mag 2017 ons allen in 
gezondheid bereiken en laten we hopen op een succesvol jaar!

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

DIT IS ALWEER DE LAATSTE UITGAVE VAN HET JAAR 2016 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. DE LAATSTE MAAND VAN HET 

JAAR IS OOK EEN MAAND WAAR EXTRA OMZET GEGENEREERD KAN WORDEN DUS LATEN WE HOPEN DAT DE FEESTDAGEN TOCH ‘DE 

OMZET’ GAAN BRENGEN WAAR WE HET UITEINDELIJK ALLEMAAL VOOR DOEN. 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.  

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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r e p o r T a g e

Everbake Ovens & Bakkerijtechniek heeft recent een prachtig project gerealiseerd bij Jongerius Bakker in 
Zoetermeer. Maar liefst zes splinternieuwe Bongard rotatieovens, één gereviseerde rotatieoven en een ther-
mische olieoven zijn bij Jongerius Bakker geplaatst. Wij spreken in Zoetermeer met Daphne Jongerius en 
Willem-Jan Teeuw.

ER IS WEER BEWEGING IN DE INVESTERINGEN ALS HET GAAT OM BIJ-

VOORBEELD OVENS. KIJK ALLEEN NAAR DE AFGELOPEN UITGAVE VAN NBT 

MAGAZINE EN U ZIET VEEL NIEUWE PROJECTEN. OOK EVERBAKE OVENS & 

BAKKERIJTECHNIEK HEEFT ZICH DE AFGELOPEN MAANDEN DRUK MOETEN 

MAKEN OM EEN AANTAL NIEUWE, PRESTIGIEUZE PROJECTEN OP TE LEVE-

REN, MAAR DAAR ZIJN ZE GELUKKIG NIET ZO SNEL VAN ONDERSTEBO-

VEN. MET HET SAMENBRENGEN VAN HET (OVEN)PAKKET VAN EVERBAKE 

EN HET SERVICEPAKKET VAN HOGERVORST BAKKERIJSERVICE, KAN 

EVERBAKE OVENS & BAKKERIJTECHNIEK EEN TOTAALPAKKET AANBIEDEN 

WAAR BAKKERS ONTZORGD WORDEN OP ALLE FRONTEN. IN ZOETERMEER 

HEEFT JONGERIUS BAKKER GEKOZEN VOOR DE DIENSTEN VAN EVERBAKE 

OVENS & BAKKERIJTECHNIEK EN WIJ GINGEN EEN KIJKJE NEMEN EN EEN 

PRAATJE MAKEN OM TE ZIEN EN TE HOREN HOE ALLES VERLOPEN IS. 

Everbake Ovens  
Bakkerijtechniek

ONTZORGT JONGERIUS BAKKER 

Willem-Jan Teeuw & Daphne Jongerius
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Everbake Ovens  

FAMILIEBEDRIJF
Familiebedrijf Jongerius Bakker bestaat al 115 jaar en met Daphne Jongerius 
staat bijna de vierde generatie aan het roer. Begin volgend jaar zal Daphne het 
stokje van haar vader Gert overnemen. “Je mag wel stellen dat we een familie-
bedrijf zijn, maar het gaat veel verder alleen de familie Jongerius. We hebben 
mensen in dienst die al decennia lang zich volledig inzetten voor het succes 
van de bakkerij en een mooi voorbeeld daarvan is Willem-Jan. Onze basis zijn 
de mensen die hier werken”, vertelt Daphne.

Daphne gaat dus begin volgend jaar definitief de scepter zwaaien bij Jongerius 
Bakker, maar is alweer tien jaar betrokken bij het reilen en zeilen van de bak-
kerij. “Ik ben begonnen met de marketing & communicatie van het bedrijf en 
dat heeft mijn zus Sterre vorig jaar overgenomen. Daardoor kreeg ik steeds 
meer  vrijheid om met het managen van de onderneming te bemoeien. Mijn 
vader is nog steeds actief bezig met de bakkerij, maar ik zal volgend jaar ver-
antwoordelijk worden.”

PRODUCTIE
De centrale bakkerij van Jongerius Bakker voorziet in totaal zeventien winkels 
van brood en de elf eigen filialen ook nog banket. “Tien eigen filialen in de 
gemeente Zoetermeer en een winkel in Bleiswijk en we leveren dagelijks pro-
ducten aan een supermarkt in Benthuizen, een speciaalzaak in Zevenhuizen 
en Banketbakkerij De Vlaam in Gouda en omgeving. Daarvoor moeten we dus 
een grote capaciteit hebben in de bakkerij en de ovens zijn daar een belangrijk 
onderdeel van.”  

Vernieuwing is iets waar ze bij Jongerius altijd sterk op inzetten, zo vertelt 
Daphne. “We zijn vernieuwend in ons assortiment, maar we verbouwen ook 
met enige regelmaat een winkel en de bakkerij wordt waar nodig voorzien van 
nieuwe oplossingen of machines om het productieproces te optimaliseren.” 
“Dat is ook het mooie van een familiebedrijf”, zo vult Willem-Jan aan. “Ik ben 
als een jongentje van dertien het bedrijf letterlijk binnen komen wandelen en 
door de jaren heen zie je dat de werkwijze zo veel verder geprofessionaliseerd 
wordt. Er is bij een familiebedrijf ook altijd een grote mate van betrokkenheid 
en gedrevenheid van alle mensen die er werken, maar ook richting de consu-
ment. Het beste product bieden voor je klanten, daar gaat het hier om.”

NIEUWE OVENS
Sowieso geeft het verhogen van de kwaliteit de doorslag bij het nemen van 
beslissingen over bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe ovens. “De oude 
Bongard-ovens waren aan groot onderhoud toe”, zo begint Willem-Jan. “We 
merkten dat er wat warmteverlies optrad bij de oude ovens. We moeten de 
beste broden van Zoetermeer en omstreken bakken van onszelf, maar dan moe-
ten alle voorwaarden om dat te bakken ook in orde zijn, van grondstoffen tot 
aan de ovens. We wilden alle ovens reviseren in samenwerking met Everbake 
Ovens & Bakkerijtechniek, maar daar kwamen toch wat meer complicaties aan 
het licht bij de eerste oven. De keuze werd zodoende gemaakt om voor de 
overige zes rotatieovens over te gaan op aanschaf van nieuwe ovens.”

ENERGIEBESPARING
De thermische olieoven van Becker Gouet was sowieso aan vervanging toe en 
bij de oplevering van die oven, werd besloten om de resterende zes rotatie-
ovens te vervangen met splinternieuwe Bongard rotatieovens. “Dit leek ons de 
beste keuze. Dat blijkt ook wel, want de ovens zijn in oktober één voor één 
geplaatst om ervoor te zorgen dat we de productie niet stil hoefden te leggen, 
en tijdens onze open dag kregen we alleen maar complimenten van klanten. 
‘Jullie bakten al het beste brood, maar het is nu nog beter’, zo hoorden we veel. 
En dan hebben we ook een energiebesparing van 35% en is er fiscaal voordeel 
door de Energie-investeringsaftrek.”

JONGERIUS & BONGARD
Dat Jongerius Bakker de keuze op Bongard en Everbake Ovens & 
Bakkerijtechniek liet vallen, is niet eens een hele grote verrassing. “Dit is onze 
derde serie Bongard-ovens die we hebben aangeschaft”, aldus Willem-Jan. 
“Bongard is voor ons gewoon het beste merk. De ovens hebben een speciaal 
karakter en het brood krijgt een lekker krokante korst, waar de consument ons 
ook om roemt. Ik durf wel te stellen dat het succes van onze bakkerij mede 
bepaald is door de Bongard-ovens. We zijn in onze kwaliteit weer een stapje 
omhoog gegaan, dat zien we ook aan onze waarderingen van het NBC, waar 
we nu zelfs regelmatig negens scoren. Vanuit ons niets dan complimenten voor 
Everbake Ovens & Bakkerijtechniek en het hele team dat geholpen heeft. Alles 
is vlekkeloos gegaan en we weten dat we ook in de toekomst een beroep op 
hen kunnen blijven doen.”

Meer informatie: 
EverBake Ovens & Bakkerijtechniek
Tel. + 31(0)88 73 000 10
www.everbake.nl 

http://www.everbake.nl/
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Met bijna zevenhonderd exposanten vanuit 23 verschillende landen was het aanbod op 
Südback zeer divers en interessant. Ook het aantal bezoekers vanuit andere landen dan 
Duitsland groeide en kwam uit op zeventien procent van de 38.000. Nederlandse bezoe-
kers zijn nog niet sterk vertegenwoordigd, maar dat moet in de toekomst veranderen. Zeker 

gezien het feit dat bijvoorbeeld IBA één 
keer in de drie jaar georganiseerd wordt, is 
Südback en geweldig alternatief voor onder-
nemers om op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen.

NEDERLAND
Ook vanuit Nederland zijn er exposanten 
die Südback als vakbeurs hoog inschat-
ten. Onder meer BVT Bakery Service uit 
Oss, Bakon Food Equipement, Jasca Bakery 
Technology, de Kaak Group, Kalmeijer, 
NewCap Bakery Services, Niverplast, Pcdata 
en Royal Steensma waren in Stuttgart aanwe-
zig. Wellicht toch een keer de moeite waard 
voor u om Südback in de toekomst te bezoe-
ken. De volgende editie van Südback vindt 
plaats van 23 tot en met 26 september 2017 
in de hallen van Messe Stuttgart.

Meer informatie: 

www.messe-stuttgart.de

WE SCHREVEN HET DIT JAAR AL: DE DUITSE VAKBEURS SÜDBACK IS EEN MOOI 

ALTERNATIEF OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELIN-

GEN IN EEN JAAR WAARIN VERDER WEINIG BEURZEN ZIJN. DAT BLEEK WEL 

VAN 22 TOT EN MET 25 OKTOBER IN STUTTGART, WAAR IN TOTAAL 38.000 

BEZOEKERS SÜDBACK AANDEDEN: EEN NIEUW BEZOEKERSRECORD.

Südback 2016 
BREEKT BEZOEKERSRECORD

Marvu
Sterk in het verbinden van 
losse processtappen tot één 
soepel lopend geheel. Sterk in 
het verbinden van mensen om 
voor elk logistiek probleem tot 
de beste oplossing te komen. 
Dat is wat Marvu kenmerkt. 
Om voor uw bedrijf de best 
mogelijke oplossing te bieden 
verbindt EasyLockDrive 
Systems zich met Marvu, 
zodat Marvu uw eindeloos veel 
mogelijkheden kan bieden.

www.marvu.nl
Bekijk de nieuwe website:
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Met 35 jaar specialisasche ervaring in de voedingsmiddelen industrie, 
is RBK één van de meest vooraanstaande organisaaes op gebied van 
automaasering in de foodsector. 

Wij adviseren en leveren voor uw producaeomgeving, uw 
gebouwbeheersing, bedrijfsvoering of uw kantoor automaasering.
Al deze faceeen beheersen wij als geen ander.

www.rbk.nl

Het ERP systeem voor de FOOD
ontwikkeld door specialisten!

KEULEN, 29.01 t/m 01.02.2017

De internationale toeleveringsbeurs
voor de zoetwaren- en snackindustrie

www.prosweets-cologne.com

Zorgvuldig gekozen ingrediënten voor fi jne lekkernijen, 
verleidelijke looks voor verkoopsterke verpakkingsoutfi ts 
en innovatieve technieken voor geoptimaliseerde 
processen.

IDEEËN VOOR DE
ZOETWAREN- EN
SNACKPRODUCTIE
VAN MORGEN

Uw directe contact:
RS Vision Expo BV
Excl. Vertegenwoordiging 
van Koelnmesse in Nederland
Panoven 13
3401 RA IJSSELSTEIN
Tel. + 31 (0) 30 – 3036450
tickets@koelnmesse.nl

NU EENVOUDIG ONLINE KOPEN:

www.prosweets-cologne.com/tickets

Uw toegangskaart geldt ook voor het bezoek 

aan de parallel plaatsvindende        , de grootste 

beurs ter wereld voor zoetwaren en snacks.
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Al in het prille begin van het merk Citroën worden er versies 
geleverd die als ‘Boulangère’ broodwagen, door het leven 
gaan. Een traditie die Citroën ook met zijn huidige producten 
nog steeds eer aan doet. De huidige Berlingo en de gloed-
nieuwe Jumpy zijn de gedroomde bedrijfswagens voor het 
moderne bakkersbedrijf. De allround capaciteiten van Citroëns 
bestellers bieden de bakker van nu precies dat feelgood-gevoel 
dat zij van een bedrijfswagen mogen verwachten.

BE DIFFERENT
De Citroën Berlingo en Jumpy zijn beiden toonaangevend 
in hun klasse. Met laadvolumes van 3,7 tot liefst 6,1 m3 en 
tot 1500 kg laadvermogen slikken ze alles als zoete koek. 
Ingrediënten op Europallets, geurend vers brood voor de klant 
of gekoeld transport voor delicaat gebak, in een bedrijfswagen 
van Citroën kan het allemaal. Veilig, vertrouwd en in alle com-
fort. Met op maat ombouwmogelijkheden die het motto ‘be 
different’ met glans waar maken.

TESTPARCOURS
Anne Lobbes, Directeur PR & Corporate Communication 
Citroën Nederland BV bevestigt: “Een bruidstaart afleveren op 
de feestlocatie, de dagelijkse ronde of de bevoorrading van uw 
winkel: tijdens de vakbeurs Bakkersvak 2017 op 5 en 6 maart 
2017 in het Autotron Rosmalen neemt hoofdsponsor Citroën 
u mee op een ontdekkingsreis door de vele mogelijkheden 
van het gamma. Op het testparcours kunt u zelf beleven 
wat Citroën te bieden heeft. Daar laten wij u graag zien wat 
onze producten kunnen betekenen voor de mobiliteit van uw 
bedrijf. Want dat is waar we het tenslotte allemaal voor doen: 
tevreden klanten.” 

HOOFDSPONSOR
BAKKERSVAK 2017 

CITROËN BEDRIJFSWAGENS ZIJN ALTIJD NAUW VER-

BONDEN GEWEEST MET GROTE EN KLEINE ONDERNE-

MERS. TRANSPORTEURS, AANNEMERS, MARKTKOOP-

LUI EN KRUIDENIERS, IEDEREEN WEET SINDS JAAR EN 

DAG DE KWALITEIT VAN DE CITROËN-PRODUCTEN TE 

WAARDEREN. HET IS DAN OOK RAAR DAT CITROËN 

ZICH VERBONDEN HEEFT ALS HOOFDSPONSOR AAN 

DE VAKBEURS BAKKERSVAK 2017.

CITROËN BEDRIJFSWAGENS 

A d v e r t e n t i e

Bakkerij taxaties

Waardeer
uw bakkerij!



CITROËN BEDRIJFSWAGENS 
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FRITUREN BLIJK HOT. IN OKTOBER 

ORGANISEERDE ZEELANDIA SAMEN 

MET EVERBAKE CAPWAY EEN AAN-

TAL INSPIRERENDE FRITUUR SESSIES 

OM KENNIS TE DELEN EN TE LATEN 

ZIEN WAT ER ALLEMAAL MOGELIJK IS 

OMTRENT FRITUREN. 

Een groot succes was het, de Frituur Inspiratie Sessies. Maar liefst 211 bak-
kers hebben deelgenomen aan de sessies op vijf verschillende locaties door 
Nederland. Er werd gedemonstreerd, gekeurd, geproefd en geluisterd. Zo deelden 
collegabakkers hun ervaringen en gaven tips over hoe frituren beter tot zijn recht 
kan komen. En wat levert het nou op zo’n oliebol? Deze vraag werd beantwoord 
aan de hand van een interessant verdienmodel dat overigens beschikbaar is 
gesteld aan alle  belangstellenden. 

CREARE®

De demonstraties werden gegeven door twee bakkerij-adviseurs van Zeelandia 
met behulp van de Creare® oliebollenlijnen van EverBake Capway. Uiteraard 
werden er oliebollen gebakken maar ook Quarkini’s, churros en hartige hapjes 
passeerden de revue. Een duidelijke boodschap was dat er veel meer mogelijk is 
met betrekking tot frituren. Haal meer uit uw oliebollenlijn door eerder te bakken 
en niet te wachten tot de laatste week van het jaar.

Wilt u meer weten over de grondstoffen en recepten voor uw frituurproducten 
neem dan contact op met Leo Nouwen, tel. +31 (0)111 419365, lno@zeelandia.nl 
of kijk op www.zeelandia.nl. Wilt u meer informatie over de CREARE® frituurlijnen 
dan kunt u bellen met +31 (0)88 73 000 00 of ga naar www.everbake-capway.nl 

FRITUUR INSPIRATIE SESSIES DOOR 

EVERBAKE EN ZEELANDIA

mailto:lno@zeelandia.nl
http://www.zeelandia.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
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NAAST DE BESTAANDE CAISSES EN KARTONNEN SCHOTELS VOOR GEBAK INTRODU-

CEERT BEKO VERPAKKINGEN NU OOK KUNSTSTOF SCHOTELS IN VERSCHILLENDE VARI-

ANTEN EN KLEUREN. DIE GEVEN UW LEKKERE PRODUCTEN NOG MEER UITSTRALING EN 

UW KLANTEN MEER GEMAK. 

ASSORTIMENT 
Kies bijvoorbeeld voor stevige PET schotels in zwart, of PS schotels in zwart en fuchsia die voorzien 
zijn van een handig lipje: stijlvol, hip en praktisch! Onderscheid uzelf en presenteer uw patisserie op 
een extra luxe manier.

GELEGENHEDEN
“De schotels met lipje zijn perfect voor uw stuks gebak of kleine hapjes voor bijvoorbeeld een brui-
loft, high tea of geboortefeest. Makkelijk om te pakken en/of uit te delen, en tevens hygiënisch. Beko 
Verpakkingen creëert hiermee een onderscheidend vermogen voor het ambacht”, vertelt Ronald Pijl 
van Beko Verpakkingen. 

Meer informatie:

Beko Verpakkingen
Tel. +31 (0)24 37 866 44
www.beko-verpakkingen.nl

PATISSERIE IN EEN NIEUW JASJE 
         BIJ BEKO VERPAKKINGEN

BEN JE ONDERNEMER OF BROODBAKKER EN WIL JE MEER KENNIS, DIEPGANG EN PRAKTIJK OVER DE 

PRODUCTIE VAN GROOTBROOD? IN JANUARI 2017 START DE TRAINING ‘TOPPRAKTIJK’ IN WAGENINGEN. 

EEN TRAINING VOOR ONDERNEMERS EN BROODBAKKERS UIT HET AMBACHT EN DE INDUSTRIE, DIE MEER 

WILLEN WETEN OVER GRONDSTOFFEN, KNEDEN, RIJZEN, BAKKEN, STRUCTUUR EN SMAAK? 

Kwaliteit en verdieping zijn de rode draad door deze training. Meester Boulanger Peter Bienefelt is vier dagen gastheer 
en verzorgt tevens twee dagdelen training. Naast informatie en training over de werking van grondstoffen delen verschil-
lende toppers zoals Kees Goos, Hans Som en Peter Bienefelt hun ervaring tijdens de training. Alle trainingssessies staan 
in het teken van de praktijk. Zowel tijdens het bakken ter plekke als op basis van vooraf gedane bakproeven wordt er 
gekeken naar waar het in de praktijk in het proces fout kan gaan en hoe je dit op kunt lossen. 

Er wordt gewerkt in kleine groepen (max twaalf deelnemers) zodat er ruimte is voor vragen en eigen ontwikkeling. 
Trainingsdata zijn: 9,10,16 en 17 januari 2017. Dus ben je broodbakker en/of ondernemer en wil je meer weten, meer 
doen, bereiken en vernieuwen, meld je dan aan. 

Voor vragen en informatie kun je bellen met de Nationale Bakkerij Academie: 
Andre: tel. +31(0)6 50898946 & Jasper: +31(0)6 50580453.

ER IS ALTIJD MOGELIJKHEID 
               TOT VERBETERING

http://www.beko-verpakkingen.nl/
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Smildebakery-pointofsale.nl biedt bakkers een gemakkelijke manier om zelf win-
kel- en promotiemateriaal te maken, gepersonaliseerd naar eigen huisstijl met eigen 
acties. Hier zijn voorbeelden van posters en strooifolders terug te vinden en tevens 
een rijk gevulde beeldbank met foto’s van de Smilde Bakery producten. Bakkers 
kunnen ook heel gemakkelijk eigen foto’s gebruiken om POS-materiaal samen te 
stellen ter promotie van de producten.

MINI APPELFLAP
Smilde heeft dit najaar een aantal nieuwe producten toegevoegd aan het assorti-
ment en de nieuwe mini appelflapjes behoren tot de nieuwkomers. De mini appelf-
lapjes van Smilde Bakery zijn ideaal als klein tussendoortje of voor kleine eters en 
ook leuk voor kinderen als traktatie op school. Het deeg heeft 256 laagjes om dat 
heerlijke, knapperige effect te krijgen. Een goede aanvulling op het assortiment van 
de ambachtelijke bakker.

SMILDE BAKERY, ONDERDEEL VAN ROYAL 

SMILDE, HEEFT EEN BREED ASSORTIMENT 

BAKKERIJ PRODUCTEN VAN HALFFABRIKATEN 

EN MERINGUE TOT DIEPVRIES BANKETSPE-

CIALITEITEN EN BAKMIXEN. BEKEND ZIJN 

ONDER DE MERKEN PRUVÉ, VAN DE LEUR EN 

HOMEMADE. RECENT HEEFT SMILDE BAKERY 

HET ASSORTIMENT UITGEBREID MET EEN AAN-

TAL OVERHEERLIJKE NIEUWE PRODUCTEN, 

MAAR HEEFT HET BEDRIJF OOK NIEUW POS-

MATERIAAL ONTWIKKELD.

Smilde Bakery 
      INTRODUCEERT POINT OF SALE TOOL 
EN BREIDT ASSORTIMENT VERDER UIT

HOEKSCHE PERENSNACK
Fris en zoet: de Hoeksche perensnack is het allebei. De gebruikte peer is op ambachtelijke wijze op Hollandse bodem 
gekweekt Het resultaat is een perensnack met een zacht bedje banketbakkersroom, een krokante bite en die fris-zoete smaak 
van de gestoofde Hoeksche peer. Pure ingrediënten uit de natuur, die Smilde Bakery haar eigen kenmerkende twist heeft gege-
ven.  

GOLDLINE APPELFLAP 
De vernieuwde Goldline appelflap van Smilde Bakery zit vol met vers geschilde Jonagold appels omdat die het hele jaar zó 
sappig zijn, dat hun structuur behouden blijft. Dit maakt dat de Goldline appelflap vol zit met vezels en mineralen. Op smaak 
gebracht met kaneel en een vleugje suiker, gehuld in knapperig roomboter korstdeeg dat 256 keer gevouwen is waardoor het 
heerlijk luchtig is. 

MERINGUE DRUPS VANILLE
Het schuim van Smilde Bakery is al jaren een begrip in de Nederlandse bakkerijwereld. Aan het assortiment is een nieuwe ver-
sie toegevoegd, namelijk de Meringue drups Vanille. Deze kleine knisperende meringue drups zijn ideaal om te gebruiken ter 
decoratie op taarten. Daarnaast zijn ze ook een verrassende toevoeging op de koffie. 

Meer informatie: Smilde Bakery
Tel. +31 (0)299 372 856, info@smildebakery.com, www.smildebakery.nl

Meringue drups Vanille

http://smildebakery-pointofsale.nl/
mailto:info@smildebakery.com
http://www.smildebakery.nl/
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V e r z e k e r i n g e n

VERZEKERING OP BASIS VAN NIEUWWAARDE
“Veel bakkerondernemers hebben een verzekering op basis van nieuwwaarde. ‘Dus dat zit 
wel goed’, is de algemene gedachte. Helaas is de praktijk anders. Omdat de wetgever heeft 
bepaald dat een verzekerde geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij na een schade in 
een voordeliger positie komt, het zogenaamde indemniteitsbeginsel, hanteren verzekeraars 
een zogenaamde nieuwwaarde clausule. Dit betekent dat als uw bakkerij door brand wordt 
verwoest, de schade in principe afgewikkeld zal worden op basis van nieuwwaarde. Echter 

BENT U VERZEKERD VAN EEN 
           GOEDE VERZEKERING? 

DEZE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE STAAT 

DEELS IN HET TEKEN VAN VERZEKERIN-

GEN EN ALLES WAT DAARBIJ KOMT KIJKEN. 

NIET HET MEEST INTERESSANTE ONDER-

WERP, MAAR ZEKER BELANGRIJK VOOR UW 

ONDERNEMING. GELUKKIG ZIJN ER EEN 

AANTAL SPECIALISTEN IN ONZE BRANCHE 

DIE U GRAAG HELPEN MET UW VERZEKE-

RINGSVRAAGSTUKKEN. GEERLOF HAARING, 

GECERTIFICEERD REGISTER TAXATEUR VAN 

HAARING BAKKERIJADVIES & TAXATIES, 

VOERT TAXATIES UIT BIJ BAKKERIJEN VOOR 

VERZEKERINGSDOELEINDEN EN MERKT IN 

DE PRAKTIJK DAT ER OVER HET GOED VER-

ZEKERD ZIJN NOG VEEL MISVERSTANDEN 

BESTAAN. OMDAT HIJ WEET DAT JE DAAR 

NIET PAS ACHTER WILT KOMEN ALS JE EEN 

SCHADE HEBT, LICHT HIJ DE BELANGRIJK-

STE VERSCHILLEN TUSSEN DE TWEE MEEST 

VOORKOMENDE VERZEKERINGSVORMEN 

GRAAG NADER TOE.     

A d v e r t e n t i e
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HAVELAAR MAAKT WINNAARS VAN 
BAKKERSVAK BEURSACTIE BEKEND

BAKKERSVAK IN ROSMALEN VIERDE DIT JAAR HET VIJFJARIG 

BESTAAN EN HAVELAAR VERPAKKINGEN HEEFT HIEROP INGEHAAKT 

DOOR FLINK UIT TE PAKKEN MET CREATIEF VERPAKKEN. DE STAND 

VAN HAVELAAR STOND VOLLEDIG IN HET TEKEN VAN INSPIRERENDE 

VERPAKKINGSOPLOSSINGEN EN (RE)STYLING VAN 

VERPAKKINGSONTWERPEN EN BEZOEKERS MAAKTEN KANS OP 

EEN MOOIE PRIJS.

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

WINNAARS
De gelukkige winnaars Marjolein Van Gessel van Het Zoete 
Stationnetje, Mieke van Iersel van Meesterbakker van Iersel en 
Arjan van de Rovaart van Vipam waren zeer verrast en verheugd 
dat juist zij hadden gewonnen. De Bakkersfietsen met logo en 
gepersonaliseerde krat worden ingezet voor nog meer naamsbe-
kendheid. Zo gaat Meesterbakker van Iersel de fiets gebruiken in 
een bedrijfsfilm ter ere van hun twintigjarig bestaan. Het Zoete 
Stationnetje doet zelf regelmatig acties via Facebook en gaat de 
fiets hierin terug laten komen. 

Meer informatie: 

Havelaar verpakkingen BV
Tel. +31 (0)75 6400 100
www.havelaar-verpakkingen.nl 

A D V E R T E N T I E
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FOODEX 2016 
SUCCES VOOR TROMP GROUP

TROMP GROUP HEEFT ONLANGS OPNIEUW DEELGENOMEN AAN DE 

FOODEX IN BIRMINGHAM EN MET SUCCES, WANT ‘DE KWALITEIT VAN DE 

BEZOEKERS WAS PRIMA’, ZO LAAT HET BEDRIJF WETEN. TROMP GROUP PRE-

SENTEERDE TWEE SCHAALMODELLEN VAN COMPLETE PRODUCTIELIJNEN EN 

MET BEHULP VAN DE AANWEZIGE TOUCHSCREENS WAS HET VOLLEDIGE 

PROGRAMMA TE BEKIJKEN. 

A D V E R T E N T I E

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

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

Meer informatie:

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

http://www.havelaar-verpakkingen.nl/
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bij bedrijfsinventaris waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuw-
waarde wordt de schade afgewikkeld op basis van dagwaarde. U moet er dus 
rekening mee houden dat bedrijfsinventaris ouder dan drie á vier jaar door de 
verzekeraar vergoed zal worden op basis van dagwaarde en niet op basis van 
nieuwwaarde. Dit betekent bijvoorbeeld, dat u in geval van een totaalschade 
van uw vier jaar oude oven slechts een dagwaarde krijgt uitgekeerd. De dag-
waarde kan alleen in dit geval al zo’n € 20.000,- lager zijn dan de nieuwwaar-
de waarop u gerekend had en die u ook nodig hebt om een nieuwe oven te 
kopen.” 

“Bij deze verzekeringsvorm is het ook niet ongebruikelijk dat de verzekeraar 
uw bedrijfsinventaris om de drie jaar (gratis) komt taxeren. Let op, bij deze taxa-
tie wordt alleen het te verzekeren bedrag (nieuwwaarde) vastgesteld en biedt de 
verzekeraar u slechts een garantie tegen onder-verzekeren. Omdat de meeste 
bedrijfsinventaris binnen uw bedrijf waarschijnlijk ouder is dan drie á vier jaar, 
heeft u hiermee alleen de zekerheid dat u in geval van totaalschade, 100% van 
de dagwaarde krijgt uitgekeerd. “

“U loopt dus bij een verzekering op basis van nieuwwaarde een groot risico dat 
bij een flinke schade het uitgekeerde bedrag van de verzekeraar niet voldoende 
is om uw bakkerij en winkel opnieuw in te richten. Met een verzekering op 
basis van nieuwwaarde is de continuïteit van uw bedrijf dus niet of slechts ten 
dele gewaarborgd en bent u dus niet verzekerd van een goede verzekering.”

VERZEKERING VOLGENS ARTIKEL 7:960 BW
“U kunt deze risico’s en discussies over nieuw- en/of dagwaarde van uw bak-
kerij- en winkelinventaris voorkomen door een verzekering af te sluiten op 
basis van een vaste taxatie zoals vermeld in artikel 7:960 van het Burgerlijk 
Wetboek.” 

A d v e r t e n t i e
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N I E U W S

FOODEX 2016 
SUCCES VOOR TROMP GROUP

TROMP GROUP HEEFT ONLANGS OPNIEUW DEELGENOMEN AAN DE 

FOODEX IN BIRMINGHAM EN MET SUCCES, WANT ‘DE KWALITEIT VAN DE 

BEZOEKERS WAS PRIMA’, ZO LAAT HET BEDRIJF WETEN. TROMP GROUP PRE-

SENTEERDE TWEE SCHAALMODELLEN VAN COMPLETE PRODUCTIELIJNEN EN 

MET BEHULP VAN DE AANWEZIGE TOUCHSCREENS WAS HET VOLLEDIGE 

PROGRAMMA TE BEKIJKEN. 

A D V E R T E N T I E

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

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

Meer informatie:

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

“In artikel 7:960 BW wordt het indemniteitsbeginsel teniet verklaard 
indien er vooraf door een deskundige een taxatie van de waarde van 
de bedrijfsinventaris heeft plaatsgevonden en deze door partijen wordt 
overeengekomen. Kort gezegd betekent het dat op basis van dit artikel 
de partijen overeenkomen dat de vooraf getaxeerde waarde zal worden 
uitgekeerd. Als uw twintig jaar oude oven in het taxatierapport is opge-
nomen tegen nieuwwaarde, zal u in geval van een totaalschade ook 
daadwerkelijk de getaxeerde waarde ontvangen en dus in staat zijn direct 
een nieuwe oven te kopen. Het enige wat u dient te doen om een ver-
zekering op basis van een vaste taxatie, artikel 7:960 BW af te sluiten, is 
dit te melden bij uw verzekeraar en uw bedrijfsinventaris vooraf door een 
deskundige, zoals een gecertificeerd Register Taxateur te laten taxeren. 
Het taxatierapport dient elke machine afzonderlijk met een duidelijke 
omschrijving en getaxeerde (nieuw)waarde te vermelden.”  

“Een verzekering op vaste taxatie keert in geval van schade de vooraf 
getaxeerde (nieuw)waarde uit, ongeacht de leeftijd en staat van de inven-
taris hetgeen bij schade ook veel discussies voorkomt. Het laten taxeren 
en afsluiten van een verzekering op basis van een vaste taxatie is dus 
zeer zinvol, omdat alleen deze verzekeringsvorm u optimale zekerheid 
biedt voor de continuïteit van uw bedrijf en u hiermee dus wel verzekerd 
bent van een goede verzekering.”

Voor meer informatie: 

Haaring Bakkerijadvies & Taxaties
Tel. +31 (0)481 46 18 42
www.bakkerijadvies-taxaties.nl

http://www.trompgroup.nl/
http://www.bakkerijadvies-taxaties.nl/
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V e r z e k e r i n g e n

Wist u dat 60% van de ondernemers in 2014 te maken heeft gehad met enige 
vorm van cybercriminaliteit? Op de momenten dat het echt fout is gegaan, 
ongeveer 23%, bedroegen de gemiddelde herstelkosten hiervan voor MKB-ers, 
€ 40.000,-. Voor grote bedrijven zijn de kosten hiervan al bijna helemaal niet te 
overzien, gemiddeld € 367.000,-.

Deze duizelingwekkende getallen werden onlangs op ons afgevuurd tijdens een 
bijeenkomst gehouden door KPN over digitale veiligheid. U zou met een gerust 
hart kunnen stellen dat het risico van een cyberaanval groter is dan het risico 
dat u geconfronteerd wordt met een brand. Toch zijn wij in de regel allemaal 
verzekerd tegen brand. Bent u verzekerd tegen het risico van een cyberaanval? 
Tijdens deze bijeenkomst werd ons door Brenno de Winter op het hart gedrukt 
dat cybercrime ‘big business’ is. Een klein inkijkje in de diverse zaken die op 
het darkweb (google voor criminelen) worden aangeboden maakt dat pijnlijk 
duidelijk. 
 
Persoonlijk ben ik een groot voorstander van  digitalisering: het is een beweging 
die haast niet te stoppen is. Het wordt door veel mensen als een bedreiging 
ervaren, maar het gaat ons echter ook kansen brengen. Wel vraagt de steeds 
sneller veranderende wereld ons om de daarmee gepaard gaande risico’s goed 
in beeld te krijgen. Je ‘kop in het zand steken’ principe gaat hier vaak op. 
Redenaties als; ‘wat zou iemand met mijn data moeten’ of ‘dat hebben wij 
vast en zeker allemaal keurig voor elkaar’, zijn veel gehoorde tegenwerpingen. 
Dit is een beetje hetzelfde als je iemand vraagt hoe zijn pensioen geregeld is,. 
Standaard krijgen wij te horen; ‘goed’. Maar als je echt doorvraagt is de kennis 
om dit te beoordelen eigenlijk niet in huis. 

Zeker met de komst van de Wet Meldplicht Datalekken wordt het steeds belang-
rijker om ook binnen uw organisatie na te gaan hoe u uw data beschermt. 
Iedereen heeft wel een databasesysteem waarin klantgegevens worden bewaard. 
Iets simpels als een verloren USB-stick of een gestolen laptop kan al gekwa-
lificeerd worden als een datalek en dat moet u melden. Daarnaast zijn wij 
allemaal steeds meer afhankelijk van onze systemen. Vaak wordt hierbij alleen 
gedacht aan online activiteiten, online bestellingen bijvoorbeeld. Het gaat ech-
ter veel verder, ook in het proces wordt steeds meer gedigitaliseerd. Van grond-
stoffen afwegen, tot het mengen ervan, of het afbakken. Alles wat met elkaar 
‘communiceert’ kan gehackt worden. Mocht uw systeem gehackt worden dan 
wordt het betalen van losgeld na een paar dagen van geen productie of geen 
omzet toch ineens een serieuze optie. 

Verzekeraars zouden verzekeraars niet zijn als ze inmiddels ook dit risico in 
gaten krijgen en daarom komen er bijna dagelijks nieuwe verzekeringsop-
lossingen bij. Ons advies is om u door uw tussenpersoon eens goed te laten 
informeren over deze ‘nieuwe’ verzekering. Veelal wordt de premie als hoog 
beschouwd, bewust risico’s lopen of bewust risico’s afdekken is echter ons 
credo. Laat u daarom vooral goed voorlichten, voordat ook u het slachtoffer 
wordt van een risico waarvan u niet wist dat u het liep.

Meer informatie: 

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

Cybercriminaliteit; 

JOS ALMA VAN ESKES & PARTNERS BELICHT IN DEZE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE DIE 
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WORDT U HET VOLGENDE SLACHTOFFER?

De beste techniek voor ambachtelijk brood

EverBake Ovens & Bakkerijtechniek | De Aar 1 • 8253 PN Dronten | Tel. +31 (0)88-7300010 | info@everbake.nl | www.everbake.nl

8.64 MG rotatieoven • Bijzonder compact
• Perfecte, constante bakkwaliteit
• Energiebesparend  
• Milieuvriendelijk
• Multifunctionele combinatie 
 voor desem en busbrood
• Verhoogde stoomcapaciteit

EverBake Capway is erkend importeur/leverancier van 
Bongard ovens en bakkerijmachines. Het ovenassortiment 
van Bongard bestaat uit rotatie-, vloer- en convectie ovens 
op basis van gas, elektra of olie. 

BONGARD

CERVAP RS vloeroven

10% korting op vloer- en rotatieovens
* Wanneer u voor 16 november 2016 een offerte aanvraagt.

     M.u.v. bestaande offertes

5 & 6 MAART 2017
AUTOTRON  ROSMALEN

HOOFDSPONSOR 
VAN HET EVENT

NOTEER DEZE DATUM 
IN UW AGENDA!

De nationale inspiratiedagen voor het ambachtelijke bakkersvak

VAKBEURS

VAKBEURS BAKKERSVAK

WWW.EASYFAIRS.COM/BAKKERSVAK-NL

@BAKKERSVAKNL  #BAKKERSVAK

BV17_214x148_Adv_NBT.indd   1 18/11/16   12:56

http://www.eskespartners.nl/


MEER-
GRANEN-
CROISSANT 
RECHT
21630001

Een bron van 
vezels voor een 
energierijke start 
van jouw dag.

Rijk aan laagjes,
Rijk aan granen.

Ontdek deze en nog vele andere producten in onze nieuwe catalogus. 
Bekijk hem nu online! info-nl@lantmannen.com | lantmannen-unibake.nl

 
 

HUISSTIJL: GEBRUIK EN 
RICHTLIJNEN 
 

LSBL TE EDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright LSBL Services VOF Ede

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

 
 

HUISSTIJL: GEBRUIK EN 
RICHTLIJNEN 
 

LSBL TE EDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright LSBL Services VOF Ede

OPLEIDING IN DE BAKKERIJBRANCHE
Specialisti sche opleidingen voor de industriële bakkerij en leveranciers van bakkerijgrondstoff en.

• Uw eigen bedrijfsacademie 
• Applicati e levensmiddelentechnologie (ingeschaald op NLQF niveau 4)
• Applicati e brood

Professional in bakkerij oplossingen projecttechniek.nl

•  Plantontwikkeling •  Technische bakkerij audit •  Bakkerijadvies

•  Engineering & aanbesteding •  Energie advies •  Taxaties  

•  Realisatie •  CAD tekenwerk •  Procesinnovatiein
te

g
r
a
a
l

o
n
tw

er
p

b
a
k
k
er

ij
a
d
v
ie
s

T 088 - 5486662 | E sales@anticimex.nl | www.anticimex.nl Volg ons op Social Media:

Laat ze niet aan uw succes 
knagen deze winter
Met Anticimex SMART bent u verzekerd  
van een plaagdiervrije omgeving op een  
gifvrije manier

Anticimex is the modern pest control company. Door  
te werken met preventie, nieuwe technologieën en  
duur zame oplossingen voorkomen en behandelen  
wij problemen met plaagdieren en voldoen wij aan  
de eisen voor een gezonde leefomgeving. Zowel voor  
particulieren als voor bedrijven, in 17 landen wereldwijd.

www.anticimex-smart.nl
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V e r z e k e r i n g e n

“Misschien heeft u nog geen collectieve zorgverzekering voor uw werknemers”, zo 
start Jeroen. “Wellicht wel, maar in beide gevallen is de vraag: heeft u al eens een 
collectieve zorgverzekering 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 telefonisch advies van de 
Gezondheidslijn, of online van diverse medisch deskundigen. Bovendien profiteren 
verzekerden altijd van grote kortingen op producten en diensten van grote aanbie-
ders. Wij kunnen gunstige collectiviteitsvoordelen bereiken, omdat wij namens een 
grote groep (banket)bakkers onderhandelen met diverse verzekeraars.”

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

De collectieve zorgverzekering biedt u en uw medewerkers (en gezinsleden) een 
aantrekkelijke premiekorting en extra vergoedingen. Jeroen: “Dat is interessant voor 

ZORGVERZEKERINGEN ZIJN DE LAATSTE TIJD WEER VOLOP IN HET NIEUWS. WAT GAAN DE PREMIES 

VOLGEND JAAR DOEN? SLECHT NIEUWS, WANT DE PREMIES STIJGEN WÉÉR EN EEN COLLECTIEVE 

ZORGVERZEKERING KAN DAN INTERESSANT ZIJN, ZO LAAT JEROEN BOL VAN BAKKERSBELANG 

VERZEKERINGEN WETEN. 

DE MEERWAARDE VAN 
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 

uw medewerkers, maar ook voor u! Het gaat name-
lijk vaak om vergoedingen waarmee verzuim wordt 
voorkomen of verkort.”

HELPDESK
Mocht u twijfelen over uw premie en of een collec-
tieve zorgverzekering interessant is voor u, dan biedt 
Bakkersbelang uitkomst. “We hebben voor mensen 
die twijfelen een speciale helpdesk opgericht. Het 
werkt heel simpel: u maakt een foto van uw huidige 
polis, stuurt deze naar zorg2017@mercuriusnv.nl en 
wij vergelijken voor u uw huidige polis met andere 
verzekeraars. Uiteraard kun u bij ons altijd terecht 
voor totaaladvies betreffende uw verzekeringsportfo-
lio. Ook bieden wij uw medewerkers een compleet 
pakket aan verzekeringen aan. Naast een aantrekke-
lijke premie kunnen uw werknemers profiteren van 
een collectieve korting. Heeft u vragen, neem dan 
gerust contact met ons op”, aldus Jeroen.

Meer informatie:

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

mailto:zorg2017@mercuriusnv.nl
http://www.bakkersbelang.nl/
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KAAK GROEP 

HOE ZIET DE TOEKOMST VOOR DE BROODINDUSTRIE ERUIT 

EN WAAR GAAN WE ALS BRANCHE NAARTOE? BELANGRIJKE 

VRAAGSTUKKEN VOOR ELK BEDRIJF DAT ZICH BEGEEFT IN 

ONZE BRANCHE EN ZEKER VOOR DE KAAK GROEP. WAAR 

STAAT DE KAAK GROEP OVER VIJF JAAR EN HOE GAAN ZE 

DIE DOELSTELLINGEN BEREIKEN? AART-JAN HARTMAN, CCO 

VAN DE KAAK GROEP, VERTELT HET ONS IN EEN UITGEBREID 

INTERVIEW EN GAAT DIEPER IN OP EEN GROOT AANTAL 

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE KAAK GROEP. “DE AFGELO-

PEN DRIE JAAR ZIJN HEEL POSITIEF GEWEEST EN OOK DE 

KOMENDE DRIE JAAR ZIE IK HEEL POSITIEF IN, NIET ALLEEN 

VOOR ONS, MAAR VOOR IEDEREEN IN DE BRANCHE. DE 

BROODCONSUMPTIE NEEMT WERELDWIJD ALLEEN MAAR 

TOE EN DAAR KUNNEN WE VAN PROFITEREN DOOR IN TE 

SPELEN OP ACTUELE EN TOEKOMSTIGE VRAAGSTUKKEN”, ZO 

VERTELT AART-JAN HARTMAN ONDER MEER.

HOE GAAT DE 

ZICH DE KOMENDE JAREN 
ONTWIKKELEN?

“De Kaak Groep breidt uit en in een gezond en stabiel tempo”, zo begint Aart-Jan 
Hartman zijn verhaal tegen de redactie van NBT Magazine. Wij zijn op uitnodiging 
van de Kaak Groep aanwezig op het hoofdkantoor in Terborg om de toekomstplan-
nen van het bedrijf aan te horen. “Vijf jaar geleden had de Kaak Groep een omzet 
van rond de 120 miljoen en dit jaar gaan we uitkomen op een omzet van ongeveer 
160 miljoen. Er is dus een gezonde groei en achter de groei zit een strategie. Het 
doel is om in 2017 175 miljoen euro omzet te draaien en we hopen in 2020 een 
omzetniveau van 200 miljoen euro te kunnen realiseren. We moeten de groei kunnen 
beheersen en dat denken wij te kunnen door ons te richten op een viertal strategie-
en. Een parallelle ontwikkeling van de juiste product markt combinaties vinden, het 
verder geografisch ontwikkelen, het doorzetten van het verticaal complementair 
doorintegreren en dit alles binnen de kaders van het Quick Response Management”

GEOGRAFISCH
“We hebben als eerste onze geografische strategie. De Kaak Groep heeft een aantal 
kernmarkten waarin wij actief zijn. Dat is bijvoorbeeld de Benelux, nog steeds een 
ongelooflijk belangrijke markt voor ons waar we sterk vertegenwoordigd zijn. In deze 
kernmarkt groeien we sterk. Hetzelfde geldt voor Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Dat noemen wij ook wel onze ‘triple A’ kernmark-
ten. Dan zien we ook stevige groei in andere landen waar traditioneel veel brood 
wordt gegeten, maar waar automatisering echter nog niet heeft plaatsgevonden. Dat 
zijn op dit ogenblik bijvoorbeeld vier werelddelen waar we als Kaak Groep ons op 
hebben gericht en waar we succesvol zijn. Dan heb je het over het Midden-Oosten 
met landen als Koeweit, Abu Dhabi en Saoedi Arabië, maar ook Afrika. Daar zien we 

Lodewijk van der Borg (CEO Kaak Groep), 
Aart-Jan Hartman (CCO Kaak Groep) en 
Roy Schoorlemmer (CFO Kaak Groep)
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ZICH DE KOMENDE JAREN 

in Zuid-Afrika, Mozambique, Kenia, Nigeria en Namibië enorme ontwikkelingen en investeringen 
om aan de broodvraag te voldoen. Daar is van oudsher een broodcultuur en daar liggen dus moge-
lijkheden door de economische sprongen die nog gemaakt worden. Latijns Amerika is zich ook zo 
sterk aan het ontwikkelen. Exact hetzelfde verhaal als Afrika. Invloeden vanuit Europa en dus een 
broodcultuur, waar automatisering gewenst is. En je hebt daar te maken met de grootste bakkerijketen 
ter wereld – Bimbo. We hebben deze markt de laatste vijf jaar structureel actief bewerkt en Latijns 
Amerika is daarom een stabiel groeiende markt voor ons. Tot slot hebben we de uitdagende groei-
markt in Azië. Daar is brood een luxe en geen eerste levensbehoefte. Ze eten daar natuurlijk vooral 
rijst, ook al is er zeven keer meer water nodig om rijst te produceren. In China zijn ze er wel mee 
bezig om mensen meer brood te laten eten, maar dat is lastig. Ze eten in grote steden twee kilogram 
brood per hoofd van de bevolking per jaar. Dat lijkt niets in vergelijking met landen als Nederland, 
Duitsland of Frankrijk waar meer dan 65 kilo brood per jaar per capita wordt geconsumeerd. Echter…
vermenigvuldig die 2 kg eens met 2 miljard consumenten. De potentie is enorm, dus dit werelddeel 
heeft veel aandacht nodig. We geloven ook dat naast het absolute ook de relatieve groei gaat komen 
en dus is Azië een belangrijk onderdeel van onze toekomststrategie.”

Opsommend vertelt Aart-Jan Hartman: “De wereldbroodmarkt groeit door. Er wordt meer brood 
gegeten en er is vanuit heel veel landen vraag naar kwalitatief hoogwaardig, efficiënt reproduceerbaar 
brood. Dat zie je nog niet overal en daarom liggen er nog veel kansen voor ons als Kaak Groep.”

PMC
De tweede strategie waar Aart-Jan Hartman naar verwijst waarmee de Kaak Groep haar doelstellingen 
voor de toekomst wilt behalen, heeft te maken met product-markt-combinaties (PMC). “Busbrood 
is een perfect voorbeeld van een PMC waar de Kaak Groep zich bijvoorbeeld de laatste vijftig jaar 
in verdiept heeft en een specialist is. Daar zijn we ook de laatste jaren heel sterk in gegroeid en 
marktleider als je het mij vraagt. Zo hebben we in meerdere groepen die positie verworven, zoals in 
kleinbroodlijnen, vrij geschoten broodlijnen, ciabatta lijnen, artisanale lijnen en zo nog meer. Maar 

“ONZE BEDRIJVEN HEBBEN MAAR ÉÉN 

DOEL: KLANTEN ONTZORGEN, VAN 

SILO TOT KRAT. ONZE SLOGAN IS NIET 

VOOR NIETS ‘YOU BAKE, WE CARE’.”

3D Printer

Robothandling kratten en inpak
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dat geldt niet voor alle PMC’s. Wij hebben dan ook gekeken naar productgroe-
pen waar we wél aanwezig zijn, maar nog geen marktleider zijn en wel een 
meer vooraanstaande rol in kunnen gaan bekleden. Vorig jaar tijdens IBA zijn 
we gestart met onze focus op pizza, een mooi voorbeeld van een product-markt 
gerelateerde strategie. We hebben alle componenten in huis om in deze PMC 
marktleider te worden. DrieM heeft de gewenste deeguitroltechnologie, Benier 
het afwegen en opbollen, MCS heeft bak- en perstechnieken en Kaak FPS doet 
de handling. Bakeware voorziet de pizza-pannen en als Kaak Groep zijn we dus 
in staat om een pizzalijn te realiseren, volledig van silo tot krat. We waren niet 
martkleidend in deze branche, maar meer nog een speler langs de zijlijn. We 
willen in de spits komen te spelen en dat heeft onze volle aandacht! We hebben 
dan ook binnen de Kaak Groep een groep mensen aangewezen, die alleen maar 
met die pizza’s bezig zijn. Volledige focus en specialisatie dus binnen de Kaak 
Groep. Dat betekent dat we verbeteren in alle bedrijfsprocessen. Je kunt sneller 
inspelen op vragen van klanten. We willen groeien van een marktaandeel van 
vijf miljoen vorig jaar, naar dit jaar tien miljoen en volgend jaar vijftien miljoen. 
Pizza als hier gekozen voorbeeld moet een substantieel deel worden van de tota-
le target van de Kaak Groep en dat lukt ook doordat we er aandacht aan geven 
en de potentie er is.”

QRM; TIJD, TIJD EN TIJD!
De derde en meest belangrijke strategie die Aart-Jan Hartman benoemt, is de 
Quick Response Manufacturing-strategie: een bedrijfsstrategie die tot doel heeft 
bedrijfsresultaten te optimaliseren door het verhogen van de reactiesnelheid 
en de flexibiliteit van de verschillende deelorganisaties, onder andere door het 
proberen weg te nemen of in ieder geval te verkorten van wachttijden in onze 

productieprocessen. “Drie jaar geleden hebben we binnen de Kaak Groep geke-
ken naar een aantal productgroepen waar we effectiever en sneller kunnen pro-
duceren, de productkwaliteit kunnen verbeteren en tijdswinst kunnen boeken. 
We hebben gekozen om bepaalde productgroepen los te koppelen en een groep 
collegae specifiek in te zetten op productgroepen en de daaraan gekoppelde 
markten. Dat hebben we ook gedaan met Multiparts. Wij kregen verzoeken om 
snel transportoplossingen te regelen voor klanten. Als Kaak Groep konden we 
niet altijd efficiënt inspelen op deze vragen, maar door de productgroep trans-
portbanden los te koppelen en de juiste mensen daarop te zetten die puur en 
alleen bezig waren met het oplossen van deze vragen, konden we veel sneller 
voldoen aan de vraag. Multiparts heeft nu tien medewerkers die zich volledig 
richten op de transportproblemen.”
 
“Kaak Spirals is ook een mooi voorbeeld”, zo vervolgt Aart-Jan Hartman. “Dat is 
een premium product voor ons geworden, maar ook daar konden we voorheen 
niet aan de vraag voldoen. Hetzelfde verhaal: we hebben drie jaar geleden 
een club gedefinieerd met jonge, enthousiaste engineers en zij spelen in op de 
meest recente ontwikkelingen en ze zijn in staat op passende wijze de klant te 
ontzorgen. Binnen drie jaar hebben zij een omzetgroei van 300% gerealiseerd, 
met het ontwerpen en maken van Spirals. De groei komt door het team, door 
de kwaliteit, maar vooral omdat het sneller gaat. De klant heeft sneller een 
kwalitatief hoogwaardige rijs-, koel- of vries spiraaloplossing, die goedkoper is. 
Dat is prachtig.”

Het komt dus allemaal neer op focus en 
specialisatie. “Kaak Group Robotics is ook 
een mooi voorbeeld. Dit is een mix van een 
PMC-strategie en een QRM-strategie. Drie 
jaar geleden zijn we begonnen om de logis-
tieke problemen bij industriële bakkerijen 
in kaart te brengen en te kijken waar nog 
geautomatiseerd kon worden. Er viel nog 
veel te winnen en we hebben zodoende 
de afdeling Robotics & Vision opgericht. Zij 
gingen zich richten op de automatisering 
van logistiek verpakken, decoratief snijden 
en het handelen van platen en blikken. In 
drie jaar tijd is er ook hier een groei van 
meer dan 300% gerealiseerd. Dat is mooi 
om te zien en dat komt weer door de jonge, 
kundige mensen die een kwalitatief heel 
hoogwaardig product heel snel op de markt 
kunnen brengen en zo de markt kunnen 
bedienen met de juiste oplossing.”

PERSONEEL
Wat vaak naar voren komt in het verhaal 
van Aart-Jan Hartman is de vooruitstre-
vendheid van alle bedrijven van de Kaak 

“NEDERLAND STAAT NOG STEEDS 

TE BOEK ALS VOORUITSTREVEND 

BAKKERSLAND. ER IS GEEN GE-

LIJKE BAKKERSINDUSTRIE IN DE 

WERELD. WE ZIJN UNIEK DOOR 

ONS DAGVERS CONCEPT.”

Jaap, Jim, Jimmy en Bob zijn de 
specialisten als het gaat om de 
3D-metaalprinter
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Groep op technologisch gebied. Het zoeken van goedgeschoold en enthousiast 
personeel om zo de toekomst van het bedrijf veilig te stellen is daar een belang-
rijk onderdeel van. “Het is tegenwoordig lastiger geworden om goedgeschoolde 
mensen van de MTS, HTS of universiteit te krijgen in Nederland. Om degenen 
die wel gekwalificeerd zijn te blijven triggeren proberen wij marktleider te zijn 
in ons vakgebied, maar ook door productietechnologieën te adopteren die zeer 
vooruitstrevend zijn en door ons eigen wervings- en selectiebureau JAWS, dat de 
juiste kandidaten voor ons zoekt.”
 
3D-PRINTEN
We vragen Aart-Jan Hartman naar de productietechnologieën die de Kaak Groep 
onlangs heeft geïmplementeerd om vooruitstrevend te blijven. “Kijk naar de 
ontwikkelingen op het gebied van staal. Twintig jaar geleden had je de ontwik-
keling dat rvs werd geintroduceerd, waardoor we ons meer gingen toespitsen op 
lasersnijden en vouwen. Een voortvloeisel daarvan is dat er de laatste vijf jaar 
nog meer op hygiëne werd ingezet. Dat betekent dat alle onderdelen vervaardigd 
van óf rvs óf kunststof moeten zijn, onderdelen zoveel mogelijk rond moeten 
zijn en geen naden gebruikt mogen worden. Ook daar hebben we als bedrijf 
op ingezet en een voortrekkersrol in genomen, waardoor we in onze industrie 
het meest hygiënische concept hebben. Maar het gaat veel verder, want dit was 
strategie van gisteren en van nu. We moeten ook naar morgen kijken. Je gaat 
kijken hoe je verder kunt ontwerpen en intelligentere verbindingen kunt maken? 
Dan kom je uit op 3D-metaalprinters. Dat is volkomen uniek. Wij kunnen dan 
ook driedimensionaal titanium of werkstaal printen. We zijn hier een half jaar 
geleden mee begonnen en hebben daar weer een bedrijf voor opgericht: K3D. 
Voor onze bedrijven printen we onderdelen in 3D en we zijn ook toeleverancier 
van 3D-geprinte onderdelen. Een geweldige ontwikkeling en je brengt als bedrijf 
de techniek tot leven.”

Met deze ontwikkeling speelt de Kaak Groep in op toekom-
stige ontwikkelingen, maar is het zelf ook zo vooruitstrevend 
door de trend te zetten. “Dit is de toekomst. Na de stoom-
machine en het internet wordt dit de derde grote revolutie. 
Dit gaat veel verder dan alleen maar productie. We kunnen 
straks op een aantal decentrale plekken op een servicepunt, 
een 3D-printer plaatsen, vanuit Nederland de ontwerpen 
verzenden en het daar laten uitprinten. Service op het hoogste 
niveau. De kennis aan onze kant wordt enorm vergroot, de 
klant wordt veel sneller geholpen en de productie komt weer 
naar de Westerse wereld, alleen op een hoger niveau. Nu 
zijn het nog onderdelen, maar in de toekomst kunnen hele 
machineonderdelen geprint worden. Een machtige uitdaging 
waarvoor we creatieve ingenieurs nodig hebben.”

“Nog even terugkomend op zo’n servicepunt: we hebben 
twee jaar geleden Bakery Service Worldwide (BSW red.) in het 
leven geroepen. BSW zorgt dat we lokaal wereldwijd service 
kunnen verlenen, onderdelen hebben en in de toekomst een 
3D-printer op locatie hebben waar onderdelen mee geprint 
kunnen worden. Nog meer service vanuit ons dus. Zoals 
bekend hebben we in de Kaak Groep een verticale comple-
mentaire integratiestrategie. Onze bedrijven hebben maar één 

doel: klanten ontzorgen, van silo tot krat. Onze slogan is niet voor niets ‘You 
bake, we care’.”

YOU BAKE, WE CARE
Het samenbrengen van complementaire bedrijven binnen de Kaak Groep 
zoals Benier, MCS, Lhotellier, Daub, DrieM, Kaak Bakeware en Multiparts is 
een strategie die samenhangt met de eerder benoemde strategieën. Daarin 
is de Kaak Groep zelf de bindende factor. “We hebben de verschillende 
strategieën benoemd (geografische, PMC en QRM red.), maar hoe zorg je 
ervoor dat je deze samenbrengt? Daar is de Kaak Groep voor. Wij integreren 
financiën, commercie, technologie en techniek. Dat doen we door uniforme 
componenten, een uniforme besturing en uniforme software te ontwikkelen 
voor de verschillende bedrijven, maar ook door één aanspreekpunt op finan-
cieel en commercieel gebied te hebben en ook in de contactafhandeling is 
dat het geval. Als het gaat om technologie hebben we stappen gemaakt door 
onze vier Kaak-bakkers. Zij nemen met de klant samen de lijn in productie 
en geven trainingen. Dat past weer in het ‘You bake, we care’-principe. Om 

aan alle vraag te kunnen blijven voldoen is er ook gekozen om in Nieuwkuijk 
een nieuwe productielocatie voor Benier en DrieM te realiseren waar ook een 
Kaak Groep Technologie Centrum komt. Zo wordt de productiecapaciteit verder 
vergroot en zijn we klaar voor de toekomst. ”

NEDERLAND
Waar de internationale markt voor de Kaak Groep het speelveld is geworden, 
blijft Nederland de thuisbasis waar de afgelopen jaren ook prachtige projecten 
zijn gerealiseerd. “In Nederland zijn er natuurlijk een groot aantal vooruitstre-
vende bakkers waar wij projecten voor hebben mogen opleveren. Zo hebben we 
onlangs voor Hoogvliet de nieuwe bakkerij in Bleiswijk mogen bouwen, hebben 
we samengewerkt met Bakkersland voor de realisatie van de productielocatie in 
Aalsmeer, is een prachtige productielijn voor busbrood voor bakkerij De Paauw 
gerealiseerd, mochten we de kleinbroodlijnen recent bouwen voor de bakkerijen 
van Visser en Pater en is de productielijn voor vrijgeschoten brood voor Borgesius 
ons toevertrouwd. Allemaal projecten die naar de laatste maatstaven qua tech-
niek en technologie zijn gebouwd en waar we heel trots op zijn. Dit zijn voor ons 
projecten die we graag aan onze internationale klanten laten zien.” 

“Nederland is een zeer vooruitstrevend bakkersland. Er is geen gelijke bakkers-
industrie in de wereld. We zijn uniek door ons dagvers concept en ook ons 
bake-off concept. Met zekerheid een reden waarom we in Nederland een zeer 
bloeiende machine-industrie hebben die wereldwijd aan de bakkerijen leveren. 
Nederlandse leveranciers zoals WP Haton, Rademaker, BVT, Tromp en de bedrij-
ven van de Kaak Groep hebben een prachtig productenpallet en marktpositie en 
door continu door te innoveren trachten we deze posities te behouden.”

Voor aanvullende informatie: Kaak Groep,
Tel. +31 (0)315 339 111, www.kaakgroup.com 

Het gehele Kaak Groep-team locatie Terborg

http://www.kaakgroup.com/
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“Om met de deur in huis te vallen; een taxatie voor de verzekering is niet verplicht. Ook hoeven bak-
kerij-ondernemers deze niet voor de verzekeraar uit te laten voeren. Een ondernemer is volledig vrij of 
hij een taxatie laat uitvoeren of niet. De enige die bij onverhoopte schade daadwerkelijk baat heeft bij 
het uitvoeren van een taxatie is dan ook alleen de ondernemer zélf”, vertelt Pieter Röling van TenBa. 

“Door het laten vastleggen van de vaste waarde van de inventarissen wordt er bij een onverhoopte 
schade veel discussie voorkomen. Immers de waarde per machine, inventaris en/of pand ligt vast. 
Doordat de waarde per machine is vastgesteld, is er minder discussie bij deelschades, de schadevorm 
die eigenlijk het meeste voorkomt. Daarnaast is het sterke punt van deze taxatie dat er geen discussie 
is over onder- of oververzekering per machine. Maar het meest belangrijke is dat er sprake is van een  
verzekerings- of vaststellingsovereenkomst tussen verzekeraar en verzekerde. Achteraf kan géén van de 
partijen beweren dat de waarde toch anders was, immers ze hebben beiden het taxatierapport vastge-
legd  en gekoppeld aan de polis en daarmee geaccepteerd  voordat er een daadwerkelijke schade is.”
  

ZONDER TAXATIE GEEN JUISTE UITKERING
Het wel of niet laten taxeren van de inventarissen en/of pand is eigenlijk dus een 
bewuste keuze van een ondernemer zelf. Pieter: “Een verzekeraar zal dit niet 
standaard adviseren te doen, vaak met name vanuit commerciële overwegingen. 
Een algemeen assurantiekantoor weet niet altijd wat de mogelijkheden zijn, 
omdat hun klantenkring te breed is en vaak niet op waarde-intensieve bedrijven 
is toegespitst en een ondernemer staat vaak niet stil bij dit soort zaken. Echter de 
overheid heeft in artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek een beschermingsarti-
kel opgenomen voor ondernemers. Dit doet de overheid niet zomaar.” 

Het is toch belangrijk even stil te staan bij het theoretische gedeelte en de inhoud 
van dit wetsartikel, genoemd 7:960BW. “Het doel van de vaste waarde taxatie is 
het vaststellen van de te verzekeren waarde. Bij de acceptatie door verzekeraars 
maakt het taxatierapport deel uit van de verzekeringsovereenkomst en ontleent 
zijn rechtskracht aan artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek.” 

“Dit artikel luidt:
1. De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waar-
door hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken.
2. De vorige zin mist zijn toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde 
van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen 
beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van 
een deskundige.”

TENBA BV HEEFT INMIDDELS VELE HONDERDEN 

BAKKERIJTAXATIES VOOR VERZEKERINGSDOELEIN-

DEN UITGEVOERD. VANDAAR DAT ZIJ BENADERD 

ZIJN OM HUN VISIE TE GEVEN OVER DE NOOD-

ZAAK VAN DEZE TAXATIES. WAAROM MOET ER 

GETAXEERD WORDEN? IS EEN TAXATIE VERPLICHT 

EN WIE KAN EN MAG ZO’N TAXATIE UITVOE-

REN? ALLEMAAL VRAGEN DIE DE TAXATEURS VAN 

TENBA MET REGELMAAT TE HOREN KRIJGEN.

Taxatie bij verzekering 
ABSOLUTE NOODZAAK

“Kort door de bocht staat er onder punt 1: indien er géén taxatie op vaste waarde zoals bedoeld in artikel 7:960BW aanwezig is, mag 
de ondernemer bij schade er niet beter van worden. Dus zal een verzekeraar zich gaan beroepen op het uitkeren van bijvoorbeeld een 
dagwaarde. Begrijpelijk is dat ze dat dan ook zullen doen, terwijl de ondernemer veelal van mening is dat nieuwwaarde uitgekeerd zou 
worden. Dagwaarde uitkering op een machinepark ouder dan drie jaar betekent vaak al dat  continueren van de onderneming proble-
matisch wordt.  Des te ouder het machinepark, des te groter het gat tussen het uit te keren bedrag bij schade en het bedrag dat nodig is 
om opnieuw te starten. Zelfs bij het zogenaamde ‘garantie op onderverzekering’.” 

Schade-afhandeling blijft doorgaans een moeilijk en lang traject. “Niet in de eerste dagen en weken na de schade, maar pas op het 
moment dat er feitelijk geld uitgekeerd moet worden ontstaan de discussies, frustraties en problemen. Alléén met een taxatie op vaste 
waarde zoals bedoeld in artikel 7:960BW, in combinatie met een goede verzekeringspolis, wordt veel discussie en ellende voorkomen!”  

Meer informatie: 

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

http://www.tenba-bv.nl/
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B a k k e r i j M a C h i n e s

Nog voordat Tom Unispray oprichtte twintig jaar geleden, stond zijn leven al in het teken 
van werken met spuitsystemen. Hij had in de loop van jaren zijn eigen ideeën gevormd over 
wat eventueel beter zou kunnen en met het starten van Unispray kon hij zijn ideeën uit-
werken. “Vooral op het gebied van hygiëne zag ik verbeterpunten bij de destijds bestaande 
spuitsystemen. Ik ben dan ook aan de slag gegaan met een eigen ontwerp, dat compacter, 
makkelijker te reinigen en stabieler in werking was”, zo vertelt Tom.

HYGIËNE
Dat alles heeft alweer twintig jaar geleden plaatsgevonden, maar Unispray heeft niet stil-
gestaan. Tom: “We hebben onze systemen altijd doorontwikkeld en dat heeft geresulteerd 
in de meest hygiënische en klantspecifieke oplossingen. We bieden alle klanten maatwerk, 
want bijna geen enkele bakker heeft dezelfde werkwijze. Daar spelen wij op in door ze een 
op maat gemaakt spuitsysteem aan te bieden, waar ze zelf kunnen kiezen welke lossingoliën 
ze willen gebruiken.”

INTERNATIONAAL
Hoewel dus alweer twintig jaar actief, is de naam Unispray wellicht bij sommigen van u 
niet zo bekend. Dat komt doordat het bedrijf zich al sinds de start niet alleen richt op de 
thuismarkt Nederland. “De eerste machine die we verkochten ging naar België. We hebben 
ons eigenlijk meteen vanaf het begin gericht op het buitenland én Nederland. De naams-
bekendheid in Nederland bleef altijd een beetje achter en ik denk dat er ook wel twijfelend 
naar onze spuitsystemen werd gekeken, omdat het iets anders was, maar door ons succes 
in het buitenland hebben we de scepsis weg kunnen nemen. Bakkers zien nu dat het werkt, 
maar het heeft wel even geduurd voordat ze dat in de gaten hadden.”

CONSTRUCTIE
Het onderscheidend vermogen van Unispray en de verschillende spuitsystemen, zit hem 
dus in het ontwerp. “De eenvoudige constructie van de invetunits zorgt er voor dat het 
onderhoud hieraan en de storingsgevoeligheid minimaal zijn. Wij zijn er in geslaagd dit 
spuitsysteem onder te brengen in een roestvrijstalen constructie zodat er een hygiënisch 
spuitsysteem is ontstaan waarvan de prijs-kwaliteitverhouding erg gunstig is. Al deze ken-
merken dragen bij aan een gunstig werkklimaat op de werkvloer.”

OP HET GEBIED VAN SPUITMACHINES ZIJN 

ER VERSCHILLENDE AANBIEDERS, BESTAAN-

DE UIT VOORAL PRODUCENTEN VAN LOS-

SINGOLIËN. UNISPRAY IS DE WELBEKENDE 

EEND IN DE BIJT, WANT IS UITSLUITEND 

PRODUCENT VAN DE MEEST INNOVATIEVE 

SPUITSYSTEMEN VOOR DE VOEDINGS-

MIDDELENINDUSTRIE. HET TWINTIGJARIG 

BESTAAN LEEK ONS EEN MOOIE AANLEI-

DING OM EEN GESPREK AAN TE KNO-

PEN MET EIGENAAR EN OPRICHTER VAN 

UNISPRAY, TOM GOSMAN. 

Unispray: AL TWINTIG JAAR
SPECIALIST IN SPUITSYSTEMEN

De handzame Handy 10
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“De invetunits die wij produceren zijn geschikt om verschillende lossingsmiddelen te ver-
spuiten”, zo vervolgt Tom. “De toevoer van het te verspuiten product kan plaatsvinden door 
middel van een druktank, een pomp of rechtstreeks vanuit de container. De opkomst van de 
meer olieachtige lossingsmiddelen waarvan de viscositeit lager is, vereist een verfijnde nozzle 
die in staat is om met lage luchtdrukken deze olie te verspuiten. Het concept waar wij mee 
werken heeft er voor gezorgd dat zowel in de ambachtelijke als in de industriële bakkerijen, de 
vervuiling die veroorzaakt wordt door de zogenaamde overspray, sterk is afgenomen. Hiermee 
kan de bakker tegemoet komen aan de gestelde eisen binnen de HACCP-richtlijnen van de 
overheid. De hygiënische omstandigheden rondom de invetunit zijn hiermee natuurlijk ook 
verbeterd. Het gevolg hiervan is een vermindering van het verbruik van lossingsmiddelen, een 
schonere werkplek in de bakkerij en lagere schoonmaakkosten.”

COMPACT 3-20
Het assortiment van Unispray is zeer uitgebreid, maar Tom wil graag de nadruk leggen op een 
tweetal systemen die zeker voor de bakker interessant kunnen zijn. Ten eerste de Compact 
3-20. “We krijgen de laatste tijd veel vragen over bio-lossingsmiddelen en of die gebruikt 
kunnen worden in de bestaande spuit-units. Ik zou dat ten zeerste afraden, want er is altijd 
menging met de normale lossingsolie die achterblijft in de spuit-unit. We hebben wel een 
perfecte oplossing met onze Compact 3-20. Dit is een uiterst handzame unit, welke over 
ieder bestaand transport van bakplaten en bandovens kan worden gereden. De uitgekiende 
koppeling tussen transportbaan en Compact 3-20 garandeert dat hij steeds op dezelfde plaats 
aan de transportbaan bevestigd kan worden. Het spuitsysteem dat hiervoor gebruikt wordt, 
biedt de mogelijkheid om deze invetunit uit te voeren met het gewenste aantal spuitkoppen.”

HANDY 10
Ook de handspuitmachine Handy 10 komt nog aan bod. 
“Voor de ambachtelijke bakker hebben we met de Handy 
10 een ideaal handzaam spuitsysteem in ons assortiment. 
We hebben speciaal ter promotie een leuke instructiefilm 
online geplaatst om het allemaal wat visueler te maken. 
Deze film is te vinden op unispray.nl/spotlight. De Handy 
10 is een handspuit met een voorraadhouder waarin tien 
liter lossingsmiddel kan worden bewaard. Door middel 
van perslucht is het mogelijk om met een handpistool ver-
schillende soorten bakvormen in te vetten. Ook hier geldt 
weer dat door de constructie, de Handy 10 veel minder 
storingsgevoelig is. Daarbij hebben we ons weer verder 
ontwikkeld om de hygiëne van onze machines naar een 
hoger plan te tillen.”

SLANGENPAKKET
Daarmee doelt Tom op het vernieuwde slangenpakket van 
Unispray. “We maken geen gebruik meer van klemmen om 
de slangen samen te houden, maar hebben een speciale 
manier ontwikkeld om de slangen aan elkaar te verbinden, 
waardoor er ook geen vuil meer tussen kan komen te zitten 
en er dus minder risico op vervuiling is. Hoe we dat doen 
is ons geheim natuurlijk, maar het is echt een geweldige 
oplossing. Deze slangen voldoen aan alle eisen van de 
voedingsbranche. Zo blijven we ons verder ontwikkelen 
om continu in te spelen op de veranderende branche. Dit 
jaar vieren we ons twintig jarig bestaan, maar we hopen 
dat we nog vele jaren de bakkers mogen voorzien van onze 
spuitsystemen”, zo besluit Tom.

Meer informatie: 

Unispray
Tel. +31 (0)347 322097
www.unispray.nl

Compact 3-20

▲ De slangen van Unispray zijn op een ingenieuze wijze aan 
elkaar bevestigd om vervuiling te voorkomen

http://unispray.nl/spotlight
http://www.unispray.nl/
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 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.
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Al ruim vijftien jaar voert Beko Techniek een weloverwogen merkenbeleid voor nieuwe 
bakkerijmachines, waarbij het bedrijf een duidelijke keuze maakt voor één (en soms twee) 
merken per machinegroep. Uitgangspunt voor assortimentsopname is altijd kwaliteit en 
duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een jarenlange relatie met toonaangevende merken 
zoals Wiesheu, Kemper, Bakon, WP Haton, Bear en Fritsch, om er maar enkele te noemen. 
Inmiddels heeft Beko Techniek een schat aan kennis en kunde op merk- en machinegebied 
opgebouwd die dagelijks in de praktijk gebracht wordt door achttien geschoolde servicemon-
teurs op route of in de werkplaats.

GEREVISEERD
Naast nieuwe machines verkoopt Beko Techniek ook gereviseerde machines van een hoog-
waardige kwaliteit. Elke machine die, na een uitgebreide inspectie, in aanmerking komt 
voor revisie wordt helemaal gedemonteerd. Slijtagegevoelige onderdelen en bedrading 
worden altijd vervangen door nieuwe. De machine wordt meteen aangepast aan de laatste 
veiligheidseisen en opnieuw gespoten indien noodzakelijk. Een gereviseerde machine van 
Beko Techniek is zo goed als nieuw en wordt geleverd met één jaar garantie. Ook hier staat 
bedrijfszekerheid centraal.

ONDERHOUD
Al jaren hamert Beko Techniek op het belang van preventief onderhoud. Dit is de enige 
garantie voor een optimale en betrouwbare werking van het bakkerijmachinepark en dus de 
continuïteit van het bakkersbedrijf. Ook tijdens een garantieperiode is preventief onderhoud 
wenselijk. Het bespaart geld, frustratie, slapeloze nachten en bevordert werkplezier en een 
continue aanvoer van bakproducten met een constante kwaliteit. Beko Techniek doet bij 
honderden bakkerijondernemingen preventief onderhoud. Dit gaat in de vorm van een ser-
vicecontract, waarbij klanten kunnen kiezen uit drie varianten met verschillende frequentie 
en condities. Het afsluiten van servicecontract kost niets, er wordt enkel een bezoekfrequen-
tie per jaar afgesproken. Onderhoud is niet alleen ontzettend belangrijk voor de levensduur 
en correcte werking van bakkerijmachines, maar ook voor een verantwoorde en veilige 
bedrijfsvoering. Preventief onderhoud is een ‘must’ bij elk risico-inventarisatieplan.

Meer informatie: Beko Techniek, tel. +31 (0)24 6486288,
www.beko-techniek.nl, info@beko-techniek.nl 

Beko Techniek: 

SINDS KORT HEEFT BEKO TECHNIEK EEN NIEUWE SLO-

GAN: ‘BEKO TECHNIEK, DE WEG NAAR BEDRIJFSZEKER-

HEID’. DE OUDE SLOGAN ‘ELKE OPLOSSING BINNEN 

HANDBEREIK’ IS NA JAREN VERVANGEN. NIET ZOZEER 

OMDAT BIJ BEKO TECHNIEK NIET ELKE OPLOSSING 

MEER MOGELIJK IS, MAAR DE ‘OUDE’ SLOGAN GAAT 

TE GEMAKKELIJK VOORBIJ AAN DE INTERACTIE TUSSEN 

BEKO TECHNIEK EN HAAR KLANTEN OM GEZAMENLIJK 

TE KOMEN TOT DE BEST MOGELIJKE OPLOSSINGEN. 

EEN INTERACTIE DIE RESULTEERT IN EEN OP-MAAT-AD-

VIES, EEN OP-MAAT-AANBOD MACHINES, EEN-OP-MAAT 

SERVICE EN DE JUISTE KEUZE BAKKERIJGEREEDSCHAP, 

ZODAT BEDRIJFSZEKERHEID OP KORTE ÉN LANGE TERMIJN 

GEWAARBORGD WORDT.

DE WEG NAAR BEDRIJFSZEKERHEID

mailto:info@beko-techniek.nl
http://www.beko-techniek.nl/
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HOE VERTALEN BROODTRENDS ZICH 
             IN HET PRODUCTIEPROCES VAN 
     DE INDUSTRIËLE BAKKERIJ?

DE TREND DIE ZICH DE AFGELOPEN JAREN VEEL HEEFT 

LATEN ZIEN, IS HET SKIPPEN VAN KOOLHYDRATEN OM 

GEZOND EN FIT TE BLIJVEN, MAAR GELUKKIG LIJKT 

DEZE OP ZIJN RETOUR. BROOD WAS BIJ VEEL ZOGE-

NAAMDE FOODIES UIT DEN BOZE, MAAR IS ANNO 

2016 WEER TERUG OP DE BOODSCHAPPENLIJSTJES. 

DE CONSUMENT WIL WEER GENIETEN VAN BROOD 

EN MET NAME SPECIALE EN LUXERE, DELICATE BROOD-

PRODUCTEN ZIJN WEER IN TREK. HIERDOOR GAAN 

DE INDUSTRIËLE BAKKERIJEN DE STRIJD AAN MET DE 

KLEINE TRADITIONELE BAKKERIJ DIE SPECIALISTISCH EN 

KLEINSCHALIG KAN PRODUCEREN.
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AANPASSING PRODUCTIEPROCES
Deze ontwikkeling maakt dat het productieproces van de industriële bakkerij  
ingericht dient te worden om diverse broodsoorten met verschillende afmetingen 
en koeltijden te kunnen transporteren. Van belang is een vloeiend en soepel 
lopend transport met minimale overgangen, dat het behoud van de kwaliteit 
van het product kan waarborgen. De toename van regelgeving op gebied van 
voedselveiligheid heeft ervoor gezorgd de reinigbaarheid van transportbanden 
van essentieel belang is geworden.

HÖLTER BROT
Het project dat Marvu bij Hölter Brot Großbäckerei KG in Salzkotten Duitsland  
realiseerde, is hiervan een goed voorbeeld. De bakkerij produceert diverse 
broodsoorten en kampt met een groot logistiek probleem. Met haar grote pro-
ductiecapaciteit van vierduizend broden per uur en diverse broodsoorten moest 
de bakkerij in november 2015 uitbreiden met een extra productiehal. De bakkerij 
zocht een efficiënte oplossing voor hun arbeidsintensieve transport (met karren) 
voor het terugkoelen en gelijktijdig transporteren van diverse broodsoorten. Door 
diversiteit van producten was het een chaos op de werkvloer en ontstond ruim-
tegebrek op de werkoppervlakte.

Marvu foodprocessing equipment realiseerde een koeltransportsysteem lopend 
van de ovens naar de verpakkingslijnen met twee aparte sporen gecombineerd in 
één transportsysteem.  Voordeel van deze aparte sporen is dat de broden kunnen 
worden gesplitst over twee koeltransporten, elk met een eigen snelheid zodat de 
broden na de juiste koeltijd aankomen bij het verpakkingsgedeelte.

Zowel het koeltransport als ook de aan- en afvoertransporten zijn met behulp 
van een ophangsysteem aan de dakconstructie bevestigd. Hierdoor wordt extra 
ruimte gecreëerd waardoor het volledige vloeroppervlak beschikbaar komt voor 
andere doeleinden. De koeltransporten worden aan de invoerzijde voorzien 
van een extra transporteur om de verdeling van de broden op het koeltransport 
constant te houden. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte worden hoogtever-
schillen bij één van de transporten overbrugd met een spiraaltoren. 

EINDELOOS HYGIËNISCH TRANSPORT ZONDER 
OVERGANGEN 
Het i-Drive transport is een transportsysteem dat ontstaat door het combineren 
van modulaire (schakel) transportbanden met i-Drive modules. Deze combinatie 
creëert een eindeloos recht-, bocht- en opvoertransport zonder bandovergangen. 
Geschikt voor onverpakte en verpakte producten. Voor een goede hygiëne  zijn 
de transportsystemen voorzien voor geïntrigeerde CIP reiniging systemen.

Christopher Hölter, directeur/eigenaar van Großbäckerei Hölter KG Hölter Brot: 
“Het eindeloze transportsysteem is vrij van hinderlijke overgangen. Hierdoor 
is minder technisch onderhoud nodig. Bovendien is het systeem eenvoudig te 
reinigen. Wij zijn zeer te spreken over de samenwerking met Marvu foodproces-
sing equipment. Dankzij de goede projectplanning en implementatie kunnen wij 
direct al van onze investering profiteren.”

Voor meer informatie: Marvu foodprocessing equipment
Tel. +31 (0)413 478 828, info@marvu.nl, www.marvu.nl 

Wegens het succes en de vele positieve reacties van vorig jaar heeft 
Winterhalter Nederland besloten de inruilactie dit jaar wederom te organi-
seren. Tot en met 31 december heeft iedere horecaondernemer, bakker en 
slager de mogelijkheid een oude machine in te leveren voor een nieuwe 
Winterhalter vaatwasmachine of waterbehandelingsapparaat. Op de bruto 
aanschafprijs krijgt men een korting van maar liefst 25%, maar dat is niet 
alles…

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK
Wanneer de nieuwe vaatwasmachine voorzien is van energieterugwinning 
is er naast het voordeel van de energiebesparing en een beter klimaat in de 
spoelkeuken ook de mogelijkheid de Energie-investeringsaftrek (EIA) aan te 
vragen. Hiermee kan 58% van de investeringskosten van de fiscale winst 
afgetrokken worden (met een maximum van € 5.000,-).

Voor meer informatie: 

Winterhalter Nederland B.V.
Tel: +31 (0)161 220520
info@winterhalter.nl
www.winterhalter.nl          

NU DUBBEL VOORDEEL 
MET EEN WINTERHALTER 
VAATWASMACHINE

TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 GEEFT WINTERHALTER INRUIL-

KORTING OP EEN NIEUWE VAATWASMACHINE. DEZE ACTIE-

KORTING BEDRAAGT MAAR LIEFST 25% VAN DE BRUTOPRIJS. 

ZO KAN BIJVOORBEELD AL EEN NIEUWE UC-S VOORLADER GLA-

ZENWASMACHINE AANGESCHAFT WORDEN VANAF € 2.961,-.

mailto:info@marvu.nl
http://www.marvu.nl/
mailto:info@winterhalter.nl
http://www.winterhalter.nl/
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Vorig jaar hadden wij een uitgebreid gesprek met Jeroen over de ambities van Unifreezing over de landgrenzen van de 
Benelux. “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”, zo vertelde Jeroen destijds.

INTERNATIONAAL
Nu is dat doel al gedeeltelijk bereikt. “We hebben verder aan ons internationale netwerk gebouwd en onze producten wor-
den nu door dealers in meer dan elf landen verkocht. Onder andere hebben we een dealer in het Midden-Oosten en Rusland 
aan ons dealerteam toegevoegd. Daarnaast is een samenwerkingsverband ondertekend met twee Oekraïense dealers voor 
intensieve samenwerking. Ook hebben we in Zuid-Amerika voet aan de grond gekregen. We bezochten dit jaar Peru, tijdens 
de Internationale Handelsmissie. Hieruit vloeiden meteen drie grote opdrachten voort.”

UNIFREEZING BV – SPECIALIST IN OP MAAT 

GEMAAKTE KOEL- EN VRIESSYSTEMEN VOOR 

ONDER MEER DE BAKKERSINDUSTRIE –  HEEFT 

IN 2016 NIET STILGEZETEN, ZO BLIJKT UIT EEN 

GESPREK MET JEROEN HANNINK – GENERAL 

MANAGER VAN UNIFREEZING. “WE HEBBEN EEN 

AANTAL MOOIE PROJECTEN GEREALISEERD EN 

GELUKKIG ZIJN ER VOOR DE EUROPESE MARKT 

IN 2017 VERSCHILLENDE MOOIE OPDRACHTEN 

BINNEN. TEVENS VERWACHTEN WE NOG EEN 

AANTAL OPDRACHTEN. OP DIT MOMENT WORDT 

GEWERKT AAN DE OPLEVERING VAN EEN MACHI-

NE IN AUSTRALIË”, VERTELT JEROEN ONDER MEER.

Unifreezing
BOUWT VERDER AAN 
INTERNATIONAAL NETWERK

HYGIËNE 
Wat is het geheim van Unifreezing? “Ons grootste 
succes is dat wij onze machines uitrusten met panelen 
met volledig afgelaste naden. Dit onderscheidende 
systeem, dat wij ontwikkeld en reeds meermalen 
toegepast hebben, garandeert een 100% hygiënische 
machine die zeer gemakkelijk, efficiënt en snel te rei-
nigen is. Er blijven geen voedselresten meer achter in 
de naden. Gegarandeerd! U bent absoluut gereed voor 
de  toekomst met ons systeem”, zegt Jeroen tot slot.

Voor aanvullende informatie:

Unifreezing BV
Tel. +31(0) 53 3031630
sales@unifreezing.com   
www.unifreezing.com 

mailto:sales@unifreezing.com
http://www.unifreezing.com/


SNEL EN MAKKELIJK JE EIGEN
BROOD MET KANT & KLAAR DEEG

SNEL EN MAKKELIJK JE EIGEN
BROOD MET KANT & KLAAR DEEG
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B a k k e r i j M a C h i n e s

A d v e r t e n t i e

IN DEZE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE 

LEEST U OVER EEN AANTAL PROJECTEN 

VAN LEVERANCIERS VAN BAKKERIJMACHI-

NES DIE RECENT ZIJN GEREALISEERD. OP 

HET GEBIED VAN SNIJ- EN VERPAKKINGS-

LIJNEN WERPT AVT B.V. ZICH OP ALS 

SPECIALIST EN DAT IS OOK OVER ONZE 

LANDGRENZEN NIET ONOPGEMERKT 

GEBLEVEN. AVT B.V. LEVERDE RECENTELIJK 

EEN COMPLETE SNIJ- EN VERPAKKINGSLIJN 

AAN EEN BELGISCH-TURKSE BAKKER EN 

WIJ SPRAKEN MET MISCHA WATERLANDER 

OVER DE REALISERING VAN DIT PROJECT.

BELGISCH-TURKSE BAKKER KIEST VOOR 
SNIJ- EN VERPAKKINGSLIJN VAN AVT 

“De desbetreffende Belgisch-Turkse bakker snijdt aan het begin van de week dui-
zend en bakt maar liefst tweeduizend broden in de tweede helft van de week. Om 
alle broden met minder manuren te snijden en te verpakken, was de bakker al 
langere tijd op zoek naar een oplossing. In het eerste gesprek werd al snel duidelijk 
dat het niet om gewone broden ging, maar broden van 2,5 kilo. Een hele uitda-
ging voor ons dus, maar we staan bekend om onze klantspecifieke oplossingen. 
Er is gekozen voor een raamsnijmachine, type AS-45 in een brede uitvoering, een 
Sigma Basic Compact verpakkingsmachine en een WSC clipsluitmachine met AHP 
datumprinter.” 

LOOPRICHTING
Een uitdaging was niet alleen het gewicht van het brood, ook ruimtegebrek vergde 
inventiviteit van AVT b.v.. “De beschikbare ruimte was slechts drie bij drie meter. 
Samen met de klant is vooraf goed doorgesproken wat de looprichting zou moeten 

worden en hierbij zijn de voor en tegens besproken van een linkse of een 
rechtse machine. Belangrijk bij de keuze van de looprichting is dat de 
aan- en afvoer van het product elkaar niet kruist en deuren toegankelijk 
blijven. Daarnaast is er samen met de klant bekeken welke producten er 
verder nog gesneden en verpakt kunnen worden op deze lijn. Naar voren 
kwam dat er tevens ontkorst brood gesneden en verpakt moest worden. 
Deze zachte producten werden verspreid over de dag gesneden en ver-
pakt, maar doordat het snijden verspreid over de dag werd gedaan werd 
het brood natuurlijk droger. Dat is met de ingebruikname van de nieuwe 
snij- en verpakkingslijn ook meteen opgelost.”

PLAATSING
Bij ingebruikname van de snij- en verpakkingslijn was er een monteur 
van AVT b.v. aanwezig om de bakker en zijn personeel wegwijs te 
maken met het gebruik van de lijn. “Gedurende de eerste productiedag 
kreeg de klant het onder de knie en ging hij zelf de machines bedienen. 
De volgende productiedag ging de bakker zelf de lijn opstarten en lang-
zamerhand kon hij zich een beetje ontspannen. Aan het eind van de 
tweede productiedag moest hij toegeven dat het er ingewikkeld en com-
plex uitzag, maar dat het allemaal wel meeviel.” 

Inmiddels draait de snij- en inpaklijn alweer een paar weken. Mischa: 
“De kosten voor het snijden en het verpakken per brood zijn door deze 
investering enorm omlaag gebracht. De Sigma Basic Compact kan een 
oplossing zijn voor de bakker die de kosten per verpakt brood omlaag 
wil brengen. Door de modulaire machinebouw kan de Sigma Basic 
Compact ook tussen een bestaande snijmachine en inpakbaan worden 
geplaatst. De Sigma Basic Compact kan gebruikt worden voor het ver-
pakken van busbrood, vrijgebakken brood en aan elkaar gebakken klein-
brood, stollen, koeksoorten en nog veel meer.”

Meer informatie: AVT b.v.
Tel. +31 (0)76 541 52 60, www.avt.nu    

http://www.avt.nu/
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Deelname aan internationale tentoonstellingen is buitengewoon succesvol voor de Tromp Group. In oktober nam 
Tromp Group deel aan de IBIE in Las Vegas. “Vier dagen lang presenteren in het mekka van de USA Baking Industry, 
resulteerde in een prima tentoonstelling met waardevolle contacten én nieuwe projecten. Tromp Group presenteerde 
zich op de mooiste plek van het Convention Centre, het Markel Food Group Island, samen met de andere partners 
binnen Markel Food Group: AMF Baking Systems en Reading Baking Systems. Een prachtige combinatie én een uit-
stekende gelegenheid om relaties kennis te laten maken met de meerwaarde en de samenwerkingsmogelijkheden. 
Tromp Group presenteerde specifiek de turnkey mogelijkheden binnen de productsegmenten Sheeted Bread, Pastry, 
Waffle & Funcake, Pizza en Cake & Pie”, aldus Erik Smink, verantwoordelijk voor de Marketing, Communication & 
International Fairs bij Tromp Group.

SWIRL BREAD & PIZZA
Er was veel belangstelling voor de presentatie van een complete AMF UnisonTM productielijn voor de vervaardiging 
van onder andere Swirl Bread, baguette en ciabatta. “Deze complete lijn is gebouwd in de productiefaciliteiten van 
Tromp Group in Gorinchem en gecompleteerd in de USA met AMF-onderdelen. Specifiek op het gebied van pizza 
productielijnen was er veel belangstelling doordat Tromp Group alle soorten pizza kan leveren: Italian, American, 
Deep dish en pizza snacks. Turnkey, dus: mixen, sheeting, doseren, rijzen, bakken, koelen en vriezen”, vertelt Erik 
Smink.

GULFOOD 
Begin november nam Tromp Group ook nog deel aan 
Gulfood in Dubai. “Met een gecombineerde stand samen 
met AMF en Reading werd ook hier volop aandacht 
gegeven aan de turnkey mogelijkheden en de samen-
werkingsmogelijkheden binnen de Markel Food Group. 
Tijdens Gulfood zijn vele nieuwe contacten opgedaan 
en buitengewoon interessante projecten besproken. 
Binnenkort hopen we de resultaten kenbaar te maken 
van de nieuwe projecten”, zo besluit Erik Smink.

Meer informatie:

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

TROMP GROUP IS WERELDWIJD SPECIA-

LIST ALS HET GAAT OM TURNKEY PRO-

JECTEN VOOR DE BAKKERIJ-INDUSTRIE. 

DAT VEREIST TOPSPORT OP HET GEBIED 

VAN PRODUCTEN EN PERFECT INZICHT 

IN DE WENSEN VAN RELATIES DIE MET 

HUN EINDPRODUCTEN MARKTLEIDER 

WILLEN WORDEN. OM HAAR POSITIE 

STEEDS VERDER TE VERBETEREN HEEFT 

DE TURNKEY-SPECIALIST DE AFGELOPEN 

MAANDEN ZICH VOLOP GEPROFILEERD 

TIJDENS EEN AANTAL VOORAANSTAAN-

DE INTERNATIONALE BEURZEN.

Tromp Group
SUCCESVOLLE BEURSDEELNAMES 

VOOR

http://www.trompgroup.nl/


Onze specialisten analyseren samen met u de bestaande productie processen op 
locatie en bieden u een op uw bedrijf afgestemde systeemoplossing.  
Bijvoorbeeld de  krachtige, modulaire Koma- snelvriestunnel. Zo kunnen wij samen 
met u uw  koel technische  planning optimaal afstemmen op uw productieproces.

IK HEB EEN SYSTEEM OP MAAT NODIG,
DAT ZICH IN DE TOEKOMST FLEXIBEL LAAT AANPASSEN 
AAN NIEUWE CAPACITEITSEISEN.
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www.koma.com

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

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?over als het een keer tegenzit?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. 

In 2015 hebben wij tijdens 
de ANUGA-beurs onze di-
rect drive spiraal vriezer 
geïntroduceerd, welke ui-
termate geschikt is voor de 
bakkerij-industrie. 

Unifreezing is er graag 
voor u. Wij kunnen een 
bezoek bij een bestaande 
klant organiseren, zodat u 
een machine daadwerke-
lijk kunt zien functioneren. 
Neem vandaag nog con-
tact met ons op!

 kwaliteit, professionaliteit, maatwerk en korte levertijd

 minimale installatietijd door voorgefabriceerde onderdelen 

 (machine wordt stekkerklaar afgeleverd)

 onderhoudsvriendelijk design, iedere positie makkelijk toegankelijk

 energie- en kostenbesparend ontwerp

 hoogste hygiene standaard door gebruik van uitsluitend 

 rvs materialen

 zelfdragende constructie, geen speciale fundatie

 extern geplaatste aandrijvingen en lagers: eenvoudig onderhoud

Textielstraat 22, 7483 PB Haaksbergen 
Tel. +31 53 303 1630 • www.unifreezing.com

UNIFREEZING STAAT VOOR:

http://7-cs.nl/
http://www.koma.com/
mailto:INFO@eskespartners.nl
http://www.eskespartners.nl/
http://www.unifreezing.com/
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SINDS DIT JAAR IS DE LSBL APPLICATIE 

OPLEIDING LEVENSMIDDELENTECHNO-

LOGIE (LMT)  INGESCHAALD DOOR 

HET NCP NLQF OP NIVEAU 4. DEZE 

INSCHALING MAAKT HET MOGELIJK OM 

DEZE KWALIFICATIE QUA NIVEAU TE VER-

GELIJKEN MET ANDERE OPLEIDINGEN, 

BIJVOORBEELD EEN OPLEIDING VAN EEN 

ERKENDE MBO INSTELLING. NU IS HET 

OOK MOGELIJK VOOR MENSEN DIE DE 

LMT OPLEIDING EERDER HEBBEN VOL-

TOOID, OM DE ‘UPGRADE LMT’ TE VOL-

GEN, WAARMEE JE JE HUIDIGE DIPLOMA 

KAN OMZETTEN NAAR EEN LMT DIPLO-

MA OP NIVEAU 4. 

Door de Upgrade LMT te volgen krijg je meer perspectief binnen de voedingsindustrie als je bijvoorbeeld 
wilt solliciteren of doorgroeien naar functies waarvoor niveau 4 gevraagd wordt.  De opleiding Upgrade LMT 
bestaat uit vijf dagdelen en een portfoliogesprek. In vijf dagdelen ga je je kennis updaten van de onderwerpen: 
grondstof, microbiologie, zorgsystemen, verpakken en technologie. Deze dagdelen zijn ook ondersteunend 
voor het maken van je portfolio-opdrachten.

PORTFOLIO
Voor het examen, bestaand uit een portfoliogesprek, bouw je een portfolio op. Hiervoor maak je zes opdrach-
ten. De onderwerpen zijn: grondstoffen, microbiologie, zorgsystemen (verbeter opdracht), HACCP opdracht, 
verpakken en technologie. Beoordeel zelf of in overleg met je docent of de opdrachten voor zorgsystemen en 
HACCP die je eerder hebt gemaakt nog volstaan voor dit portfolio. Gedurende de opleiding word je door de 
docent begeleid in het opbouwen van je portfolio. 

Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een mondeling praktijkgesprek ‘Portfoliogesprek’ op de 
werkplek. In dit gesprek staan de uitgevoerde praktijkopdrachten centraal. Deze worden besproken, uitgelegd 
en toegelicht aan de hand van de praktijksituatie. In dit gesprek wordt zichtbaar hoe je de kennis uit de oplei-
ding toepast in de praktijk. Het gesprek wordt beoordeeld aan de hand van het ‘scoreformulier bedrijfsmatig 
handelen voor de levensmiddelentechnoloog’. 

PLANNING
In 2017 start deze speciale update opleiding drie keer. Twee keer een middagprogramma en een keer een 
avondprogramma.

• groep 1: woensdagen van 13.00-16.00 uur: 11 januari, 1 februari, 22 februari, 
 15 maart, 5 april
• groep 2: woensdagen van 18.00-21.00 uur: 19 april, 10 mei, 31 mei, 21 juni, 12 juli
• groep 3: woensdagen van 13.00-16.00 uur: 13 september, 4 oktober, 25 oktober, 
 15 november, 6 december

Meer informatie: LSBL Services
Tel. +31 (0)318 696999, www.lsbl.nl   

LSBL
BIEDT AFGESTUDEERDEN 

NU ‘UPGRADE LMT’ AAN

http://www.lsbl.nl/
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Natuurlijk is onze eerste vraag hoe Willem voor zichzelf de bakkerij is gestart? “Ik was 
al bakker in Rotterdam, toen ik na mijn diensttijd in deze regio ben blijven hangen”, zo 
verduidelijkt Willem. “Ik zag hier heel veel meer mogelijkheden om te slagen. Ik ben 
dan ook in 1976 begonnen met een eigen bakkerij en winkel in de wijk Assendorp. Een 
jaar later al openden we in de Aa-Landen een tweede filiaal. We groeiden dus meteen 
goed, maar dat hield ook in dat de bakkerij snel te klein werd. Brood kochten we 
destijds in en ik hield me bezig met banket, maar in 1980 verhuisde de bakkerij naar 
industrieterrein de Marslanden, waar we nog steeds zitten. We pakten de broodproduc-
tie zelf op en dat bleek een gouden greep, want brood is nog steeds onze omzetmaker, 
waar banket tegenwoordig een serviceartikel is geworden.”

AUTOMATISERING
De winkel in Assendorp werd medio jaren tachtig gesloten en in Zwolle-Zuid werd een 
ander filiaal geopend. “We zijn zo door de jaren heen steeds verder gegroeid, waarbij 
we waar mogelijk geautomatiseerd hebben, als we er de toegevoegde waarde van inza-
gen. Dat betekent ook dat er nog redelijk veel met de hand vervaardigd wordt, omdat 
wij denken dat machines niet de gewenste kwaliteit van het product kunnen waarbor-
gen. Dit heeft echter ook tot gevolg dat de kwaliteit van onze producten heel hoog is en 
blijft. Automatisering is leuk als het wat oplevert.”

ASSORTIMENT
We vragen Willem wat er door de jaren heen veranderd is. “Toen ik begon waren er nog 
8.600 bakkers in Nederland”, vertelt Willem. “Ook werd destijds 85% van het brood bij 

HET VEERTIGJARIG BESTAAN VAN BAKKERIJ ELDERKAMP IN ZWOLLE WAS VOOR ONZE REDACTIE AANLEIDING OM CONTACT OP TE NEMEN 

MET WILLEM EN FABIËNNE ELDERKAMP. VADER EN DOCHTER HEBBEN NET DE DRUKKE PERIODE NA DE VIERING VAN HET PRACHTIGE JUBILE-

UM ACHTER DE RUG ALS WE ZE TREFFEN IN DE CENTRALE BAKKERIJ IN ZWOLLE. “DE REACTIES WAREN ECHT GEWELDIG. WE HEBBEN EEN 

GROTE GROEP VASTE KLANTEN EN DIE HEBBEN ONS IN BEIDE WINKELS VERRAST MET ALLERLEI BLOEMSTUKKEN EN LEUKE BOODSCHAPPEN. 

ENORM LEUK OM MEE TE MAKEN EN HET GEEFT AAN DAT JE GEWAARDEERD WORDT”, ZO VERTELLEN WILLEM EN FABIËNNE ONDER MEER.

VEERTIGJARIG JUBILEUM 
OUDE TIJDEN HERLEVEN BIJ 

BAKKERIJ ELDERKAMP
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bakkers gekocht, maar dat is tegenwoordig min-
der dan 25%. De wereld is heel erg veranderd, 
maar het werk blijft geweldig om te doen. Het 
werk is wel makkelijker geworden, mede door 
de ontwikkelingen op machinegebied. Ik beleef 
nu bijvoorbeeld heel veel plezier aan de compu-
tergestuurde oven die we hebben, waarmee je 
niet meer helemaal op gevoel bakt, maar waar 
alles voorgeprogrammeerd is. Ook is er veel 
veranderd op productgebied, vooral de laatste 
tijd. Witbrood is nagenoeg uit de gratie en vooral 
volkoren en donkere broden zijn in trek. Alles 
heeft natuurlijk te maken met de voedselhypes, 
die heel veel invloed hebben op het eetpatroon 
van consumenten. Ik moet ook zeggen dat er 
veel onduidelijkheid is over grondstoffen, ook bij 
ons. Je wordt daardoor gedwongen om anders te 
werken, terug te gaan naar de basis. Dat past ook 
beter bij onze filosofie om een ze hoog mogelijke 
kwaliteit na te streven en je brengt het ambacht 
weer terug.” 

IN DE LEER
Fabiënne is als bakkersdochter niet, zoals je 
wellicht wel zou verwachten, in haar jeugd al 
besmet met het bakkersvirus. “Ik heb natuurlijk 
van mijn vader wel wat meegekregen, maar niet 
heel bewust. Ik was ook nooit bezig met het overnemen van de bakkerij. Ik 
heb mijn handelsdiploma behaald en daarna economie gestudeerd. Na mijn 
opleiding ben ik mijn vader gaan helpen waar ik nodig was. Zo heb ik alle 
geledingen van het bedrijf leren kennen én waarderen. De afwisseling vind ik 
heel leuk, zoals het helpen in de winkel. Daarnaast heb ik natuurlijk de fijne 
kneepjes van het bakkersvak van mijn vader geleerd. Ik ben nog lang niet uit-
geleerd en daarom is het ook maar goed dat mijn vader nog zo betrokken is bij 
de bakkerij. Ik kan echt nog niet zonder hem. Ik moet er ook niet aan denken 
dat zijn ervaring wegvalt. Ervaring kun je helaas niet kopen.” “Ik spring ook 
regelmatig bij in de bakkerij en verder doe ik de administratie en dergelijke. 
Daar zal voorlopig geen verandering in komen. Ik vind het ook veel te leuk om 
te doen, waarom zou ik dan stoppen?”, vraagt Willem zich hardop af.

VERANDERINGEN
Als Fabiënne het stokje overneemt van Willem, zal er niet heel veel veranderen. 
“We hebben dezelfde kijk op de bakkerij, op de uitstraling van de winkels en 

denken hetzelfde over de kwaliteit van de producten. Ik ga dan ook niet rigou-
reuze veranderingen doorvoeren als ik het bedrijf in de toekomst kan overne-
men. Waar ik wel mijn twijfels over heb is het personeelsbeleid. De mensen 
die hier werken, werken hier al lang en zijn eigenlijk een beetje verwend door 
mijn vader. Hij te coulant geweest misschien, maar we zijn wel heel gelukkig 
met de mensen die hier werken. Ze brengen ook een vracht aan ervaring mee, 
die je niet makkelijk opvangt mocht het wegvallen.”

VEERTIG JAAR 
Het veertigjarig jubileum was voor Willem en Fabiënne reden om oude tijden 
te laten herleven. Om stil te staan bij veertig jaar Bakkerij Elderkamp bedacht 
Willem de ludieke actie om prijzen van vroeger te hanteren. “Maar dan wel 
guldens voor euro’s”, lacht Willem. “Krentenbollen, volkorenbrood, maar 
natuurlijk ook gebakjes waren een week lang verkrijgbaar tegen de oude prij-
zen”, vult Fabiënne aan. “We hebben in de bakkerij flink moeten doorwerken 
om op alles voorbereid te zijn en gelukkig was het uiteindelijk ook heel druk 

in de twee winkels. We zijn echt van 
alle kanten bedolven onder bloemstukken, 
kaartjes en andere attenties. Dat was zo 
leuk om mee te maken. Daarbij was het 
natuurlijk een hele mooie mijlpaal.” 

TOEKOMST
Tot slot vragen we Willem en Fabiënne 
wat de plannen zijn voor de toekomst. 
“De Bahama’s”, zo geeft Willem lachend 
aan. “Ik blijf voorlopig wel in de bakkerij 
werken, want dat is wat ik leuk vind.” 
Fabiënne: “Ik ga hard werken en vooral 
genieten. Ik heb al wel gemerkt dat je het 
niet voor het geld moet doen. Je moet dit 
doen omdat het je passie is en je er ple-
zier in hebt. Tot nog toe is dat zeker het 
geval. Er kunnen wat mij betreft nog wel 
veertig jaar toegevoegd worden aan onze 
geschiedenis.”
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UVC-waterdesinfectie gaat de vorming en voortplanting van deze ‘foute’ 
micro-organismen tegen en voorkomt besmetting, kwaliteitsverlies en bederf. 
Het plaatsen van een UVC-dompelsysteem in uw buffertanks voorkomt op een 
milieuvriendelijke en duurzame manier de vorming van biofilm. Een bijko-
mend voordeel is de besparing op de kosten en de tijd die u moet investeren in 
het reinigen van de buffertanks.

EEN RINGLEIDING ALLEEN IS NIET DE OPLOSSING
Veel bakkerijen beschikken al over een ringleiding die ervoor zorgt dat 
water continu wordt rondgepompt. Dat is goed, want in water dat in bewe-
ging is gedijen micro-organismen al een stuk minder goed dan in stilstaand 
water. Wanneer deze ringleiding ook nog eens is uitgerust met een UVC-
desinfectiesysteem, geeft u de vorming van ongewenste micro-organismen 
geen kans. 

SCHOON WATER VOOR DE BESTE KWALITEIT
Hoe schoner uw ingrediënten, des te hoger het niveau van uw producten. 
Door schoon water te gebruiken, zorgt u voor een betere voedselveiligheid, 
productkwaliteit en houdbaarheid. 

MICRO-ORGANISMEN ZOALS 

BAKKERSGIST EN MELKZUUR-

BACTERIËN ZIJN HEEL NUTTIG 

BINNEN HET PRODUCTIEPROCES. 

HELAAS WORDEN BAKKERSPRO-

DUCTEN OOK BLOOTGESTELD 

AAN ONGEWENSTE BACTE-

RIËN, GISTEN, SCHIMMELS EN 

VIRUSSEN. MET NAME WATER 

DAT WORDT OPGESLAGEN IN 

BUFFERTANKS IS ZEER INFEC-

TIEGEVOELIG. IN DEZE TANKS 

ONTSTAAT AL SNEL BIOFILM; EEN 

BROEDPLAATS EN VOEDINGSBO-

DEM VOOR MICRO-ORGANIS-

MEN. BIOCLIMATIC IS ALS UVC-

SPECIALIST DE UITVERKOREN PAR-

TIJ OM U TE HELPEN DERGELIJKE 

PROBLEMEN TE VOORKOMEN.

DE NATUURLIJKE VIJAND VAN 
BIOFILM IN BAKKERIJEN

UVC-LICHT; 

Bioclimatic heeft een whitepaper uitgebracht met alle informatie over het duur-
zaam desinfecteren van water uitgebracht en kan u dus nog veel meer informa-
tie bieden over het voorkomen van biofilm en tevens voorzien van een UVC-
waterdesinfectiesysteem. 

Voor meer informatie:

Bioclimatic B.V.
Tel. +31 (0)252 626962
www.bioclimatic.nl

http://www.bioclimatic.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
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