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Bestelapps, onbemande micromarkten en
een nieuwe schoonmaakservice. Nu steeds
minder mensen op kantoor werken, vechten
cateraars voor hun voortbestaan. In de nieu-
we concepten draait het vooral om besparin-
gen en flexibiliteit.

Kiezen, pakken, pinnen. Waar vroeger een
kantine stond, staat nu eenmicromarkt. On-
bemand en 24 uur per dag toegankelijk. Zo
kunnen ook demedewerkers van de nacht-
dienst eenmaaltijd kopen en die zelf opwar-
menineenmagnetron.Maarhetaanbodblijft
beperkt: de kroket en gehaktbalmoeten van
elders komen.

‘De micromarkt is voor werkgevers ruim
60% goedkoper dan de traditionele kantine’,
zegtSjoerdvandenDungen,commercieeldi-
recteur bij Selecta, een bedrijf dat vooral be-
kendisvandekoffiemachinesopdewerkvloer.
Selecta rolt demicromarkten uitmet Albert
Heijn, andere cateraars doendatmet andere
partijen. Van denDungen: ‘Nu hebbenwe er
26,maardatmoetenervoorheteindevanhet
jaar vijftig zijn.’

‘Voor de traditionele bedrijfscateraars
neemt de concurrentie toe’, zegt Inga Blok-
ker,directeurvankennisinstituutFoodservice
Instituut Nederland (FSIN). ‘Zij verliezen ter-
rein aan andere spelers, zoals horeca, super-
markten, fastfoodketens en bezorgdiensten.
Dieproberenallemaaleenstukje vande taart
af te snoepen.’

Endat terwijldebedrijfstakhetdoordeuit-
braak vancorona tochal zwaarheeft. In2019
werktenerongeveer13.000mensenbijdeca-
teraars,onder invloedvancoronaenthuiswer-
kenzijndat er inmiddels 7800, ongeveer 40%
minderdanophethoogtepunt.

OMZET FORS LAGER
Ookdeomzetontwikkelt zichdramatisch. In
2019kwamdie vande tien grootste cateraars
samen uit op een kleine €1,5 mrd, in 2020
was die volgens een sectorrapport van Rabo-
bank 36% lager. ‘Dat lijkt ons een optimisti-
scheschatting’, zegtMichielvanNoortvanad-
viesbureauFirstMate. ‘Dedalingkomtuit op
minimaal 45%.’

Mindermensenopkantoor betekentmin-
derverkochtebroodjes,snacksensalades.Bo-
vendienmorrendewerkgeversoverdebijdra-
ge die zij betalen. ‘Sommige klanten zeggen:

“je doet niks, dus ik voldoe de rekening niet
meer”’, zegt Teun Verheij, vertrekkend top-
man bij cateraar Albron. ‘Die inkomstender-
vingkunnenwenietverhalenopdeconsumen-
ten.Wantookzijhebbeneengrensaanwatze
willenuitgeven.’

Het wordt nooitmeer zoals het geweest is,
vreestde sector.Uit eenenquêtedieFSINuit-
voerde,blijktdatdecateraars voor2025 reke-
nenopeenomzetdienogaltijd15%onderdie
van 2019 ligt. Met een daling van 20% doen
vooraldebedrijfscateraarshetslecht,slechter
danbijvoorbeeldde evenementencateraars.

Duswordt er flinkbezuinigddoor de grote
cateraars. Vermaat ontsloeg 400 van de 4500
medewerkersentussende800en1000tijdelij-
kecontractenwerdennietverlengd.Ookande-

In 2019 werkten er
ongeveer 13.000
mensen bij de
cateraars, daar zijn er
nu 7800 van over

euwemanierenomgeld te verdienen
Selecta rolt samen met Albert Heijn
micromarkten uit, onbemande bedrijfs-
kantines die 24 uur per dag toegankelijk
zijn. FOTO: DAVIDVANDAMVOORHETFD

re spelers sneden inhunpersoneelsbestand.
BijSodexoverdwenen800banen,Albronnam
afscheid van400mensen.

‘DARK KITCHENS’
Bij Compass Group, een facilitair dienstver-
lener bekend vanmerken als Eurest, daalde
hetpersoneelsbestandvanmeerdan4000me-
dewerkersnaar3000.Dedirectie vandeafde-
lingBeneluxontkwamnietaandeingrepen.Zo
moestdeoudedirecteur inseptemberplaats-
makenvoorKefvanHelbergenenwerdDieuw-
keMoerman toenbenoemdals hoofd vande
afdeling sales enmarketing.

‘Erwerdweiniggeïnnoveerd’, zegtVanHel-
bergen. ‘Dus was er nieuw elan nodig omde
vernieuwingopgang tehelpenengroei te ge-

Meer minnen dan plussen

De catering kent vier
deelsectoren: instellin-
gen, onderwijs, evene-
menten en bedrijven.
Tijdens corona deed
eigenlijk alleen de eer-
ste groep het goed. In
verzorgingsinstituten
en ziekenhuizen zakte
de vraag niet tot nauwe-
lijks. De overige groepen
noteerden in 2020 grote

minnen, blijkt uit een
rapport van Foodservice
Instituut Nederland
(FSIN). Ten eerste om-
dat werkgevers minder
willen bijdragen nu
minder mensen op
kantoor werken. De
onderhandelingen met
de cateraars startten
al voor corona. Ook de
omzet uitbanquetingof

de broodjes bij de verga-
dering staat onder druk.
Overleggen gaan vaker
digitaal, waardoor deze
omzet niet zomaar op
het oude niveau terug-
keert, Alleen bij de ge-
middelde besteding is
er een plus. Want op de
dagen dat medewerkers
wel op kantoor mogen
zijn, geven ze meer uit.

nereren.’ Tegenwoordig experimenteert het
bedrijf metonbemandeconcepten,metapps
enmet zogenoemde dark kitchens, keukens
van waaruit meerdere klanten worden be-
diend.

Zowordternietalleenbezuinigd,maarook
ingespeeldopdetoenemendeflexibilisering.
OfzoalsJanWillemHilbron,dekomenddirec-
teurvanAlbron,hetzegt: ‘Deeenkomtbinnen
na de files, de ander rijdt voor de files uit. De
medewerkers beginnen op verschillende tij-
den enwillen dus op verschillendemomen-
ten lunchen.’

Onbemande concepten en slimme koel-
kasten bieden uitkomst. ‘Als iemand daar
een salade uit pakt,’ zegt Hilbron, ‘danweet
de koelkast wat hijmoet bestellen.’ Ookmet
derecenteovernamevande26vestigingenvan
koffieketen Coffeecompany probeert Albron
aansluiting te vinden bij de veranderdewen-
sen vanklanten.

SAMENWERKEN
Net als Albron zoekt Sodexo nieuwe formu-
lesvoordenieuwetijd.Ditbedrijf telt420.000
medewerkers, waarvan er 2400 inNederland
actief zijn. Naast de catering, nemen die op
de kantoren ook de schoonmaak, de recep-
tie,hetonderhoudendebeveiligingvoorhun
rekening.

‘We zijn in België gaan samenwerkenmet
maaltijdbezorger Just Eat’, zegt Robert Claa-
sen, ceo van SodexoNederland.Maar of dat
conceptookinNederlandwerkt,betwijfelthij.
‘Andersdan inBelgiëkrijgendeNederlandse
werknemers geen lunchbonnen.’

Net als Compass Group gelooft Sodexo in
onbemande conceptenalsmicromarkten en
apps.Daarmeebestellendemedewerkersinde
ochtendwatzijdiedagwilleneten.Vervolgens
worden demaaltijden elders gemaakt, zodat
vanuitéénkeukenmeerderekantorenworden
bediend. En de thuiswerkers kunnen ontlast
wordenmeteenspecialeschoonmaakservice.

Vermaat, een cateraar die voor een derde
afhankelijk isvanbedrijfsrestaurantsenvoor
tweederdevancommerciëlehorecazoalshet
restaurant inhetRijksmuseum,signaleerteen
groeiendebehoefteaanontmoetingsplaatsen.
‘Tenopzichtevandetraditionelekantineswin-
nendieaanpopulariteit’, zegtceoRickZeelen.
‘Clubhousificationnoemenwij dat.’

Onlangs namVermaat inNederland de 44
restaurantsvanLaPlaceovervansupermarkt-
keten Jumbo.Verderdeedhetbedrijf overna-
mes inDuitsland en in Frankrijk. Voor de fi-
nancieringstorttedeaandeelhouder,deBritse
investeringsmaatschappijBridgepoint,begin
dit jaar €10mln bij. Zeelen: ‘Ook tijdens de
crisis gaanwij doormet onze groeiplannen.’

pagina 6, 06-08-2021 © Het Financieele Dagblad


