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CHEF SERVEERT
Horeca is beleving. Daarom vinden wij dat een bedrijfs

restaurant niet noodzakelijk zakelijk hoeft te zijn. Sterker nog: 

het moet voor gasten een feest zijn om hier te komen. Of dat 

nu is voor een lunch, om een kop koffie te drinken met een 

klant, of om een maaltijd mee te nemen voor het overwerken. 

Daarom stellen we met trots ons nieuwe concept aan u voor: 

Chef serveert. Een frisse blik op bedrijfscatering.

Met Chef serveert is de medewerker achter de counter uw 

chef die alle gerechten ter plekke vers bereidt op uw eigen 

locatie. Dat wil niet zeggen dat gasten maar moeten eten wat 

de pot schaf: ze kunnen bij deze chef onder andere terecht 

voor belegde broodjes, soepen, salades en warme gerechten. 

Stuk voor stuk gemaakt met eerlijke producten. Dat is niet 

alleen lekker, maar vaak ook gezonder. Want gezonde 

gasten – in dit geval, uw medewerkers – zijn minder ziek en 

presteren beter. 

Chef serveert is catering in een horecajasje. Het interieur mag 

hierbij natuurlijk niet ontbreken. Want om van elke lunch een 

feest te maken, zijn sfeer en gezelligheid broodnodig. Kan uw 

bedrijfsrestaurant wel een restyling gebruiken? Wij denken 

graag met u mee over inrichting, interieur en aankleding. 

Dat meedenken doen we trouwens ook op financieel gebied. 

Prijzen bepalen we in overleg met u en uw medewerkers 

kunnen op verschillende manieren bij ons betalen. En met 

verschillende rekeningen hoeft u geen rekening te houden, 

want we factureren alles in één overzichtelijke maandfactuur. 

Maar uiteindelijk draait alles natuurlijk om de gasten – uw 

medewerkers. Want het gaat erom dat zij terug willen komen. 

Daarom doen we er alles aan om hen tevreden te houden. 

En dat werkt: gemiddeld scoren we een 8,3, en maar liefst 

98% van onze gasten zou ons aanbevelen!

OVER BEIJK CATERING
Wij zijn Beijk Catering. Een groep enthousiaste ondernemers 

die zich onderscheidt op het gebied van servicegerichtheid. 

Kwaliteit, belevenis en genieten staan bij ons voorop. 

Maatschappelijk betrokken, met aandacht voor onze 

medewerkers en samenwerkingen met regionale leveranciers 

– zo werken we. Ook beperken we zoveel mogelijk onze 

hoeveelheid afval en werken we met biologische en duurzame 

producten. En dat alles op een persoonlijke, flexibele en 

oplossingsgerichte werkwijze. What you see is what you get! 

What you see is what you get – kwaliteit – flexibel – persoonlijk – duurzaam – oplossingsgericht – regionaal – klantgericht – 

trots – communicatie – duidelijk – sfeer – geen administratieve rompslomp – maatschappelijk verantwoord – lekker – gezond 
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Wij gaan voor tevreden gasten, 

immers we hebben alleen recht van 

bestaan als onze gasten terugkomen . 

Uitstraling, assortiment, prijsstelling en de 

vriendelijkheid van onze mensen dragen 

allemaal bij aan ons belangrijkste doel, een 

tevreden gast .

KLANT-

TEVREDENHEID
Om dit te bewaken gaan we wij de volgende drie meetinstrumenten gebruiken:

KLANTENVERTELLEN.NL
Klantenvertellen.nl is een onafhankelijke organisatie, waarbij 

wij ons hebben aangesloten. Deze organisatie meet bij de 

 restaurants de klanttevredenheid.

Dit doen ze op de volgende wijze:

→ U als opdrachtgever levert een lijst aan met namen en 

emailadressen van de gebruikers die een gefundeerde 

mening over het restaurant hebben.

→ Eénmaal per kwartaal worden deze mensen via de mail 

uitgenodigd om hun mening te geven over de aspecten 

van het restaurant.

→ Indien hier cijfers onder de zes uitkomen wordt er 

contact opgenomen met de betreffende persoon om te 

onderzoeken wat wij beter kunnen doen.

→ In het kwartaaloverleg worden de resultaten met u 

besproken.

+ Op dit moment beveelt 94% ons aan .

+ Op dit moment is ons gemiddelde cijfer een 8 .

THUMBS UP THUMBS DOWN 
Thumbs up Thumbs down is een door ons zelf ontwikkelde 

app. Tweemaal per jaar wordt deze digitale zuil een week lang 

bij u in het restaurant geplaatst. Onze medewerker(s) zullen 

vragen aan de gasten om even tijd te nemen en hun mening 

te geven. 

Dit gaat op de volgende wijze:

→ De gast wordt het volgende gevraagd:

 • Druk op Thumbs up of Thumbs down.

 • Geef het aantal sterren bij drie vragen.

 • Geef uw emailadres.

 • Geef aan of u mee wil doen met klantenvertellen.nl.

→ In het kwartaaloverleg worden de resultaten met u 

besproken.

+ Gemiddeld krijgen we ongeveer 45 reacties binnen de 

betreffende week .

+ Op dit moment is ons Thumbs up percentage 84% .

MANAGEMENTRAPPORTAGE 
Eenmaal per kwartaal zitten we met u als opdrachtgever 

rond de tafel om de samenwerking te bespreken. Een van de 

onderwerpen die aan de orde zal komen is uw tevredenheid.

Wij vragen u ons een beoordeling te geven op de volgende 

twee punten:

→ Hoe tevreden bent u?

→ Beveelt u ons aan?

+ Op dit moment beveelt 95% ons aan .

+ Op dit moment is ons tevredenheidcijfer een 8,5 .
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Hygiëne is een voorwaarde, daarom werken wij volgens 

afspraken die strenger zijn dan de standaardnorm . 

Echter om te garanderen dat wij dit bereiken laten wij elke 

locatie 1,5 x per jaar onderzoeken . HYGIËNE
We laten onze vestigingen op de volgende manieren controleren:

ONDERZOEK DOOR HOUWERS HOLTACKERS
Voor dit onafhankelijke onderzoek komt een inspecteur 

van Houwers  Holtackers onaangekondigd langs bij een 

van onze locaties. Hij beoordeelt of de desbetreffende 

locatie werkt volgens de richtlijnen van de hygiëne code 

van de catering. Tevens vindt er een microbiologisch 

 onderzoek plaats. 

Van beide onderzoeken krijgt de locatie een rapport, waarbij 

wordt gewerkt met een cijfer en kleurcodering (groen is 

prima, oranje is voldoende maar wel aandacht en rood is 

onvoldoende) deze rapporten worden digitaal opgeslagen 

en worden met de opdrachtgever doorgenomen tijdens de 

kwartaalbespreking.

Een ander voordeel van de samenwerking met Houwers 

Holtackers is dat ze door de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit geaccepteerd zijn als erkend inspectiebedrijf. 

Dit houdt in dat als Houwers Holtackers jaarlijks de locaties 

inspecteert, deze rapporten ook naar de Nederlandse Voedsel 

en Warenautoriteit (NVWA) worden gestuurd en bij een positieve 

keuring zal de NVWA deze locaties noteren als solide locaties.

+ Op dit moment is ons gemiddelde cijfer een 8,6 .

EIGEN ONDERZOEK
Onze interne keuring EKB (Evaluatie Kwaliteit Beheer) vindt 

ook onaangekondigd plaats en wordt uitgevoerd door enkele 

geselecteerde medewerkers van Beijk. Zij zijn op de hoogte 

van de hygiënecodes (van zowel horeca als catering) en van 

de werkwijze van elke locatie.

De keuring bestaat uit 110 vragen die allemaal doorgenomen 

worden. Op alle vragen volgt een cijfer met daarbij een 

opmerking indien een cijfer lager is dan een 6.

Het rapport wordt direct na de keuring doorgenomen met 

het de locatiehoofd. Indien nodig volgt er een actielijst, die de 

locatie binnen twee weken klaar moet hebben.

De rapportage en de afgetekende en goedgekeurde actielijst 

wordt digitaal opgeslagen en met de opdrachtgever 

doorgenomen tijdens de kwartaalbespreking.

Uiteraard zijn alle rapporten te allen tijde inzichtelijk voor u als 

opdrachtgever.

+ Op dit moment is ons gemiddelde cijfer een 8,3 .

VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT
Natuurlijk worden wij ook gecontroleerd door de Voedsel 

en Warenautoriteit.  

+ De laatste 10 jaar zijn er bij deze controles geen 

 afwijkingen geconstateerd .
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Horeca is meer dan alleen het juiste 

assortiment, de juiste sfeer en de juiste 

prijs . Horeca is beleving . Elkaar begrijpen 

is waarschijnlijk even belangrijk als 

bovengenoemde onderwerpen, maar 

bovenal, communiceren is niet alleen 

praten, het is ook luisteren .COMMUNICATIE
Met wie willen we communiceren:

ONZE GASTEN
Dagelijks komen onze gasten langs voor een heerlijke en 

eerlijke lunch. Tijdens deze bezoeken zal er een luisterend 

oor zijn vanuit onze mensen en signalen worden opgepikt en 

indien nodig wordt er actie ondernomen.

U ALS OPDRACHTGEVER
Naast onze kwartaalbesprekingen is het te allen tijde mogelijk 

om binnen te komen. Onze open cultuur zorgt voor een hele 

lage drempel. Daarnaast komen wij wekelijks bij opdrachtgever 

over de vloer voor de weekronde en af en toe kloppen we 

even bij u aan met de vraag of er bijzonderheden zijn.

ONZE MEDEWERKERS
Op de wekelijkse ronde nemen wij altijd de tijd voor onze 

toppers op de werkvloer! Dat kan een kopje koffie zijn (een 

flitsbezoek) of een dagje meedraaien en ervaren hoe het 

gaat. Ook hier is de communicatie open, alles mag en kan 

gevraagd worden. Onze mensen zijn ons dierbaar, ze zijn 

geen nummer, maar Jan, Piet, Agnes, Margot enz.

ONZE LEVERANCIERS
Net zoals met onze opdrachtgevers houden wij ook van lange 

relaties met onze leveranciers. Alle leveranciers komen uit 

Noord Nederland en minimaal 1 keer per jaar vindt er een 

evaluatiemoment plaats, waarbij alle locaties een rapport 

schrijven over de desbetreffende leverancier. Dit kan positief 

of negatief zijn. Deze rapporten worden in een verslag 

verwerkt en doorgenomen met de leverancier. Met deze 

bevindingen kunnen de leveranciers hun service en kwaliteit 

nog beter te laten worden.

Wat willen we onder andere communiceren:

→ Bewust maken/gezondheid.

→ Agenda’s.

→ Acties.

→ KPI’s.

→ Trends.
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Welke kanalen gebruiken wij om te communiceren:

DIGITALE INFORMATIESCHERMEN
Op de informatieschermen staan de trends in catering, 

de speciale acties (zoals de maandbroodjes), de Combi Deals 

en het Maandmenu. Tevens staan er gezondheidscoderingen 

op ('Stoplichtsysteem').

MAANDMENU’S
Beijk Catering zorgt voor variatie en creativiteit. Wij maken 

gebruik van verse en lokale producten uit de regio en een 

aantal van onze maaltijden en gerechten zijn seizoens

gebonden. Wij zorgen daarnaast voor voldoende variatie door: 

→ Combi Deals: bijvoorbeeld een broodje in combinatie 

met één van onze smoothies. De maandelijkse 

Combi Deal wordt gepromoot en scherp geprijsd. Bij de 

Combi Deal wordt expliciet rekening gehouden met een 

gezonde keuze. 

→ Topper van de maand. 

→ VVVbroodje van de maand (vegetarisch, voedzaam en 

verantwoord). 

→ Wisselend maandmenu.

→ Themadagen: 'Woensdag gehaktdag' en 'Vrijdag visdag'.

→ Themaweken: Beijk Catering organiseert regelmatig een 

actie of een evenement. 

WEKELIJKSE RONDE
Wekelijks zal er door één van onze managers een bezoekje 

worden gebracht aan onze locaties. Dit kan een flitsbezoek 

zijn (kop koffie en door) of een bezoek waarbij een dag

deel mee wordt gewerkt (om zo te kijken hoe het gaat). 

Tijdens deze weekronde is er uiteraard de mogelijk voor 

de werknemers om vragen te stellen, daarnaast zal er 

bij u als opdrachtgever de vraag worden gesteld of er 

bijzonderheden zijn.

 

KWARTAALOVERLEG
Vier keer per jaar vindt er een kwartaaloverleg plaats met u 

als opdrachtgever en onze bedrijfsleider catering. Tijdens dit 

overleg zullen de volgende zaken worden besproken:

→ De afgesproken KPI’s.

→ De managementrapportage.

→ Eventuele uitgevoerde keuringen. 

→ Lopende zaken.

→ Trends.

→ Agenda’s.

→ Acties.

Al deze punten worden verwerkt in de rapportage, waarbij na 

het gesprek de notulen worden toegevoegd.
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Iedere dag vers bereid op uw eigen locatie . 

Eerlijke producten, duidelijk omschreven, 

gefocust op regionaal en gezondheid .ASSORTIMENT
Binnen het assortiment hanteren wij de volgende groepen:

(BELEGD) BROOD
Dagelijks beleggen wij vers gebakken brood (op de locatie 

afgebakken) met lekkere verswaren, salades, zoet beleg en 

vegetarische gerechten. Door de broodjes zelf ter plekke te 

beleggen en dat niet in de fabriek te laten doen, onderscheidt 

Beijk Catering zich. Zo zijn de belegde broodjes niet eerst 

twintig uur onderweg voordat ze in de vitrine liggen. Dit komt 

de kwaliteit substantieel ten goede en de broodjes zijn minder 

bederfelijk. Gasten kunnen bovendien kiezen voor verswaren 

en salades die voor een groot deel worden aangeboden met 

het ‘ik kies bewust’keurmerk, dat de betere keuze binnen een 

productgroep aangeeft. Voor het zoete beleg geldt dat dit 

FairTrade is. 

+ Onderscheidend: brood wordt vers afgebakken en 

 belegd  op de locatie . Bovendien 50% biologisch  

 (gecertificeerde bakker) .

(MAALT�JD)SALADES
Wij bieden de gasten de mogelijkheid om zelf een salade 

samen te stellen uit de saladebar. Daarnaast hebben we 

diverse vers bereide maaltijdsalades in ons assortiment. 

Van alle ingrediënten in de saladebar is minimaal 50% 

biologisch en/of duurzaam. Wij maken hierbij zoveel mogelijk 

gebruik van lokale producten. Dit geldt ook voor alle groente 

en fruitgarnituren in onze overige producten.  

 

+ Onderscheidend: minimaal 50% biologisch en/of  

 duurzaam . 

SOEPEN 
De gast kan een keuze maken tussen twee vers bereide 

soepen, waarvan er altijd één vegetarisch is. De soep wordt 

door Beijk Catering volgens eigen receptuur gemaakt. 

We maken geen gebruik van pakjes of kant en klare producten. 

De gast kan deze soepen naar eigen smaak verrijken met verse 

kruiden, huisgemaakte croutons, preiringen, paprikablokjes of 

andere dagelijks variërende garnituren.  

 

+ Onderscheidend: creatief, dagvers bereid en  

 eigen receptuur .

WARME GERECHTEN
Wij adviseren onze gasten graag over het nuttigen van 

gezonde voeding, zonder ze daarbij te verplichten tot het 

nemen van alleen maar gezonde voeding. De focus binnen het 

assortiment ligt dan ook op een goede balans van gezonde 

producten, middenweg producten en uitzonderingsproducten. 

Wij bieden daarbij ook heerlijke warme gerechten aan, zoals 

een tosti, kroketje en een gegrilleerde panini. We hanteren 

bovendien themadagen: 'woensdag gehaktdag' en 'vrijdag 

visdag'. Tijdens de lunch bieden wij bovendien (gezonde) 

maaltijden aan die á la minute worden bereid en die door de 

gast zelf kunnen worden samengesteld, zoals bijvoorbeeld een 

wokgerecht of een stamppot. 

+ Onderscheidend: juiste balans in het assortiment en 

 á la minute bereide gerechten .
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VERS FRUIT, SAPPEN EN SMOOTHIES
Gasten kunnen kiezen voor verschillende smaken (sinaasappel, 

ananas, aardbeien, limoen, mint etc.). Wij serveren de sappen 

en smoothies dagvers op basis van verkrijgbaarheid van 

moeder natuur. 

+ Onderscheidend: 50% biologisch .

ZUIVEL, KOUDE DRANKEN
Wij bieden diverse frisdranken aan in blik en/of petfles, 

bronwater, vruchtensappen, sportdranken en ijstheesoorten. 

Alle zuivel zoals melk en karnemelk zijn 100% biologisch. 

Daarnaast bieden wij ook yoghurt en chocoladedranken. IJs 

en desserts zijn 100% biologisch. Te denken valt aan diverse 

yoghurtdesserts en verschillende water en roomijssoorten 

die wij aanbieden in de lente, zomer en het najaar. 

+ Onderscheidend: biologische producten, volledig basis 

 aanbod en wisselende producten per seizoen . 

WARME DRANKEN
Wij kunnen uw compleet ontzorgen. Zo kunnen wij ook 

de automaten voorziening binnen uw locatie verzorgen. 

De gebruikte ingrediënten zijn altijd Fairtrade, voor zowel 

bonenkoffie, fresh brew als instant koffie. Uiteraard geldt dit 

ook voor de verschillende theesoorten.

+ Onderscheidend: 100% Fairtrade

SNOEP EN KOEK
Snoep en koeken (candybars, pepermuntsnoepjes, koeken 

en ontbijtrepen) bieden wij aan in beperkte mate. De gast kan 

kiezen voor een lekkere donut, een vers gebakken warme 

wafel, een brownie of een chocoladekoek. 

PRESENTATIE
Het assortiment wordt gepresenteerd in crushed ice en/of op natuurlijke materialen (hout/rotan) en er wordt gewerkt met 

professionele warmhoudapparatuur. Hierdoor garanderen wij optimale kwaliteit en een passende uitstraling. 

+ Gemiddeld scoren wij een 7,6 op de sfeer en uitstraling .
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Beijk is bewust bezig met de gezondheid 

van haar gasten . Gezonde gasten 

(uw medewerkers) zijn minder ziek en 

presteren beter, een win-win situatie!

Beijk werkt met een aantrekkelijk aanbod 

banqueting .

GEZONDHEID

BANQUETING
Ons aanbod banqueting:

→ Lunches (keuze uit 9 lunches, waarvan 1 maandelijks 

wisseld).

→ Recepties.

→ (Overwerk)maaltijden.

→ Vergaderarrangementen.

→ Barbecue/buffetten.

Het assortiment wordt gekenmerkt door:

→ Versheid (vers bereid, geen kantenklare producten).

→ Variatie.

→ Ruime keuze.

→ Flexibiliteit (tot 24 uur van te voren bestellen, maar we 

verkopen nooit nee).

→ Bestelgemak (online of App).

→ Eén maandfactuur (efficiënt voor uw financiële afdeling).

+ De klanttevredenheid is momenteel hoog .  

Gemiddeld scoren wij een 8,3 en 98% beveelt ons aan!

GEZONDE VOEDING GOEDKOPER
Beijk motiveert het nuttigen van gezonde voeding door deze 

te subsidiëren. Door de 'ongezonde voeding' iets duurder 

aan te bieden dan de 'gezonde voeding' creeër je een situatie 

waarbij je de afname van gezonde voeding stimuleert.

 

NORMEN VAN HET VOEDINGS CENTRUM 
Beijk werkt volgens de normen van het Voedings centrum en 

de schijf van vijf (75% gezonde en middenwegproducten). 

+ In de laatste onderzoeken van het voedingscentrum 

scoorden wij een gezondheidspercentage van 78% .

STOPLICHTSYSTEEM
Bewust maken van de gasten wat gezond en wat minder 

gezond is door middel van het stoplichtsysteem. Beijk heeft 

zijn producten onderverdeeld in verschillende groepen, 

allen aangeduid met een eigen kleur. Hierdoor wordt de gast 

gestimuleerd om vaker te kiezen voor gezond, gevarieerd, 

veilig en lekker eten.

VERSE PRODUCTEN
Binnen Beijk werken wij uitsluitend met verse producten en 

maken/bereiden wij alles op de locatie. Deze duidelijke keuzes 

zorgen er voor dat Beijk Catering zich onderscheidt. Zo zijn 

de (belegde) broodjes niet eerst 20 uur onderweg voordat ze 

in de vitrine liggen en wordt de dagsoep, dagelijks vers vanaf 

de basis bereid volgens ambachtelijk receptuur.

ALLERGENEN BEKEND
Met voedsel allergieën houden wij rekening: van alle producten 

zijn allergenen bekend en terug te vinden in het systeem. 

Per locatie worden specifieke wensen/allergieën bijgehouden. 

Indien gewenst kan het assortiment aangepast worden. 
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Voor een goede start is de opstartfase 

cruciaal . Beijk Catering werkt met een 

bewezen methode . 100% van de nieuwe 

locaties zijn binnen het budget en het 

afgesproken tijdspad gerealiseerd en naar 

tevredenheid van de opdrachtgever .IMPLEMENTATIE

IMPLEMENTATIEPLAN
Het implementatieplan bestaat uit verschillende fasen en 

beslaat in totaal 8 weken. In deze 8 weken zullen de volgende 

zaken worden behandeld:

→ Voorbereiding van het implementatieplan  

(8 weken voor aanvang).

→ Opstartvergadering (7 weken voor aanvang).

→ Opstart algemeen (6 weken voor aanvang).

→ Opstart operationeel (4 weken voor aanvang).

→ Operationele voorbereiding (1 tot 3 weken voor aanvang).

→ Start 1e werkdag.

OPSTARTPERIODE
Na de eerste werkdag zit het implementatieplan er op. 

Dit houdt niet in dat wij achterover gaan zitten, wij houden 

constant de vinger aan de pols:

→ 1e week uitvoering en controle (1e week na starten).

→ 1e periode begeleiden (2e t/m de 4e week na starten).

→ Evaluatie na 3 maanden.

→ Evaluatie na 6 maanden.

Tijdens het implementatieplan en de opstartperiode zal er 

vooral veel overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en 

Beijk Catering. Daar zal enige tijd van u gevraagd worden. 

Verder regelen wij alles zoals afgesproken, u wordt volledig 

ontzorgt. Via ons verslag tijdens de opstartfase blijft u volledig 

op de hoogte.

Met bovenstaand plan van aanpak is alles tijdens de 

voorbereiding, de opstart en de eerste maanden perfect 

geregeld. Uiteraard stopt het 'aanpakken' niet na 6 maanden, 

het is een doorlopend proces dat wij constant monitoren.

+ 92% van onze opdrachtgevers beveelt ons aan .
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Sfeer en gezelligheid zijn 2 belangrijke 

zaken als het gaat om genieten van 

een heerlijke en eerlijke lunch in het 

bedrijfsrestaurant .INTERIEUR

De sfeer en inrichting in het bedrijfsrestaurant moeten goed 

zijn, anders komen de gasten niet. Het moet als het ware een 

feestje zijn om er dagelijks te komen en er te kunnen genieten 

van bijvoorbeeld een lekker kopje verse soep.

Kan uw bedrijfsrestaurant wel een restyling gebruiken? 

Wij denken graag met u mee over inrichting, interieur en 

aankleding. 

PRAKTIJKVOORBEELD
Bij een opdrachtgever in Drachten had het bedrijfsrestaurant 1 

lijnbuffet. Tijdens de pauze stonden de medewerkers tot in de 

gang in de rij (zeker 20 meter lang). Er kwamen steeds meer 

klachten, de medewerkers wilden niet meer wachten. 

Bij aanvang van dit project hebben we op deze locatie direct 

de counter aangepast. Tegenover de nu open counter hebben 

we een uitgifte gezet met daarop de dagverse soepen, 

belegde broodjes en zuivel. 

Door deze aanpak is de complete wachtrij weg en zijn de 

gasten tevreden en genieten ze langer van hun pauze.

FINANCIEEL

PRIJSPEIL/BEHEERVERGOEDING
Het prijspeil wordt in overleg met de opdrachtgever vast

gesteld. Hierbij geldt: de prijzen dienen op een niveau te zijn 

zodat de gast zich daar prettig bij voelt. Immers als de prijzen 

te hoog zijn komen er geen gasten en zal het personeel 

ontevreden zijn. 

Het prijspeil heeft een direct verband met de beheer

vergoeding, immers hoe hoger de marge, des te minder 

hoeft de opdrachtgever bij te springen. Hiervoor hebben wij 

een financieel overzicht en een assortimentslijst met advies 

prijsstelling toegevoegd.

BETAALSYSTEMEN
Wij hanteren de filosofie dat er op meerdere wijze betaald 

kan worden. Hier zijn voor de opdrachtgever geen kosten aan 

verbonden. Wij hanteren de volgende manieren van betalen:

→ Contant.

→ Contactloos.

→ Pin.

→ Op rekening.

→ Ideal.

ADMINISTRATIEF
De gast staat centraal, daarom is alles bij Beijk zo geregeld dat 

onze medewerkers maximaal 15 minuten per dag bezig mogen 

zijn met administratieve werkzaamheden. Ditzelfde geldt voor u, 

één factuur per maand, op de wijze aangeleverd zoals u dat wil.
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Beijk Catering heeft twee eigen   

bestel systemen ontwikkeld: één voor 

meeneemlunches en één voor banqueting . BESTELSYSTEEM

WWW.UWBEDRIJF.123ETENBESTELD.NL
Voor de gasten die een lunch willen gebruiken en deze mee 

willen nemen (bijvoorbeeld tijdens lunchpauze buiten of bij 

haast voor onderweg) hebben wij een online bestelsysteem. 

Via de website www.uwbedrijf.123etenbesteld.nl of via de app 

kan de gast dagelijks een heerlijke lunch bestellen.

Op de afgesproken dag en tijd staat alles klaar. Er kan online 

worden afgerekend of ter plekke bij het afhalen.

WWW.DINNYORDER.NL 

Op de website www.dinnyorder.nl kan iedereen die daartoe 

rechten heeft, bestellingen van banqueting plaatsen voor zijn/

haar locatie/afdeling. Op de site staan de diverse mogelijkheden.

Beide bestelsites zijn in eigen beheer. Hierdoor kunnen wij 

alles voor u op maat maken. Zo plaatsen we uw bedrijfsnaam 

en logo op de site. U bepaalt onder andere de invulling 

van de artikelen met eventuele prijsbepalingen, afdelingen 

en kostenplaatsen, wie er mogen bestellen en welke 

controlemomenten u wilt uitvoeren.

Met de bestelsystemen ontstaat er een bestelgemak, die de 

klanttevredenheid doet toenemen. Tevens is de maandelijkse 

factuur overzichtelijk en duidelijk.



14 Introductie Chef serveert

MAATSCHAPPEL�JK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Beijk Catering is maatschappelijk betrokken op onder andere volgende punten:

DE CATERINGMEDEWERKERS, ONZE TOPPERS!  

De belangrijkste schakel voor wat betreft klanttevredenheid. Het restaurant kan dan nog zo mooi zijn, de mensen moeten het 

doen. Wees eerlijk; de lunch smaakt toch veel lekkerder als je daar gratis een gulle glimlach bij krijgt?

→ Binnen de holding zijn er 280 personeelsleden werkzaam . 

Deze mensen ademen allemaal onze 'cultuur' oftewel 

gasttevredenheid, sfeer, een glimlach, representatief en 

vooral plezier hebben.

→ Zeer laag verloop- en ziektepercentage . 

Mede doordat de betrokkenheid zo intens is, 

hebben wij een verlooppercentage van 2,73% en een 

ziektepercentage van nog geen 3% per jaar.

→ Inzetten en opleiden van medewerkers vanuit de 

arbeidsachterstand . 

Op één vaste locatie en op onze eigen locaties zijn  

dagelijks gemiddeld acht personen aan het werk.

→ Inzet van medewerkers met een lichamelijke en/of 

geestelijk beperking . 

Op twee vaste locaties zijn tien personen aan het werk.

100% WERKEN MET REGIONALE LEVERANCIERS 

Wij zijn een lokale organisatie en werken actief aan de 

regionale werkgelegenheid, lokale economie en behoud 

van kennis in de regio. Wij kopen 100% regionaal in, waarvan 

10% bij een specialist in biologische verswaren, gericht op de 

Noordelijke markt.
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VAN 'GEWONE' NAAR 'GEZONDE' VOEDING
Indien 'gewone' voeding omgezet kan worden naar 

biologisch, duurzaam, regionaal en/of Fairtrade, dan moet het 

aan de volgende criteria voldoen:

→ Het moet op voorraad zijn, want als wij een product 

omzetten, dan doen we dat bedrijfsbreed.

→ Het moet betaalbaar zijn.

→ Het moet lekker zijn.

Op dit moment is meer dan 30% van het totale assortiment 

dat wij aanbieden biologisch/duurzaam en/of Fairtrade. 

Van het assortiment groente, fruit is dit 50% en zuivel (melk/

karnemelk) is dat zelfs 100%. Daarmee heeft Beijk een 

voortrekkersrol op dit vlak ontwikkeld. Het brood dat wij 

aanbieden is voor 50% biologisch. Het zoet beleg is 100% 

biologisch/duurzaam en/of Fairtrade en wij gebruiken 

geen mono verpakkingen voor de verswaren (minder 

verpakkingsmateriaal): we snijden de kaas en vleeswaren 

vers (geen verspilling) op ambachtelijke wijze in het zicht van 

gasten. De koffie en thee die wij aanbieden is 100% Fairtrade/

duurzaam, alsook de bijproducten. 

MINDER AFVAL 

'Een beter milieu begint bij jezelf!' Deze slogan onderstreept 

Beijk Catering. Niet alleen de gasten moeten hiertoe worden 

aangespoord, maar ook onze medewerkers. Zij zullen het 

goede voorbeeld moeten geven en de gasten er ook op aan 

moeten spreken.

→ Gescheiden afvalverwerking . 

Gescheiden afvalverwerking wordt door ons al jaren 

gehanteerd. Zo scheiden wij de volgende producten:

 • Groen afval (indien mogelijk wordt dit gecomposteerd).

 • Papier.

 • Glas.

 • Vet (wat weer hergebruikt wordt voor Biodiesel).

 • Batterijen.

 • Chemisch afval.

 • Restafval.

→ Reduceren van de afvalstroom . 

Wij reduceren de afvalstroom door niet meer te werken 

met monoverpakkingen. Dit scheelt minimaal 50% afval! 

Het gaat hier om de volgende productgroepen:

 • Suiker, koffiemelk en/of creamer.

 • (Dagverse) zuivel.

 • Vleeswaren en kaas.

 • Desserts en toetjes.

 • Sauzen en dressings.



CHEF SERVEERT
Beijk Catering heeft op dit moment de volledige 

exploitatie van diverse catering locaties in handen met 

dagelijks circa 25.000 tevreden gebruikers.

Uiteraard willen wij graag met u in gesprek over de 

mogelijkheden binnen uw bedrijf. Wij komen na dit 

gesprek met een compleet vrijblijvend advies.

CHEF SERVEERT

Potklei 8

9351 VS  Leek

ADRES 0594 - 55 43 21

info@chefserveert.nl

www.chefserveert.nl

TELEFOON

E-MAIL

WEBSITE

CHEF SERVEERT 
IS EEN CONCEPT VAN


