
Ondanks de zorg die AAPI besteedt aan de samenstelling 
van deze publicatie, bestaat de kans dat bepaalde verwerk-
te gegevens onvolledig, onjuist of niet meer relevant zijn. 
AAPI is hiervoor niet verantwoordelijk.

AAPI BVBA - www.aapi.be
REACTIES? Contact: Tom@AAPI.be
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No More Monkey Business.



We komen hier samen in een tijd van verandering en uitdaging,
een decennium van hoop en angst,
een tijdperk van kennis, maar ook onwetendheid.
Hoe meer onze kennis groeit, hoe meer onze onwetendheid zich 
ontvouwt.

Geen mens kan volledig begrijpen
hoe ver we gekomen zijn, en hoe snel.
Maar laten we de 50.000 jaar van de menselijke geschiedenis
inkorten tot een tijdspanne van amper een halve eeuw.
Van die periode weten we bitter weinig over de eerste 40 jaar,
behalve dat op het einde ervan de ontwikkelde mens
had geleerd om zich met dierenhuiden te bekleden.

Zo’n tien jaar geleden, in deze jaartelling,
verliet de mens zijn grot om een ander soort onderdak te bouwen.
Slechts vijf jaar geleden leerde de mens schrijven en een kar met 
wielen gebruiken.
Het Christendom ontstond minder dan twee jaar geleden.
De drukpers verscheen dit jaar, en dan, minder dan twee maanden geleden,
tijdens deze compacte 50 jaar van de menselijke geschiedenis,
gaf de stoommachine ons een nieuwe energiebron.
Newton onderzocht de zwaartekracht.
Vorige maand werden elektrische verlichting, telefoons,
auto’s en vliegtuigen gelanceerd.
Amper vorige week ontwikkelden we penicilline,
televisie en kernenergie. Dat is een adembenemend tempo,
en zo’n tempo kan niet anders dan nieuwe kwalen creëren terwijl 
het de oude verdrijft.

Het komt dus niet als een verrassing
dat sommigen ons nog even hier zouden willen houden
om te rusten, te wachten.

 

Als we van dit beknopt overzicht van onze vooruitgang iets leren,
dan is het dat de mens, in zijn zoektocht naar kennis en vooruitgang,
vastbesloten is en niet kan worden afgeschrikt.

We sturen naar de maan, zo’n 400.000 km van ons verwijderd,
een enorme raket van meer dan 90 meter hoog,
op een onbeproefde missie naar een onbekend hemellichaam,
en brengen het dan veilig terug naar de aarde.

Maar sommigen vragen: waarom de maan? Waarom deze opgave kiezen?
Ze kunnen evengoed vragen: waarom de hoogste berg beklimmen?
Waarom 35 jaar geleden de Atlantische oceaan overvliegen?

We kiezen om naar de maan te vliegen. We kiezen om naar de 
maan te vliegen.
We kiezen om in dit decennium naar de maan te vliegen en onze 
andere doelen te bereiken,
niet omdat ze gemakkelijk zijn, maar net omdat ze moeilijk zijn,
omdat deze opgave ons zal helpen onze beste krachten en 
vaardigheden te meten  
en in te zetten,  
omdat we bereid zijn deze uitdaging aan te gaan, en ze juist niet 
willen uitstellen.

En daarom vragen we, nu we ons klaarmaken voor vertrek,
om Gods zegen op dit gevaarlijkste en meest riskante avontuur
dat de mens ooit heeft ondernomen.

“We kiezen ervoor om naar de maan te gaan”  is de beroemde 
slogan van een toespraak over de poging om de maan te bereiken, 
geleverd door de Amerikaanse president John F. Kennedy, aan een 
grote menigte verzameld in Rice Stadium in Houston, Texas op 12 
september 1962.... Kennedy’s doel werd in juli 1969 gerealiseerd met 
de succesvolle Apollo 11-missie.

WE CHOOSE
TO GO TO

THE MOON

Galileo was een held in groots denken.
Hij symboliseert de nieuwsgierigheid
van de mens, die hem aanzette en dreef tot de uitvinding
en ontwikkeling van de eerste telescopen waarmee we de maan kunnen zien.
En kijk waar we nu staan.

De luchtvaartpioniers zochten het toen ook maar gaandeweg uit.
Niemand wist hoe je een vliegtuig moest bouwen.
Niemand wist hoe je een vliegtuig bestuurde.
Het was ongelofelijk, geschift en prachtig,
ze wilden het gewoon onderzoeken.

Jaren geleden vroeg men aan de Britse bergbeklimmer George Mallory,
die zou sterven op de Mount Everest,
waarom hij de berg wou beklimmen.
Hij zei: “Omdat hij daar staat.”

Er zijn zo veel uitdagingen in de wereld,
die je kunnen afschrikken,
en je misschien overweldigen.
Of je zegt gewoon: “Hoe kunnen we er anders over denken?”

Iedereen tracht de bestaande dingen met 10% te verbeteren.
Als jij die verbetering effectief kan realiseren,
zou jij echt het verschil kunnen maken.

Je hebt moed en doorzettingsvermogen nodig.
De moed om elke dag te blijven proberen
of groots te blijven denken.
Zelfs als je niet echt 100 procent gelooft dat het kan,
toch denken dat de mogelijkheid bestaat.
De moed om te proberen,
zo werden de grootste dingen verwezenlijkt.

We maken ons niet druk om het feit
dat we onszelf niet kunnen teleporteren naar Japan.
Want een deel van ons gelooft niet dat het kan.
Moonshot-thinking is kiezen om je er wel aan te storen.

We kiezen ervoor om naar de maan te vliegen
en onze andere doelen te bereiken,
niet omdat ze gemakkelijk zijn, maar net omdat ze moeilijk zijn.

De vooruitgang van de mens omvat ongelofelijke, dappere dingen,
van het kleine, persoonlijke tot het grootse en belangrijke.
We zijn een ras dat naar de maan vliegt.
En dat is fantastisch, poëtisch en inspirerend.

Onze ambities zijn een glazen plafond
voor wat we kunnen verwezenlijken.

Eens je je passie ontdekt, ben je niet te stoppen.
`Je kan ongelofelijke dingen realiseren.
Dat zie je doorheen de geschiedenis.

Geloof in de menselijke geest,
geloof dat er altijd gekken zullen zijn die op een dag zeggen:
“Weet je wat? Ik denk dat ik een ruimtetuig kan bouwen. En ik ga het ook doen.”
Maar als we bang worden om grote risico’s te nemen,
inspireren we de anderen niet meer.
Dan bereiken we geen doelen meer.
En het ergste doemscenario is dat we niet het nodige in huis hebben
om de echte grote uitdagingen op te lossen.

Toen Kennedy zei dat we naar de maan zouden vliegen,
draait het erom dat hij zei:
“We weten nog niet hoe het moet, maar we gaan het toch doen.”
En dat bezorgt ons kippenvel,
want als dat mogelijk is, waar zijn we dan niet toe in staat?

*Inspired by John F Kennedy’s Moon Speech

Inspirational Message *



Een businessmodel op de schop nemen met 
technologie vraagt ambitie en een ‘moon-
shot thinking’- mindset. In 1961 kondigde 
President Kennedy aan binnen tien jaar een 
man op de maan te willen.... in 1969 was 
dat een feit. 

De Hospitality Business zit momenteel 
volop in een transformatiefase en ook het 
business-potentieel van de gemiddelde 
horeca-onderneming is verre van volledig 
ontgonnen. De sector heeft nood aan, én 
baat bij verregaande innovatie op rationeel 
en emotioneel vlak.    

Hoog tijd dus voor een beetje ‘moon-
shot-thinking’ in de horeca-sector... 
Bestaat er een radicale oplossing voor een 
meer leefbare horecasector? Kan baan-
brekende technologie bijdragen tot meer 
rendement en tot nieuwe klantenrelaties? 
Wat betekent de mobiele evolutie op het 
vlak van business intelligentie?  

Niet wars van een stevige portie ‘moonshot 
thinking’, resulteerde dit bij de bedenkers/

ontwikkelaars van AAPI in een sterk staaltje 
van digital reinvention; een eigen digitaal 
dashboard ’AAPI’.

AAPI bezorgt de horecaondernemer een 
unieke digitale beleving en blinkt uit in pro-
ductontwikkeling en innovatie. 
AAPI katapulteert de horecaondernemer in 
een wereld van selfcontrol, automatisatie, 
slim gebruik van data en proactieve  
customer service. 
AAPI stelt de klant centraal en verbindt de 
digitale en menselijke dimensies met elkaar 
voor een optimaal rendement. 

Meten is weten maar is niet voldoende. 
AAPI zal dan ook op basis van het Digitaal 
Business Dashboard tevens aanbevelingen 
en adviezen formuleren en leiden to slimme 
route-to-market oplossingen. Dit advies 
laat de horecaondernemer toe correcte en 
fundamenteel onderbouwde beslissingen 
te nemen. 

MOONSHOT  
THINKING

HOSPITALITY  
BUSINESS.
IN DE

NO MORE MONKEY BUSINESS.

BIG  WISDOM DASHBOARD PLANNING PAY  PLUGIN BOEKHOUDING
Elke minuut uw kosten en 
baten in kaart gebracht  
zodat u snel en makkelijk  
kan ingrijpen.

Hoe gezond is uw 
onderneming?  
Luister naar de hartslag  
van je onderneming.

Plan efficiënt en  
automatiseer 100%  
uw loonberekening,  
DIMONA, contracten.

Controleer uw geplande 
en effectief gewerkte uren. 
Koppel de interpretatie van 
uw arbeidsduur aan uw 
sociaal secretariaat. 

Aapi® communiceert 
met verschillende 
boekhoudsoftware zoals  
YUKI, EXACT ONLINE, 
WINBOOKS.

WERKNEMER  
APPLICATIE
Communiceer krachtig  
met uw werknemers.

KEUKEN  
MANAGEMENT
Digitaal Bestellen  
& menu engineering.

DIMONA  
MANAGEMENT
Uw DIMONA tool altijd  
bij de hand. 

eID
Eenvoudig werknemers 
aanwerven met eID op 
Smartphone of Tablet.

BE IN CONTROL

aapi

NO MORE  
MONKEY  
BUSINESS



AAPI is een digitale persoonlijke butler die 
met kennis van zaken, pro actief én real 
time persoonlijk advies verstrekt omtrent 
de kosten (personeel, F&B, vaste kosten) 
en het netto rendement. Een digitaal 
dashboard waar alle relevante info wordt 
samengebracht in één overzichtelijke 
‘online’ rapportage welke structureel inzicht 
biedt in de stand van zaken binnen de 
organisatie en tevens als basis kan worden 
gebruikt voor de operationele aansturing 
en doorontwikkeling.   
       
De ondernemer/uitbater implementeert 
meer technologie omwille van de 
efficiëntie. Een gedeelte van de 
meerwaarde (tijd, energie, geld) van deze 
optimalisatie kan worden geïnvesteerd 
in menselijk contact en een kwalitatieve, 
persoonlijke dienstverlening.                    
Zo legt de succesvolle ondernemer van de 
toekomst niet alleen een koppeling tussen 
de fysieke en virtuele waardeketen, maar 
bouwt hij tevens aan een digitale perfectie 
én een nieuwe vorm van menselijke 
communicatie. 
  
AAPI Digitaal Business Dashboard focust 
zich 360°, 24/7 én 100% op de hartslag van 
uw horeca-onderneming, zodat u zich kan 
focussen op uw klant, tijd, talent en geld. 

360°  
DIGITAAL 
BUSINESS 

DASHBOARD 

aapi
TAKING CARE  
OF BUSINESS

De 3 grootste uitdagingen van horeca-ondernemers zijn het aantrekken van 
nieuwe klanten, het rendement van de zaak en het behoud van goed personeel. 
Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van de Foodservice Community bij zo’n 600 
ondernemers. Met een beetje ervaring heb je snel door dat die uitdagingen met 
elkaar verbonden zijn. Zonder klanten en goede medewerkers zal het rendement 
ver te zoeken zijn. Voeg daar nog overheidsmaatregelen en lokale concurrentie 
bij en dan is het niet elke dag feest. In dit artikel laten we AAPI-gebruikers aan 
het woord over het aspect tijd, talent en geld in functie van digitalisering en 
automatisatie.

GEBRUIKERS 
LOVEND 
OVER AAPI 
APP!  AAPI zorgt ervoor 

dat ik in de keuken 
kan staan in plaats 

van achter mijn 
bureau te moeten 

zitten... 

bekijk de testimonials

“



AAPI zorgt voor een goed gevoel ... AAPI 
houdt me scherp en bundelt mijn grootse 
zorgen: personeelsbeheer, kostenanalyse 
en dagelijkse leiding in een notendop. Het 
is mijn dagelijkse wake-up call om een 
duidelijk en transparant beeld te krijgen 
van onze horecazaak over de belangrijkste 
kostenpijlers, verhoudingen en rendement.
AAPI zorgt er voor dat ik zelf mijn MEP in de 
keuken kan uitvoeren en achter mijn potten 
en pannen kan staan, in plaats van al te 
veel uren aan mijn bureau moet zitten.
Het stimuleert ons personeel ook om te 
mee te denken en vroeger te stoppen/
later te beginnen, omdat ze weten dat we 
met 1 druk op de tablet een goed overzicht 
hebben van de dag of periode en ik hen 
hiermee ook kan confronteren.

AAPI houdt me 
scherp en zorgt 
voor een goed 

gevoel.

“

“Personeelsplanning en loonkostadministratie staan hoog op het 
ondernemerslijstje. Dat merk ik elke dag”, vertelt Tom De Pauw. “People 
management en administratie met behulp van een digitale tool opent vele 
mogelijkheden. Met een persoonlijke digitale assistent als AAPI kan je altijd 
en overal je onderneming en personeel opvolgen en beheren. Die data 
geven je kennis over bijvoorbeeld loonkosten afhankelijk van het statuut, 
gemiddelden op diverse criteria en kerngetallen die je kan vergelijken en 
verbeteren. De koppeling van AAPI met andere tools laat bovendien toe om 
nog meer businessgegevens op te halen. Zo creëer je een eigen dashboard. 
Je bedrijfskompas om in de juiste richting te sturen. Als je een radarwerk van 
cruciale cijfers aan elkaar koppelt door middel van een gebruiksvriendelijke 
tool dan doe je aan ‘insights based management’. Klinkt moeilijk? Dat is 
het niet. Het is een kwestie van kiezen voor een digitale coach. Een tool die 
betrouwbare bedrijfsinformatie genereert waarop je kan beslissen. Zodat je 
terug meer tijd hebt om te doen waar je echt voor gekozen hebt!”

Vroeger keek ik uit naar de cijfers van 
de boekhouder om te weten of we 
“goed bezig” zijn, nu kan ik het dagelijks 
zelf opvolgen en bijsturen waar nodig, 
waardoor we ook veel korter op de 
bal kunnen spelen. Snel en TO THE 
POINT bijsturen qua openingstijden, 
aankoopbeleid, personeelsplanning, 
prijszetting en vaste kosten is de 
toekomst. 

Wij vinden het als horecaondernemers 
belangrijk dat we ons kunnen focussen op 
wat echt belangrijk is, namelijk de klant. Elke 
minuut dat we verliezen door administratie 
is een minuut te veel. Daarom willen we alles 
digitaliseren. Hierdoor kunnen we korter 
op de bal spelen. Als alles digitaal en met 
elkaar verbonden is, kunnen we niet alleen 
makkelijker rapporteren naar de vennoten 
maar ook naar het (toekomstig) personeel. 
We dienen niet meer alles bij te houden in 
excel files om daarna dat om te zetten naar 
grafieken. Dit doet AAPI voor ons. Wij willen 
ook weten hoe onze zaak er NU voorstaat 
en niet 2-3 maanden geleden. Om dan actie 
te ondernemen, ben je al te laat. Horeca is 
een sector waarin je meteen actie dient te 
ondernemen. Is er een probleem dan moet 
dat vandaag vastgesteld en bijgestuurd 
kunnen worden. 

Poule & Poulette
Frederik Goossens

Maarten Ceusters
Oud Edegem

Bar Eduard 
Olivier Van Dessel

Wanneer je als bedrijf van verschillende 
entiteiten met verschillende type 
werknemers op verschillende locaties met 
verschillende type uurroosters een beeld 
wilt behouden over uw loonkost dus ook 
over uw rendement, moet je beschikken 
over een digitaal platform dat je in real 
time alle verplichte en noodzakelijke 
info bezorgt. De loonkost is één van 
de belangrijkste pijlers in het huidige 
horecagebeuren maar mag je niet 
fulltime van je echte job weghalen. Onze 
passie voor food en service, onze liefde 
voor onze klanten en voor het vak moeten 
doorslaggevend zijn en tools zoals AAPI 
zijn een welgekomen, efficiënt middel om 
tot de juiste combinatie te komen tussen 
passie en kennis.

De snelheid waarmee personeel kan 
ingeschreven worden, de contracten 
beschikbaar zijn en de DIMONA’S 
automatisch worden verwerkt, zorgen 
voor een geruststellend gevoel en geeft de 
mogelijkheid om last-minute te corrigeren 
en aan te passen volgens de regels van de 
kunst. Dankzij deze tijdswinst komt er tijd vrij 
om nog meer bezig te zijn met onze passie. 
Ook kan er nu meer tijd besteed worden 
om te controleren en vast te stellen wat de 
werkelijke evolutie is van ons beheer. Een 
juist zicht op de kosten en opbrengsten 
maakt je als zaakvoerder zekerder en 
geeft vertrouwen. Met deze kennis kan je 
toekomstgericht werken en je lange termijn 
visie ondersteunen op basis van “Facts & 
Figures”. 

 AAPI is voor mij het broodnodige 
dashboard dat ons als horeca 
ondernemers in staat stelt een overzicht te 
hebben op de kosten en baten van onze 
zaken en daar waar nodig bij te sturen. Ik 
ben zeer gecharmeerd door de openheid 
van AAPI. Het personeelsbeleid in al zijn 
aspecten kan binnen AAPI koppelen met 
tal van andere systemen zoals kassa, 
foodmanagement, boekhouding en 
sociaal secretariaat. Het overzicht op één 
plaats is uniek. De communicatie met 
vaste en losse medewerkers loopt via de 
personeelsplanning van AAPI waardoor 
we kunnen focussen op het werk in plaats 
van de organisatie ervan. Op termijn 
(enkele maanden en veel verder) stelt het 
verzamelen van gegevens ons in staat 
patronen te herkennen en via slimme 
sensoren waarschuwingen te creëren 
zodat we proactief kunnen ingrijpen.Dit 
alles geeft het nodige vertrouwen om ons 
verder te kunnen concentreren op de kern 
van de zaak, namelijk het uitbouwen van 
een fijne en rendabele horecazaak zonder 
dat we verdrinken in de administratieve 
rompslomp of het overzicht verliezen tijdens 
de lange shiften. 

Tools zoals AAPI zijn een efficiënt 
middel om passie en kennis te 

kunnen combineren...

“

Australian Ice
Kim Fontaine

Céleste Verhoeven
STORY

De Burgerij 



In tijden waar intuïtie en ervaring niet langer 
voldoende zijn om een horecazaak optimaal 
te laten functioneren, vindt de digitale trans-
formatie zijn weg naar de horeca. Business-
modellen gebaseerd op big data-analyses 
maken het vandaag mogelijk om sneller 
onderbouwde en efficiënte beslissingen te 
nemen en zelfs toekomstige trends te voor-
spellen. Door datamining wordt in datasets 
met miljoenen gegevens in milliseconden 
gespoord naar anomalieën, patronen en 
correlaties. Een detailniveau dat u en ik als 
mens niet kunnen oppikken.

Het dataminingproces bestaat uit 6 niveaus 
of stappen waarin gegevens uit het verleden 
en heden (‘near’ real time) evolueren naar 
toekomstgerichte en gefundeerde beslissingen 
om uw horecazaak te optimaliseren.

Feiten, acties en beslissingen uit het verleden 
bieden ons een grote container aan ruwe, 
historische gegevens. Deze data zijn het 
fundament van elke verdere stap die we 
zetten. Concreet begrijpen we onder data 
alle verzamelbare gegevens waaronder 
bijvoorbeeld: 

• inkoopprijzen; 
• kastickets; 
• loon- en contractgegevens; 
• prikklokgegevens; of 
• dagprijzen per overnachting. 

Deze waaier aan input laat toe om de be-
schikbare gegevens maximaal te benutten 
in gestructureerde modellen. Voorafgaand 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
de integriteit van de data want uiteraard is 
kwaliteit en betrouwbaarheid essentieel. 

Het structureren van data geeft ons een 
gedetailleerd beeld over de situatie. We 
evolueren van data naar informatie. Dit 

betekent dat de chaos in grote datasets 
actief wordt herwerkt/getransformeerd 
naar werk- en begrijpbare informatie. We 
bepalen wat relevant is en wat niet; vreem-
de waarden worden onderzocht. Met deze 
gestructureerde informatie gaan we aan de 
slag om te begrijpen wat er juist gebeurde in 
het verleden en heden (‘near’ real time). Het 
gaat dan over bijvoorbeeld:

• arbeider x heeft vandaag y uren  
gewerkt met een loonkost van z euro;

• in week w zijn er x overnachtingen  
geweest aan een dagprijs van y euro met 
een omzet van z euro; of

• frisdranksoort x werd aangekocht aan y 
euro/fles en verkocht aan z euro/fles.

De chaos van de massale input wordt dus 
omgezet naar concrete leesbare en bruik-
bare informatie die leiden tot een aantal 
vaststellingen. 

Deze vaststellingen vormen de basis waarop 
we een diepere kennis van de situatie 
ontwikkelen. We identificeren waar het 
goed gaat, waar knelpunten zitten, waar 
verbetering en optimalisatie mogelijk is. Los 
van elke veronderstelling wordt uw zaak 
omgezet in cijfers en wordt daarmee perfect 
in kaart gebracht waar uw bedrijf staat. Een 
concreet voorbeeld hiervan kan zijn:

• Uw café is elke werkdag open van 12 tot 
1u. Tussen 23u en 1u wordt gemiddeld 
slechts voor een heel beperkt bedrag 
gespendeerd alhoewel er steevast een 
bezetting is door 2 arbeiders. Inzicht: 
herbekijken van openingsuren, optima-
liseren personeelsbezetting in aantal 
en profiel.

Deze kennis leidt tot inzichten die u zelf of met 
uw team verder kan uitdiepen en verwerken. 

Want dit is het moment waar wijsheid ver-
schijnt en waar de analytici hun echte meer-
waarde hebben. Ondersteunende modellen 
laten namelijk toe om de opgedane kennis 
op een intelligente manier in te zetten om 
projecties te maken en toekomstplannen uit 
te tekenen. Hier worden correlaties, patro-
nen, verbindingen en trends geanalyseerd 
zowel binnen uw bedrijf als in vergelijking 
(benchmarking) met de horecasector. Op 
deze manier kan u  voor uw horecazaak 
versneld gefundeerde en geïnformeerde 
beslissingen maken. Op operationeel niveau 
streven we onder meer naar een 

• verhoging van marges; 
• verbetering van klantenrelaties;
• beperking van risico’s;
• het efficiënter en slimmer inplannen  

van werknemers; en
• het optimaliseren van upsell. 

Met de verworven kennis in gedachte wordt 
het tijd om de laatste stap te zetten. 
De echte kers op de taart is natuurlijk de 
toekomst. Wat verwachten we dat daar zal 
gebeuren? Waar liggen verdere mogelijkhe-
den om uw zaak uit te bouwen, te verbreden 
en/of te verdiepen? Zullen vastgestelde 
trends zich verderzetten? Hoe kunnen we 
een negatieve indicator op een gestructu-
reerde manier best ombuigen? Hoe bouw 
ik in de toekomst verdere loonmarge op 
gebaseerd op de opgedane wijsheid?

Naast het gebruik van het zo belangrijke ge-
zond boerenverstand, stappen we dus over 
van reactief naar voorspellend analyseren. 
Net dat stapje verder zodat u als horeca- 
ondernemer voor staat op uw concullega’s. 
U kan uw onderneming zowel intern als 
extern perfectioneren en uw winst op een 
onderbouwde manier maximaliseren. 

VOORGERECHT: DATA,  
HOOFDGERECHT: WIJSHEID, 
NAGERECHT: TOEKOMST

Verleden Informatie Kennis Wijsheid ToekomstData

Detecteer, analyseer, concludeer en projecteer.

Dirk Cludts  AAPI Data Specialist ad interim, Web-IT Support and Consulting

RELEVANT 
INSIGHTS

Met Foodservice Community genereert Foodproof relevante en interessante 
Insights die helpen bij het uitbouwen van doelgerichte commerciële strategieën.

Momenteel zijn het vooral fabrikanten en ketens die de vertaalslag maken van 
inzichten naar een geïntegreerd commercieel beleid. 
Als meerdere hospitality-spelers zulks inzichten zouden interpreteren, om zouden 
zetten naar commerciële resultaten, en deze dan ook transparant zouden delen, 
zou dit enkel ten goede komen van de volledige hospitality sector.

Het vergt initieel misschien een klein beetje moed om de drempelvrees te 
overwinnen, maar gecombineerd met een flinke dosis goede wil, is het een 
meerwaarde voor iedereen in de horeca-sector om zulks een kennis in overleg 
te delen. Want kennis delen is immers succes vermenigvuldigen! 

Marc Waelbers



• Operations Consulting
• F&B Conceptontwikkeling
• Opleidingen
• F&B Placemaking
• Starters- en Groeiersbegeleiding
• Systeemoptimalisatie & 

Crisismanagement

IB Horeca Consulting is het eerste 
operations consulting office voor horeca 
in België én het resultaat van 15 jaar 
doorgedreven ervaring in de horecasector. 
Oprichters Ingrid Vercammen en Bert 
Nys hebben allebei bakken ervaring 
in het opstarten van nieuwe horeca 
concepten en het runnen van succesvolle 
multi-unit restaurants in Vlaanderen. Hun 
gemeenschappelijke deler is het opzetten 
van werkstructuren en het vormen van een 
goede interne organisatie, maar ieder met 
een eigen specialisatie. 
Of je nu net een eigen concept lanceert, 
of je bestaande horecazaak uitbreidt 
op dezelfde/andere locatie, of je zoekt 
simpelweg iemand om je horecasysteem 
te optimaliseren: met IB Horeca 
Consulting kan je rekenen op een concreet 
stappenplan om je ambities waar te 
maken.

IB HORECACONSULTING
Ingrid Vercammen & Bert Nys

• Product development
• Events
• Challenging the extremes
• Creating new recipes
• Liquid creations
• Funky kitchen techniques

Paul ontdekte al op jonge leeftijd zijn passie 
voor gastvrijheid. Onder het toeziend oog 
van chef-kok Syrco Bakker (Pure C *) 
was Paul in staat om zijn vaardigheden 
te ontwikkelen en zich te concentreren 
op de fascinerende wereld van dranken. 
Hij breidde zijn expertise verder uit 
tijdens verschillende stages in Londen 
(Whistlingshop), Barcelona (Tickets bar / 41 
grados) en Chicago (The Aviary). In 2014 
verhuisde Paul naar Antwerpen om de bar 
in de Jane voor Sergio Herman op te zetten 
en te beheren. Later ging Paul zijn eigen 
weg met Atelier Paul Morel, waar hij zijn 
kennis momenteel deelt via consultancy, 
productontwikkeling en evenementen. 
Samenwerken met professionals, omringd 
zijn door gasten, nieuwe (liquid)recepten 
creëren en de extremen uitdagen, dat is 
waar Paul het meest van houdt.

ATELIER PAUL MOREL
Paul Morel

• Online bestellen
• Voorraadbeheer
• Menu engineering
• Facturen beheren & betalen
• Realtime F&B cost

Growzer is een gebruiksvriendelijk horeca 
management platform.  Het Growzer 
platform maakt het de  horecaondernemer 
mogelijk in enkele klikken bestellingen te 
plaatsen, de foodcost te berekenen, menu’s 
te beheren en nog veel meer.  
Het dashboard voorziet koppelingen met 
andere systemen en biedt een volledig 
overzicht van food and beverage gegevens 
en de input van je geregistreerde kassa. 

GROWZER
Frank De Meulder

• Horeca Total Body Scan
• Bedrijfsmanual & Personeelshandboek
• Horecatrainingen
• Coaching
• Taylor Made Projecten

DIELT!ENS Horecamanagement is hét 
horeca-adviesbureau dat je helpt je zaak 
te optimaliseren, je omzet te verhogen, je 
kosten te verlagen, je winst te verbeteren,...  
DIELT!ENS Horecamanagement is dié 
adviseur, dàt klankbord en dié spiegel. 
Dielt!ens Horecamanagement kent 
de sector, plus de succesfactoren en 
valkuilen. De insteek is praktisch én 
ondernemersgericht en komt voort uit 
jarenlang ondernemerschap in de horeca.

DIELT!ENS 
HORECAMANAGEMENT 
Luc Dieltiens

• First-Line Hospitality Consultants
• Creative Concept Developers
• Allround Marketing Specialsts
• Efficient Process Optimizers
• Experienced Project Managers
• A-Z Coördination Events & Festivals

Hospitality Forces is een full-service food 
organiser & hospitality consulting agency. 
Hospitality Forces biedt ondersteuning  aan 
hospitality professionals en zet creatieve F&B 
concepten om in perfecte F&B evenementen 
of in unieke en rendabele horecaprojecten.  
Hospitality Forces verzorgt o.a. al een vijftal 
jaar de volledige food coördinatie voor 
WECANDANCE. 
SCOOP As per zomer 2019 gaat Hospitality 
Services Vascobelo ondersteunen bij de uitrol 
van een Vlaamse cluster V-Bars, V-Points & 
V- Services. De Nederlandse Vascobelo cluster 
heeft zich al mooi bewezen en realiseert een 
enorme groei door een juiste en zorgvuldige 
data-interpretatie. Deze inzichten worden 
vertaald naar een duurzaam aankoop 
beleid, oprechte loonstrategie en een 
mooie bedrijfsfilosofie.

HOSPITALITY FORCES
Tom Sas

*opgelijst in willekeurige volgorde

• HR Tech bedrijf
• Objectification & Prediction of  

Person-Organisation Fit
• Evidence-based Value Assessment 

Application
• Win-win Candidate-Organisation

Twegos is een analytics-software voor 
HR-medewerkers die de match voorspelt 
tussen een individu en een bedrijf, team of 
manager. Aan de hand van online testen 
wordt vastgesteld bij welk bedrijf je je als 
kandidaat goed zal voelen en tot volle 
ontplooiing kan komen. Voor het bedrijf 
betekent dat zulks een kandidaat beter 
zal presteren, innovatiever uit de hoek zal 
komen, minder absenteïsme en veel lagere 
verloopintentie.

TWEGOS 
Jurgen Noel

• Menu-engineering 
• Winstzoeker 
• KOE principe
• Data omzetten in concrete acties

Comreza, dé winstzoeker voor de horeca-
ondernemer helpt Brabantse en Brusselse 
café-, brasserie- en restaurantuitbaters 
om de rentabiliteit van hun zaak op te 
krikken. Comreza past het eenvoudige maar 
geniale KOE-principe toe: kosten verlagen, 
omzet verhogen, efficiëntie verbeteren. 
Samen met de horeca-ondernemers wordt 
bekeken welke acties er kunnen worden 
ondernomen om bijvoorbeeld van de 
menukaart een actieve salestool te maken. 
Comreza baseert zich hierbij op op data 
o.a. uit de kassasystemen en de foodcost-
applicaties.

COMREZA
Pieter Geens

• Insights: van onderzoek naar 
opportuniteiten

• Innovatie: van ideeën naar concepten
• Route to market: van plannen naar 

uitvoeren 
• Content Marketing: van push naar pull

Foodproof boost uw business met op slimme 
data gebaseerde inzichten en handige oplos-
singen. Of je nu een nieuw marktsegment 
gaat aanboren, werk wil maken van innova-
tieplannen, leads wil genereren of op zoek 
bent naar resultaat voor je merkcommuni-
catie...de hands-on aanpak van Foodproof 
garandeert resultaat. Het Foodproof team 
is als een goed recept. Heel verschillend 
met elk zijn eigen expertise, maar uiterst 
complementair in het delen van kennis en het 
vermenigvuldigen van inzichten.
Momenteel zijn het vooral fabrikanten en 
ketens die de vertaalslag maken van inzich-
ten naar een geïntegreerd commercieel 
beleid. Als meerdere hospitality-spelers zulks 
inzichten zouden interpreteren, om zou-
den zetten naar commerciële resultaten, en 
deze dan ook transparant zouden delen, zou 
dit enkel ten goede komen van de volledige 
hospitality sector. Want kennis delen is immers 
succes  vermenigvuldigen!

FOODPROOF
Marc Waelbers

• Allergeneninformatie
• Registraties en documenten beheer
• Oplijsten van de kritische controlepunten
• Opleiding medewerkers

HACCP-Coach Annemie Bert werkt al 
jaren in de voedingsindustrie, en zag 
bij veel ondernemende collega’s de 
noodzaak om ondersteuning te krijgen ivm 
voedselveiligheid. 
HACCP-Coach Digitaal is niet alleen een 
eenvoudig systeem; door duidelijk advies 
en de digitale manier van werken worden 
de beste resultaten inzake voedselveiligheid 
behaald.

HACCP-COACH 
Annemie Bert

Wil Je van jouw onderneming (opnieuw) een succes maken? Wens je de data van jouw 
onderneming te interpreteren met een professionele sparringpartner? Benieuwd hoe de 
vertaalslag van jouw data-inzichten te maken naar de praktijk? Dan is de professionele 
ondersteuning van een AAPI Expert de beste garantie.

AAPI heeft een professioneel en uitgebreid team van horeca-experten. Hier kunnen zowel 
kleinere horecaondernemers, investeringsmaatschappijen als grotere horecazaken en 
ketens een beroep op doen.

Alle AAPI Experten beschikken over een respectabele know-how en bijhorend netwerk, een 
positieve en analytische mindset, een flinke dosis vindingrijkheid én een rock ’n roll attitude. 
Gezamenlijk hebben ze behoorlijk wat horeca-kilometers op hun teller staan en stuk voor 
stuk zijn ze gepassioneerd door de unieke horeca/hospitality sector en de mensen die hierin 
werken. Elke expert is daarenboven gespecialiseerd in één bepaalde discipline, en kan je 
adviseren over alle ins & outs van hun domein.  

Dankzij de KMO-portefeuille kan Je  bovendien rekenen op een financiële tegemoetkoming 
wanneer Je  beroep doet op de ondernemerschaps-bevorderende diensten ‘opleiding’ en 
‘advies’ van de Experten van AAPI bvba.

AAPI EXPERTEN 
Senior expertise en junior dynamiek 
vinden en versterken elkaar bij AAPI

*opgelijst in willekeurige volgorde

• Één enkele betaalkaart
• Maaltijdcheques, ecocheques, 

cadeaucheques
• Prijs-competetief
• Uitmuntende dienstverlening

Monizze brengt mensen en bedrijven sa-
men door het ontwikkelen van betaal-  
en beheeroplossingen die bijdragen aan 
hun welzijn en efficiëntie.
Monizze kiest resoluut voor digitalisering 
door de extralegale voordelen, zoals maal-
tijd-, eco- en cadeaucheques elektronisch 
beschikbaar te maken op één enkele be-
taalkaart. Monizze biedt de werkgever een 
innovatief en volledig digitaal alternatief 
dat zowel intuïtief als prijs-competitief is en 
waarbij de werkgever kan rekenen op een 
uitmuntende dienstverlening.

MONIZZE
Jean-Louis Van Houwe



• Innovatief digitaal cloud-based 
boekhoud- en administratie platform

• via PC of smartphone / scanner, email, 
Dropbox of Google Drive

• Synct & verbindt met andere tools
• Validatie stukken < 24h
• Realtime zicht op werkelijke (financiële) 

administratie
• Digitaal archief

Yuki is een online boekhoud- en 
administratieplatform dat de 
samenwerking tussen ondernemers en hun 
financiële accountants versterkt. Hiermee 
speelt het softwarebedrijf in op de nood 
van kmo’s en zelfstandigen om zich te 
richten op hun kernactiviteiten en tegelijk 
overzicht en controle te houden op hun 
boekhouding en betalingen. 
Deze online-invoer van onkostennota’s, 
automatische boekingen en een continu 
bijgewerkt overzicht van de cashflow maakt 
dat onder meer horeca-entrepreneurs 
meer tijd overhouden voor datgene waar 
ze goed in zijn, namelijk ondernemen en 
hospitality.  

YUKI
Ellen Sano

• Europees bedrijf voor digitale betalingen 
• BE IBAN 
• Bank in a Box 
• 0% commissiekosten

Viva Wallet is een Europees bedrijf 
voor digitale betalingen, hoofdlid van 
Mastercard met Visa en American Express 
als acquirer & issuer.
Viva Wallet biedt een ‘Bank in a Box’ 
oplossing, onafhankelijk van externe 
partners. ‘Bank in a Box’ betekent dat 
de klant alles in één pak ontvangt: een 
kaartterminal of een e-commerceoplossing, 
een rekening én een business debetkaart.
Handelaren die gebruik maken van Viva 
Wallet acquiring diensten en Europese 
krediet- of debetkaarten accepteren, 
genieten van 0% commissiekosten wanneer 
zij hun Viva Wallet debetkaart gebruiken.

VIVA WALLET
Dimitris Papaioannou

• Keukeninrichting van horecazaken 
• Kitchen proces engineering
• Officiele verdeler van efse food service 

equipment
• Horeca project manager

Het kleine gedreven team van V-Supply 
Projects realiseert horeca-concepten op maat. 
V-Supply Projects luistert naar de wensen van 
de klant, denkt mee na over het ideale concept 
om de doelstellingen te bereiken en werkt dit 
vervolgens van A tot Z uit. Daarvoor rekent 
V-Supply Projects op een uitgebreid netwerk 
van leveranciers, leggen ze een heleboel 
contacten en houden ze de vinger aan de pols 
van de laatste trends. V-Supply Projects jaagt 
achter de juiste items tot het totaalplaatje klopt 
en de puzzelstukjes van het gewenste concept 
in elkaar vallen.

V-SUPPLY PROJECTS 
Paul Van Gelder

• Facilitair dienstverlener
• Efficiënt inkoopbeleid & bundeling 

inkoopvolume
• All-in inkoopservice  
• Uitgebreid leveranciersnetwerk
• Onderdeel van Compass Group 

Xandrion, facilitaire dienstverlener en de 
grootste speler in inkoopbemiddeling in 
de Nederlandse voedingsmiddelenmarkt, 
is sinds 2019 ook actief in België. Xandrion 
regelt de inkoop voor ondernemingen 
en begeleidt organisaties die actief 
zijn in de vrijetijdsmarkt, institutionele 
klanten en grootkeukens.  Meer dan een 
inkoopcentrale, verzorgt Xandrion elk 
aspect van het inkoopproces gaande van 
onderzoeken, tenderen, onderhandelen, 
analyseren en monitoren. Zo zorgt Xandrion 
ervoor dat de gemaakte unieke afspraken 
over o.a. tarieven, service en periodes 
worden nageleefd, en er snel kan worden 
geschakeld inzake marktontwikkelingen 
en trends. Noem het gerust een all-in 
inkoopservice.

XANDRION BE  
part of Compass group BE 
Erik Veyt

• Begeleiding van (toekomstige)  
topchefs & hun team

• Uitwisselingen en samenwerkingen met 
topchefs uit andere landen en culturen

• Ondersteuning op vlak van HR, PR & 
Finance

• Boekingen voor workshops,  
roadshows & privé-events

• Internationaal high-end hospitality 
netwerk

The Gory of Excellence is gespecialiseerd in 
de begeleiding van (toekomstige) topchefs 
en hun team. De drijvende kracht achter dit 
initiatief is de ervaren onderneemster Kat-
leen Penel. Met haar gloednieuw concept 
biedt zij de sterren van de Belgische culi-
naire scene het netwerk, de coaching en de 
ondersteuning die zij nodig hebben om hun 
(internationale) bekendheid, zichtbaarheid 
en expertise nog te vergroten. Co-crea-
tie, ervaringsuitwisseling en internationale 
samenwerkingen zijn de sleutelwoorden in 
haar aanpak. Hét doel? Chefs van ‘Great 
naar Excellent’ te brengen. 

THE GLORY OF 
EXCELLENCE
Katleen Penel

• Ondersteunen allergenen-management
• Begeleiding FAVV auto-controlesystemen
• Advies voedselveiligheid
• Fysieke aanwezigheid voor tips & tricks
• Smiley

Hygieia biedt totaaloplossingen inzake 
allergenenbeheer en voedselveiligheid. 
Hygieia ondersteunt horecazaken wat 
betreft de complexe, verplichte FAVV auto-
controlesystemen. In samenspraak met 
de ondernemer worden deze (fysieke of 
digitale) auto-controlesystemen uitgebouwd 
en mits intense begeleiding aangeleerd aan de 
werknemers. Deze systemen kunnen dan weer 
leiden tot het valideren van een Smiley. Voor de 
onderneming levert zo’n Smiley niet alleen de 
erkenning op, maar kan dit ook leiden tot 75% 
korting op uw jaarlijkse FAVV bijdrage.

HYGIEIA 
Kurt Van Tendeloo

• Passionate Foodlover
• Creatief food & hospitality consultant
• Klankbord voor andere chefs
• Flying Chef 

Op zijn 12e wist Jelbrich Hendrickx al wat 
hij later zou worden: horeca-ondernemer. 
Zijn liefde en passie voor het vak uitte 
hij niet door een restaurant te openen, 
maar wel door de markt op te gaan als 
freelance chef en culinair adviseur. Deze 
consultancy gaat van het uitwerken en 
opstellen van de menukaart, begeleiden 
van het keukenteam, tot het organiseren en 
ondersteunen van evenementen. Daarnaast 
heeft de foodie ook nog zijn eigen 
cateringbedrijf Sense for Food waarmee 
hij vooral op de b2b-markt mikt zoals 
personeelsfeesten, productvoorstellingen 
en home- cookings.

JELBRICH 
SENSE FOR FOOD  
Jelbrich Hendrickx

• Verdeler van Lightspeed & unTill
• Actief in heel België
• Advies, Training & 7/7 support
• Begeleiding naar de juiste integraties

Als verdeler van unTill en Lightspeed en 
meer dan 20 jaar ervaring, helpt Tills 
Solutions u op een objectieve manier en 
afhankelijk van uw eigen specifieke noden, 
aan het juiste kassasysteem. Ook voor 
gerelateerde diensten als camerabewa-
king, oproepsystemen en betaalterminals 
kan u bij ons terecht. Bij integraties wordt u 
begeleid naar de juiste oplossing.
Eenmaal geïmplementeerd, blijven we u 7 
op 7 verder ondersteunen met support in 
uw eigen taal.

TILLS SOLUTIONS
Pierre Merckx

• Trends intelligence agency
• Future laboratory
• Generationel insights
• Inspiratiesessie
• Macro/micro trends

Herman Konings is master in de 
theoretische psychologie (KU Leuven) 
en beheerder van het Antwerpse 
trend- en toekomstonderzoeksbureau 
Pocket Marketing/nXt. Als trendanalist 
en consumentenpsycholoog geeft 
Herman regelmatig consults, 
workshops en lezingen aan bedrijven, 
genootschappen, overheden en het hoger 
onderwijs over trendverschuivingen en 
toekomstverwachtingen. Herman is een 
onvervalste verhalenverteller die de 
toeschouwer in een meeslepend parcours 
weet te begeesteren voor de wondere 
wereld van passies en interesses, van trends 
en toekomstverwachtingen, van wat is en 
wat zal zijn.

POCKET MARKETING/NXT
Herman Konings

• Your Golden Ticket to a World of Flavour
• Cadeaubonnen van culinaire 

belevenissen
• Oneline platform 24/7
• Totaalpakket beeldmateriaal

DinnerGift is een fris familiebedrijf dat leuke 
restaurants helpt bij de online verkoop van 
charmante, gepersonaliseerde cadeaubon-
nen. DinnerGift is een online platform waar 
je 24/7 terecht kan voor cadeaubonnen 
van culinaire belevenissen. Daarnaast biedt 
DinnerGift optioneel ook een totaalpakket 
aan door mooi beeldmateriaal te leveren 
voor Online Marketing waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat de juiste mensen en 
potentiële klanten het te zien krijgen (zie 
Youtube en Pinterest pagina van Dinner-
Gift). Naast de wekelijkse giveaway, waarbij 
DinnerGift nieuwe aangesloten zaken in de 
spotlights zet, worden er regelmatig inspi-
ratie posts en kortingscodes gepost.

DINNERGIFT
Astrid, Charlotte, Laurien en  
Filip Van den Broeck

• IT-oplossingen op maat en met inzicht
• Kassasystemen, camerabewaking, 

toegangscontrole, VoIP telefonie, 
muziekoplossingen,…

• Specifieke dienstverlening en kennis 
voor horeca

• Kwaliteit & service - 24/7 support - tot 5 
jaar garantie

Als IT bedrijf weet AlfaPOS maar al te 
goed dat bedrijven zich willen focussen 
op hun business en niet op hun IT. AlfaPOS 
specialiseerde zich in de Horeca sector en 
werkte op basis van de sector specifieke 
noden oplossingen uit voor alle mogelijke 
IT behoeftes. Met de kassa software van 
unTill biedt AlfaPOS één van de meest 
veelzijdige pakketten aan en kunnen  de 
data van de kassa gekoppeld worden 
met meer dan 125 partners, waaronder 
AAPI.  Een totaaloplossing geeft klanten 
daarom de zekerheid van een perfect 
afgestemd geheel met achteraf 1 centraal 
aanspreekpunt voor service en support.

ALFAPOS
Tom de Maesschalk

• Startersbegeleiding van A tot Z
• Optimalisatie aankoopmanagement
• Brainstormsessies out of the box
• Horeca DNA analyses 
• Coaching in zelfreflectie en 

communicatiestijl
• Happy Horeca

De missie van Horeca Agency is zowel 
startende als ervaren horecaondernemers 
te ondersteunen en begeleiden en 
hen doen inzien dat een verdere 
professionalisering, kwaliteitsverbetering 
en rendabiliteitsverhoging allemaal 
noodzakelijk zijn om tot duurzaam 
ondernemerschap in de horeca te kunnen 
komen. Kortom, de horeca bewuster 
maken, ze aanzetten tot het maken van 
slimmere keuzes en hen doen inzien dat het 
anders kan.

HORECA AGENCY
Ashley Vandervondelen

*opgelijst in willekeurige volgorde*opgelijst in willekeurige volgorde



Employee turnover per month 

Aanpak

Midden 2017 begon Twegos met het meten van de waarden van de 
Belgische werknemers van Le Pain Quotidien. Er werden referentie 
groepen samengesteld van top-presteerders bij het winkelpersoneel, 
Elke geselecteerde medewerker werd gevraagd om een online 
waardeprofiel aan te maken. Die test afleggen duurt ongeveer 15 
minuten.

Sindsdien wordt elke kandidaat werknemer gevraagd om diezelfde 
test af te leggen. Door die pre-screening worden kandidaten die het 
beste bij het bedrijf passen snel gedetecteerd en enkel kandidaten die 
echt passen in de cultuur worden uitgenodigd voor een interview met 
de winkelmanager.

Sinds 2018 wordt de fit met de individuele winkelmanager waar de 
kandidaat terecht zou komen ook meegenomen.

Impact

Zes maanden na het starten met deze aanpak startte de imposante 
daling van het personeelsverloop. Een dik jaar later is dat verloop met 
meer dan 30% teruggedrongen (tot 35%)
Dit resulteerde niet alleen in een enorme tijdsbesparing op interview 
tijd. Nog indrukwekkender zijn de besparingen op wervings- en 
opleidingskosten. 

Met 75 mensen minder die per jaar het bedrijf verlaten, werd een 
kostenbesparing van € 375.000 gerealiseerd 

Internationalisering

Begin 2019 werd de international uitrol opgestart. Frankrijk, 
Engeland en VS werden intussen al opgestart.
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De Horeca sector wordt wereldwijd gekendmerkt door een vrij hoog verloop 
en dat is een kostelijke zaak. Ook een merk als Le Pain Quotidien had moeite 
om op lange termijn de juiste mensen aan te werven. De Belgische winkels 
hadden te kampen met een gemiddeld personeelsverloop van 51%. Voor 
deze internationale bakkerij- en restaurantfranchise, bleek het werken als een 
waardegedreven bedrijf de juiste beslissing om verbluffende resultaten te 
behalen voor hun rekruteringsaanpak. 

In hun zoektocht om het verloop probleem op te lossen, maakten ze kennis met 
de waardegedreven aanpak van Twegos, een HR People Analytics Software 
bedrijf dat op basis van academisch onderzoek de waarden van een individu 
vergelijkt met die van een bedrijf, team of individuele manager. Academisch 
onderzoek in de VS en Europa bewijst immers dat ‘value fit’ een significante 
voorspeller is voor betrokkenheid, prestaties en verloop.

Hoe Le Pain Quotidien 
er in slaagde om zijn   
personeelsverloop met  
meer dan 30% te verlagen?

35%

51%



Joachim Boudens over  
The Glory of Excellence

Topsommelier Joachim Boudens is  
medezaakvoerder van de Hertog Jan *** 
Restaurant Group en laureaat van de 
wedstrijd ‘Eerste Sommelier van België’. Hij 
en zijn collega Gert De Mangeleer kunnen 
al jaren rekenen op de ondersteuning 
van Katleen Penel. Ze is hun klankbord 
bij twijfels, problemen en strategische 
keuzes. Ze werkt ook voorstellen uit voor 
buitenlandse samenwerkingen en events. In 
2016 reisde het team bijvoorbeeld af naar 
een hotel in Shanghai om drie dagen te 
koken voor een select publiek en demo’s te 
geven in culinaire topscholen. 

Joachim: “Een toprestaurant runnen kun je 
vergelijken met een KMO managen. Wij 
hebben veertig vaste medewerkers die elke 
dag klaarstaan voor onze klanten. Koken, 
opdienen en mensen ontvangen is onze 
corebusiness. Maar als werkgevers moeten 
Gert en ik ook aandacht hebben voor ons 

personeel en investeren in onze ‘human 
capital’. Helaas hebben we daar niet altijd 
de tijd of de nodige expertise voor. Met 
haar ervaring en knowhow biedt Katleen 
van The Glory of Excellence ons de perfecte 
oplossing.

Het is een enorm voordeel dat Katleen 
opgegroeid is in de wereld van de 
hospitality, dat ze jarenlang lesgegeven 
heeft aan hotelschool Spermalie en dat ze 
als hr-directeur voor verschillende bedrijven 
gewerkt heeft. Ze beschikt daardoor 
over de ideale combinatie van relevante 
ervaring en expertise. En die is nodig, want 
het restaurantwezen is een zeer specifieke 
sector. Katleen is de ideale persoon om 
topchefs met advies op maat en praktische 
tips te ondersteunen in hun hr-uitdagingen. 
Als wij een vraag hebben, kunnen we altijd 
bij haar terecht.

Toprestaurants en topchefs die zich door 
Katleen laten begeleiden, voorkomen dat 
ze in de traditionele valkuil trappen dat al 
hun aandacht gaat naar hun product, hun 
service en hun klanten. Je moet niet alleen 
je klanten, maar ook je medewerkers goed 
soigneren. Dat kan door goed met hen te 
communiceren, snel een oplossing voor 
hun problemen te vinden en hen structuur 
te bieden. Katleen helpt ons daarmee. Zo 
houden we onze medewerkers gelukkig en 
hebben we zelf meer tijd om te doen waar 
wij in uitblinken: onze klanten een culinaire 
topervaring schenken.”  

In maart 2019 heeft de restaurant Group 
succesvol L.E.S.S. Eatery gerestyled en 
geopend op ‘t Zand te Brugge. 
What’s next? Bar Bulot, hun nieuwe pop-up, 
opent op 27 juni 2019.

In 2018 werd de Glory of Excellence gelanceerd in het 3* restaurant Hertog Jan,  
het voormalige vlaggenschip van de Hertog Jan *** Restaurant Group.
De keuze voor deze locactie had een extra dimensie . Bij de Hertog Jan *** 
Restaurant Group wordt er gestreefd van Great naar Excellent. 

Gert De Mangeleer en Joachim Boudens laten zich daarom al enkele jaren 
door Katleen Penel begeleiden.

Hertog Jan***  
Restaurant Group en  
hun samenwerking met  
The Glory of Excellence
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BIG  WISDOM DASHBOARD
Elke minuut uw kosten en baten 
in kaart gebracht zodat u snel  

en makkelijk kan ingrijpen.

Hoe gezond is  
uw onderneming?  

Luister naar de hartslag  
van je onderneming.

DIGITALE  
CONTRACTEN

DIMONA   
MGMT

Geen papieren  
rompslomp meer.

Uw DIMONA tool  
altijd bij de hand. 

PLANNING
Plan efficiënt en  

automatiseer 100%  
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DIMONA, contracten.

eID
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op Smartphone  
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Deze actie loopt tot en met 31 december 2019.

Demo aanvragen?  
Stuur een mailtje naar info@aapi.be

Probeer 1 maand gratis  
zonder verplichting jaarabonnement

Pre-boarden:  
https://www.aapi.be/nl#preboarden

http://www.aapi.be/nl/1maandgratis


