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“Hoe minder ik werk, hoe beter mijn ideeen, hoe beter de   
                           zaak draait.”

Rob Berghmans, Caffénation

Tien jaar geleden opende Rob Berghmans de Caffènation in Antwerpen. Zo-
wat de allereerste hippe koffiebar in België. Proeven van  het zwarte sap 

werd er verheven tot een culinair niveau. Vandaag reiken de handels-
connecties van Caffènation tot ver voorbij onze grenzen. Met een 
eigen koffiebranderij, dealers in Parijs, Londen en Barcelona, kan Rob 
terugblikken op een succesvol parcours. Maar de rit is nog niet ge-
reden. Aan de finish wacht een beker waarvan de sokkel gegraveerd is 
met “Beste Koffie Ter Wereld”. Horecafocus peilt naar de man zijn 
werkethiek, arbeidsfilosofie en intermenselijke dynamiek. 

Het verhaal begon met één man achter de toog. “Ik wilde oorspronkelijk 
geen personeel in de Caffènation. Door een veelvoud aan slechte ervarin-
gen geloofde ik in mijn onhandigheid met werknemers. Maar het omgekeerde 
bleek waar. Want vanuit dat dieptepunt ontwikkelde zich een nieuw referen-
tiekader om mensen aan te werven. Sindsdien vergis ik mij nooit meer”, geeft 
Rob toe. 

Horecafocus polst naar een 
tastbare en bruikbare metho-
diek om goede werknemers te 
vinden. “Ik wijs sollicitanten 
sowieso de eerste keer af. 
Hun motivatie blijkt wanneer 
ze daarna toch durven terug-
komen”, zegt Rob. “Ik werf 
nooit gelijkaardige profielen 
aan”, legt Rob zijn tweede 
wijsheid aan de dag. “

Ochtendmensen, nachtbrakers, techniek-perfectionisten of sociale net-
werkers. Hoe meer profielen aan het werk, hoe meer talenten ter be-
schikking. Bovendien let ik er op dat iedereen om de zoveel tijd elkaars job 
uitoefent. Zo creëer je onderling respect, kennis van zaken en overzicht. 
En hou je al die verschillende profielen op één lijn.” In de horeca wer-
ken is een fysieke beproeving. Dus ook voor de voltijdse barista (Itali-
aans voor ‘barman’). Rob heeft een oplossing: “Ik werk het liefst met 
koffiegekke parttimers. Omdat het deeltijds regime een voorwaarde is en 
vakantie nemen nooit een probleem is voor mijn personeel, blijft de job 
fris. Bovendien is het organisatorisch gemakkelijker om in een rooster 20 
uren te vervangen dan 40 uren.” 

Het daagt bij Horecafocus dat voor Rob 
Berghmans, de kwaliteit van de koffie in-
trinsiek verweven is met de kwaliteiten van 
zijn werknemers. “Ik stuur mijn rookie-
baristas naar kampioenschapen. Daar over-
stijgen ze zichzelf wanneer ze winnen”, 
verkondigt hij trots. “Ik betaal trainers 
en specialisten om ons les te geven. En-
kel wat ervaring achter de bar voldoet niet 
meer.” Constant op zoek naar nog meer 
expertise trekt Rob met zijn team naar 
verre oorden. Kaapstad, San Francisco en 
Zuid-Amerika zijn slechts enkele exoti-
sche bestemmingen voor educatieve reizen. 
“Het prijskaartje van de reis is irrelevant 
want in ruil krijg ik een hyper gemotiveerde 
ploeg die bergen kan verzetten”, onthult 

Rob. De Caffènation is een financieel gezond bedrijf dat ver weg blijft van 
commerciële groeimaneuvers. “Winst maken is niet mijn doel. 

Wel is het mijn ambitie om met veel plezier in het vak de beste koffie ter 

wereld te maken. Een bedrijfsgroei van 20% is misschien te weinig, maar 

daarvoor doe ik wel 100% mijn goesting”, zegt hij. “Ik heb nooit begrepen 

waarom mensen zo hard werken. Iedereen lijkt tegenwoor-
dig constant te mailen, bellen en vergaderen. Soms moet ik 

op piekmomenten een serieus tandje bijsteken. Maar er zijn 

ook rustige periodes. Dan kan ik herbronnen, ideeën opdoen. 
Hoe minder ik werk, hoe beter mijn ideeën, hoe beter de zaak 

draait.” 

Moet het personeel even 
goed zijn als de baas? 
Rob antwoordt met een 

resolute ontkenning: “Dat 
zijn twee verschillende soorten jobs. De baas 

hoort een goede manager te zijn. In het geval van de Caffèna-

tion is iedereen in dienst een betere barista dan ikzelf. Maar ik houd over-

zicht en beschik over meer productkennis. Ik ben kritisch en streng voor 

mezelf. Maar dat verwacht ik niet van mijn personeel. Ik wil liever mijn 

fanatisme voor koffie overdragen, en niet mijn werkmethodiek.” 

Voor Rob steunt elk bedrijf op drie pilaren. De klant, het product en het 

personeel. “Om onze koffie te verkopen, eisen wij dat de professionele 

klanten een opleiding volgen. Niet de naam van Caffènation is belangrijk, 

maar wel de kwaliteit van de koffie waar we voor staan. Op regelmatige 

basis scherpen we onze productkennis aan want daar ligt het geheim voor 

lekkere koffie. We innoveren non-stop om de beste smaak van de kof-
fieboon te extrapoleren. En het laatste maar allerbelangrijkste, is dat we 

altijd blijven bijleren. Koffie is kunst en ambacht in één.”
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