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“Door onze krachten te bundelen en samen aankopen te 
organiseren, dwingen we betere condities af bij leveran-
ciers.”

Paul Vangelder is een telg van een heuse horecafa-
milie die inmiddels zijn eigen geschiedenis schrijft. 
Na wat leerrijke omzwervingen via Finland, keerde hij 
terug naar Antwerpen om zijn eerste zaak te ope-
nen. Het was van in het begin zijn ambitie om meer 
dan één zaak te hebben. “Het zakelijk aspect van de 
horeca spreekt mij aan. Ik wil grote brasserieën 
met allure, waar het concept eerder doorweegt  
dan een vertrouwd gezicht achter de toog. Daarom 
werk ik zelf veel liever met een grote ploeg”, vertelt 
hij deze week aan Horecafocus. Volgens Paul kreeg 
hij de beste opleiding van zijn strenge maar rechtvaardige vader. “Hij liet 
mij alle mogelijke jobs in de horeca uitvoeren. Hierdoor heb ik 360° graden 
overzicht. Ik doe nog altijd geregeld de afwas of zet het afval buiten. Ik 
verlang hetzelfde van mijn personeel. Dat creëert perspectief en onderling 
respect.”

Na verschillende aankopen en verkopen, bereikte Paul 
Vangelder zijn ideale horecaconstructie. Twee za-
ken, winter en zomer, elkeen heeft zijn piekseizoen. 
“De Natie wordt niet beschouwd als een kopie van 
De 7 Schaken. Ik wilde vooral geen verdubbeling 
van administratie en personeel. Dus opteerden wij 
voor één bvba en de bereidwilligheid van personeel 
om in beide zaken te werken”, deelt hij mee. 

Maar het geheime ingrediënt van de horeca is voor Paul motivatie. “Ik weet, 
het klinkt cliché. Maar toch is het zo. Zonder motivatie, mag je alle oplei-
dingen van de wereld volgen, het zal je niet veel opbrengen”, weet hij. Ter il-
lustratie vertelt hij over werknemer Dolma. “Een tijdje geleden deed ze haar 
stage bij ons in de keuken. Ze was een ongelofelijk gemotiveerde cursiste 
van het opleidingscentrum Werkvormm. Het resultaat is dat ze vandaag vast 
in dienst is. Onbewust heeft zij mijn geloof in opleidingen versterkt.” 

Paul zorgde er ook ervoor dat zijn chefkok Wouter 
een leermeesteropleiding kon volgen. “Coachen is een 
intensieve taak die veel energie opslorpt. Om Wouter 
daarmee te helpen, leek ons de leermeesteroplei-
ding heel nuttig. De stagiairs worden beter begeleid, 
Wouter leert beter coachen en de verminderde aan-
dacht in de keuken wordt gecompenseerd door een 
tijdelijke loonkostvermindering”, somt hij op.

Motivatie is inherent, maar als horecauitbater ben je in staat om dit gevoel 
te voeden. “Ik organiseer drie of vier keer per jaar een personeelsvergade-
ring. Iedereen moet deelnemen aan die gesprekken, want ik verlang input. Het 
gaat erom dat je mensen betrekt bij de evolutie van de zaak. Dat je luistert 
naar de ideeën en de suggesties. Vaak betekenen ze een verbetering. Zo kwam 
tijdens de laatste vergadering de idee uit de bus om een abonnement op een 
kookmagazine te nemen om de inspiratie fris te houden. Dat is toch fan-
tastisch”, overtuigt hij. 

Paul Vangelder is een beloftevolle vernieuwer, die gemakkelijk vriend en vijand 
warm krijgt voor zijn parcours naar verandering. Hij vertelt het verhaal van 
een sector in crisis, olijk hakkend in zekerheden. Maar dan wel doordesemd 
van een pragmatisme dat ver weg blijft van de zoveelste gradatie in verzuring. 
Horecafocus bewondert zijn inspanningen mateloos. 

Paul Vangelder, eigenaar van De 7 Schaken en De Natie in Antwerpen.

Zijn personeel schrijft hij netjes voltijds 
in. Het gevolg zijnde dat de personeels-
kosten uit de pan swingen. Paul zag zich 
genoodzaakt om op zoek te gaan naar cre-
atieve alternatieven om kosten te druk-
ken. “We zitten met enkele zaken op de 
Grote Markt in één overkoepelende vzw. 
Door onze krachten te bundelen en sa-
men aankopen te organiseren, kunnen we 
betere condities afdwingen bij leveranciers. 
Je moet je goed informeren vooraleer je een vzw opstart, maar de voordelen 

zijn in verhouding.” Kortingen van brouwers, gunstige tarieven op 
water en elektriciteit, enz.  Paul hamert altijd weer op diezelfde 
spijker, wanneer hij zegt: “Een kraan, dag en nacht, openzetten, is 

zogezegd nodig om uw glazen proper te krijgen. Na een jaar heb je 
weliswaar tientallen Olympische zwembaden gevuld als een daad 
van pure verspilling. Met onze vzw organiseerden wij de aankoop 
van een automatisch vulsysteem. Dat is gunstig voor het milieu 
en profijtelijk voor het waterverbruik.”

Via Horeca Vorming Vlaanderen volgde Paul een 
Frapa-opleiding. Die opleidingen worden gegeven 
door Bruno Rouffaer van Rouffaer Consul-
ting. “Ik leerde over kostenbesparende maat-
regelen ter voorbereiding op de blackbox. Ik 
heb ze ondertussen uitgetest in mijn horeca-
zaken en kan alleen maar enthousiast zijn.” 
Voor zijn personeel voorziet hij liefst korte 
opleidingen op de werkvloer. Hij verwacht van 
hen niet dezelfde langdurige concentratie als 
hijzelf aan de dag legt tijdens de lesuren. Bruno Rouffaer
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