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� GOOGLE GLASS: JAVA TEST MET SLIMME BRILLEN
� CUBZZ: NIEUW MERK MET GROTE IDEALEN
� LABELS JAVA ONLINE

Wim, Pieter en

Kathleen Claes
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MINI AARDAPPEL BITES
• Uitstekende oplossing voor het snackmoment

• Makkelijk & precies te portioneren
• Verrassende nieuwe smaken

MINI AARDAPPEL KROKETJES
• Veelzijdig bijgerecht in 3 nieuwe smaken & texturen

• Smaakvolle bordvulling met hoog rendement

AARDAPPEL GOURMET
• Een innovatieve manier van het serveren van aardappelpuree

• Krokant aan de buitenkant, zacht van binnen
• Uitermate geschikt als buffet component, bordvulling of als snack

Innovatief, veelzijdig en leuk om te eten!

MINI AARDAPPEL BITES• Uitstekende oplossing voor het snackmoment
• Makkelijk & precies te portioneren

• Verrassende nieuwe smaken

MINI AARDAPPEL KROKETJES• Veelzijdig bijgerecht in 3 nieuwe smaken & texturen
• Smaakvolle bordvulling met hoog rendement

AARDAPPEL GOURMET• Een innovatieve manier van het serveren van aardappelpuree
• Krokant aan de buitenkant, zacht van binnen

• Uitermate geschikt als buffet component, bordvulling of als snack

Innovatief, veelzijdig en leuk om te eten!
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Beste klanten,

Bijna de hele maand december hadden 
we een heerlijk weertje. Echter toch wel te 
warm voor deze periode van het jaar.

De opwarming van onze aarde verdient 
meer aandacht. Dit betekent: niet alleen 
nadenken over wat we kunnen doen, maar 
ook daadwerkelijk  iets doen, als persoon, als organisatie, als bedrijf. 

Tijdens JAVA’s leveranciersevent in januari zullen we onze produ-
cent-partners  aansporen om samen over dit onderwerp na te denken. 

Op onze voorjaarsbeurs (noteer alvast 23-25 februari 2016) zullen we 
u de kans geven om als klant suggesties aan te reiken via een ideeën-
bus en deze problematiek gezamenlijk positief te beïnvloeden.

Ter info: The JAVA Coffee Company is onlangs gestart met het pro- 
duceren van een CO2-klimaatneutrale koffie (zie pagina 28). Ook  
binnen JAVA Foodservice neemt MVO een belangrijke plaats in 
in het dagelijkse handelen.

Als voorzitter van de vzw For a Better Life ben ik heel fier te kunnen 
melden dat we dit jaar schitterende momenten beleefd hebben. We 
hebben meer dan 11 goede doelen kunnen helpen om de levensom-
standigheden van kinderen, hier en elders, proberen te verbeteren 
(zie pagina 27).

JAVA heeft zich dit jaar geëngageerd om SOS Kinderdorpen mini- 
maal drie jaar te helpen en te sponsoren en zo konden er een 20-tal 
kinderen van SOS Kinderdorpen, samen met de kinderen van de  
JAVA-medewerkers, bij Sinterklaas op bezoek.

We zijn ook heel fier en blij dat er 5 nieuwe JAVA Coffee Houses hun 
koffiedeuren geopend hebben (zie pagina 18), maar vooral dat de 
consumenten ze zeer naar waarde weten te schatten. Deze uitbatin-
gen dragen er mee toe bij dat JAVA’s naam en kwaliteit meer en meer 
uitgedragen worden en nog meer bekend worden. 

In dit ServicePlus-magazine geven we u ook meer informatie over 
onze diensten. Dank aan onze pilootklanten die samen met ons  
zorgen voor de ontwikkeling van deze modules. 

Beste klanten, 

We hopen dat het voor jullie allen een voorspoedig en geweldig 2016 
mag worden. 

Zoals de voorbije 90 jaar zullen alle JAVA-medewerkers hun uiter-
ste best doen om op tijd en stond, op het juiste uur, met de juiste 
producten, onder de juiste temperatuur en met de bekende JAVA 
glimlach, onze gehele dienstverlening tot in de puntjes te verzorgen, 
zodat jullie en wij met de gepaste fierheid en trots onze samen- 
werking kunnen bestendigen.  

Vriendelijke groeten,

Wim Claes 
CEO van JAVA

BLIKOPENER  
Slimme brillen getest  
bij JAVA

DOSSIER 
Wouter Cauwenbergh,  
bezieler van het nieuwe 
merk CUBZZ, vertelt  
het boeiende verhaal  
van een ondernemer  
met een droom. 
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INTERVIEW
Project ‘Vision in Logistics’:
19 bedrijven wensten  
te achterhalen wat smart- 
glasses of slimme brillen 
voor hun processen  
kunnen betekenen.

OVERZICHT 
Vakantie & beurzen 2016
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MenuPlanning: meer  
dan menuplanner. 
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werking kunnen bestendigen.  

Vriendelijke groeten,

Wim Claes
CEO van JAVA

KOFFIEPAUZE    
Coffeebar Jan Palfijn

10
TREND
Labels JAVA Online:
nieuwe zoekrobot op  
basis van een structuur  
van labels.
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De logistieke sector bereidt zich voor op de komst van slimme bril-
len. Als trendsetter kon JAVA dit project van het VIL alleen maar met 
veel enthousiasme ondersteunen. Meer info op pagina 20.

4

Google Smartglasses 
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Zo bouw JIJ mee aan de droom van CUBZZ

VERKOPEN IN JOUW ZAAK?
stuur ons een mailtje

CUBZZ KOPEN?
Ontdek online waar CUBZZ al te koop is

SPREAD THE WORD!!
Iedereen moet cubzz kennen

cubzz@cubzz.be

www.cubzz.be

www.facebook.com/cubzzkids

JIJ geeft KIDS een kans

Cubzz-SalesFolder-PH03.indd   4 16/11/15   10:52

Het verhaal van Danone begon in 1919. Het is in de eerste plaats
een menselijk avontuur, gegroeid uit een visie, een droom en bovenal

een ambitie om gezondheid te brengen via voeding!

Danone door de jaren heen

Ontdek ons
assortiment ! 2015

Voor ieder wat wils
Melkproducten bestaan in ontelbaar veel smaken en recepten. Ieder van ons heeft ongetwijfeld een persoonlijke favoriet, om 
op gelijk welk moment van de dag van te smullen. Met Danone origine heeft u altijd een verrukkelijke product in huis met een 
kwaliteitsvolle uitstraling dankzij de glazen cup. 

Een korte geschiedenis
Isaac Carasso, de oprichter van het merk Danone, koesterde een droom: verse en gezonde producten 
maken voor de vele kinderen die na WO I met darmproblemen kampten. In 1919 ontwikkelde hij de 
eerste Danone yoghurt in samenwerking met het Institut Pasteur. Ook de bedrijfsnaam heeft een mooie 
geschiedenis. Hij verwijst naar de koosnaam 'Danon' van Isaacs zoontje Daniel. Bijna honderd jaar later 
zet Danone zijn missie nog altijd verder: gezondheid brengen via voeding naar zo veel mogelijk mensen.

Isaac Carasso, de oprichter van het merk Danone, koesterde een droom: verse en gezonde producten 
maken voor de vele kinderen die na WO I met darmproblemen kampten. In 1919 ontwikkelde hij de 
eerste Danone yoghurt in samenwerking met het Institut Pasteur. Ook de bedrijfsnaam heeft een mooie 
geschiedenis. Hij verwijst naar de koosnaam 'Danon' van Isaacs zoontje Daniel. Bijna honderd jaar later 
zet Danone zijn missie nog altijd verder: gezondheid brengen via voeding naar zo veel mogelijk mensen.

Isaac Carasso

Voor ieder wat wilsVoor ieder wat wils

1919 1945
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Hoe is het idee 
gegroeid om 
CUBZZ op te 
richten?
Wouter: “Ik heb jaren in de FMCG-sector 

gewerkt. Het was een boeiende omge-

ving, maar ik voelde dat er iets ontbrak om 

voldoening te krijgen. Toen bleek dat mijn 

jongste dochter aan een spierziekte leed, 

werd mij duidelijk dat ik mijn eigen leven 

moest herorganiseren om haar de nood-

zakelijke aandacht te geven. Dit opende 

mijn ogen om ook iets te doen voor kans-

arme kinderen die veel minder aandacht 

en zorg krijgen dan ze verdienen. 

Mijn droom is om 

elk kind ter wereld 

de kans te geven 

iets moois te maken van al het poten-

tieel waarmee het geboren is. Ik geloof 

dat als we met z’n allen achter dit ideaal 

staan, we deze droom ook echt moge-

lijk kunnen maken. Dit uitgangspunt en 

mijn ervaring in verkoop en marketing, 

Het verhaal van Danone begon in 1919. Het is in de eerste plaats
een menselijk avontuur, gegroeid uit een visie, een droom en bovenal

een ambitie om gezondheid te brengen via voeding!
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WERK MEE AAN 
EEN NIEUW MERK 
MET GROTE IDEALEN

W
ij hadden een gesprek met Wouter Cauwenbergh, bezieler van het 
nieuwe merk CUBZZ, opgericht om aan alle kinderen kansen te  
geven. Wouter vertelt ons hoe hij zijn droom tracht te realiseren  
binnen de sterk competitieve FMCG-markt. Een boeiend verhaal van  

  een ondernemer om trots op te zijn!

JIJ geeft KIDS een kans

cubzz@cubzz.be

www.cubzz.be

www.facebook.com/cubzzkids 

@cubzzkids

CUBZZ 

verkopen in je zaak?

Cubzz-SalesFolder-PH03.indd   1 16/11/15   10:52

Jeroen de Pauw = Peter van Cubzz

“Onze droom is om elk kind ter wereld 
de kans te geven iets moois te maken 
van al het potentieel waarmee het 
geboren is. CUBZZ wil dit mogelijk 

maken door fi jne mensen als jij een 
keuze te bieden, verschillende keren 

per dag. Telkens je ergens iets koopt…   
Een simpele keuze voor jou, maar 
wel één die unieke kansen creëert 
voor kinderen. Want net zoals een 
leeuwenwelpje, heeft ook elk kind het 
potentieel om “king of the jungle” te 
worden…  als het er de kans toe krijgt.”

  CUBZZ is een nieuw merk

  CUBZZ is opgericht om aan elk kind kansen te geven

  CUBZZ zal alledaagse producten en diensten verkopen

  CUBZZ schenkt alle winst aan organisaties die zich inzetten voor kinderen

  Elk CUBZZ product draagt een unieke code

  Tik die code in op www.cubzz.be en kies zelf waaraan de winst geschonken wordt

  CUBZZ werkt samen met SOS kinderdorpen

  In de toekomst kan je zelf ook andere Vzw’s laten opnemen onder CUBZZ

Loving a child = GIVING IT A FUTURE

Hoe werkt
CUBZZ

Cubzz-SalesFolder-PH03.indd   2 16/11/15   10:52

JIJ geeft KIDS een kans

cubzz@cubzz.be

www.cubzz.be

www.facebook.com/cubzzkids 
@cubzzkids

CUBZZ 

verkopen in je zaak?

Cubzz-SalesFolder-PH03.indd   1

16/11/15   10:52

Wouter Cauwenbergh
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brachten me op het idee om het merk 

CUBZZ op te richten.” 

Hoe zie je dit concreet? 

Wouter: “De doelstelling van CUBZZ is 

om typische consumptieproducten te 

verkopen en de winst ervan te schenken 

aan organisaties die zich inzetten voor 

kinderen. 

Er zijn zo veel kinderen die in armoede 

leven, in oorlog of in een gebroken ge-

zin. We kunnen hier effectief iets aan 

doen. Heel wat bekende organisaties 

zoals het Kinderkankerfonds, Clini-

clowns of SOS Kinderdorpen maar ook 

tal van kleine lokale initiatieven zetten 

zich dagelijks in voor deze kinderen. Zij 

leven veelal van giften, terwijl CUBZZ 

geënt is op het klassieke model van de 

verkoop van producten. Met een jaarlijk-

se consumptie van 25 miljard euro voor 

voedingsproducten gekocht in super-

markten, wordt het snel duidelijk dat het 

potentieel enorm is.”

Vanwaar de naam CUBZZ? 

“De naam CUBZZ komt van het Engel-

se woord ’cubs’, leeuwenwelpjes. Ik  

wil een positief verhaal brengen. Net 

zoals een leeuwenwelpje, heeft ook 

elk kind het potentieel om ‘king of the 

jungle’ te worden … als het er de kans 

toe krijgt.”

Zal de consument meer moeten  
betalen voor een CUBZZ-product? 

“Nee. Het objectief is om zoveel mogelijk 

kinderen te kunnen helpen door zoveel 

mogelijk consumenten aan te spreken. 

Daarom is ook de prijs van een CUBZZ- 

product niet hoger dan deze van een 

gelijkwaardig ‘A’-product in de win-

kel. De consument die dus kiest voor 

CUBZZ mag geen concessies doen 

op vlak van prijs of kwaliteit, eerder in-

tegendeel. Hierbij houden we rekening 

met een winst van ongeveer 15 % op 

het product die dus integraal naar een 

goed doel gaat.”

Hoe kan de con-
sument weten in 
welk kinderpro-
ject de winst van 
het aangekochte 
product wordt 
geïnvesteerd?  
“Betrokkenheid van de consument bij het 

concept van CUBZZ is erg belangrijk en 

werkt versterkend. Zo kan de consument 

indien hij wenst, zélf bepalen welk goed 

doel hij wil steunen. Op elk product zal 

een unieke code staan. Wanneer je die 

ingeeft op www.cubzz.be, zal je onmid-

dellijk zien aan welk project de winst van 

dat specifieke product gegeven wordt. 

Indien je liever een ander project wil, kan 

je dit aanduiden.” 

Het eerste CUBZZ-product werd 
net gelanceerd

“Inderdaad, de CUBZZ soja chocodrink 

in een vrolijk brikje van 33 cl. De choco- 

melk is gemaakt op basis van soja, en 

is lactose- en glutenvrij. We streven 

steeds naar een zo ecologisch moge-

lijke voetafdruk en kozen daarom voor 

Europese soja. Verder is onze cacao 

duurzaam geproduceerd en bevat onze 

chocomelk 60 % minder suiker dan nor-

maal. Kwaliteit wordt dus op alle vlakken 

nagestreefd.”

Jeroen de Pauw = Peter van Cubzz

“Onze droom is om elk kind ter wereld 
de kans te geven iets moois te maken 
van al het potentieel waarmee het 
geboren is. CUBZZ wil dit mogelijk 

maken door fi jne mensen als jij een 
keuze te bieden, verschillende keren 

per dag. Telkens je ergens iets koopt…   
Een simpele keuze voor jou, maar 
wel één die unieke kansen creëert 
voor kinderen. Want net zoals een 
leeuwenwelpje, heeft ook elk kind het 
potentieel om “king of the jungle” te 
worden…  als het er de kans toe krijgt.”

  CUBZZ is een nieuw merk

  CUBZZ is opgericht om aan elk kind kansen te geven

  CUBZZ zal alledaagse producten en diensten verkopen

  CUBZZ schenkt alle winst aan organisaties die zich inzetten voor kinderen

  Elk CUBZZ product draagt een unieke code

  Tik die code in op www.cubzz.be en kies zelf waaraan de winst geschonken wordt

  CUBZZ werkt samen met SOS kinderdorpen

  In de toekomst kan je zelf ook andere Vzw’s laten opnemen onder CUBZZ

Loving a child = GIVING IT A FUTURE

Hoe werkt
CUBZZ
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Heb je dit product zelf geprodu-
ceerd? 

“De eerste voorraad chocodrinks heb ik 

zelf gefinancierd en geproduceerd. Maar 

om continuïteit te verzekeren en vooral 

niet gebonden te zijn aan gemaakte in-

vesteringen, geven we de voorkeur aan 

een ‘licentiemodel’. Een producent kan 

met ons label werken en zo die consu-

menten overtuigen die gemotiveerd zijn 

om bij te dragen tot het CUBZZ-verhaal. 

Wij focussen ons op het opbouwen van 

een sterk merk, transparante communi-

catie en ondersteuning van de verschil-

lende projecten rond kinderen. Een per-

fecte WIN-WIN! 

We beschikken niet over relevante mar-

ketingbudgetten maar geloven sterk in 

een ‘earned’ communicatiemodel. Als 

we doen wat we zeggen en zeggen 

wat we doen, zal de consument zelf het 

verhaal verder vertellen. Ik ben me er 

perfect van bewust dat dit langzaam zal 

gaan, maar dat is geen probleem. Want 

ik heb geen volume-objectief. Ik moet er 

enkel voor zorgen dat ik kan overleven 

in een vrije marktsituatie en dus compe-

titieve prijzen moet hanteren.”

Je hebt tot op 
heden alles zelf 
voorgefinancierd. 
Hoe zal je in de 
toekomst de  
nodige financiële 
middelen bij  
elkaar brengen? 

“Qua verkoop ligt momenteel de focus op 

grote verbruikers. We zijn dus nog actief op 

zoek naar ondernemers met een hart, die 

de CUBZZ chocomelk willen aanbieden. 

We hebben in elk geval al heel wat goede 

reacties gekregen vanuit grote bedrijven en 

we hebben de eerste levering van choco-

drinks bij JAVA afgeleverd, zodat alle JAVA- 

klanten alvast kunnen bestellen. 

Daarnaast hebben we via crowdfunding 

middelen opgehaald om een tweede 

productie van de CUBZZ chocodrinks 

op te starten.” 

In welke bedrijven zie je een ideale 
CUBZZ-partner of -klant? 

“De ambitie is om via licentieverlening 

een ruim CUBZZ productassortiment 

uit te bouwen waar de consument uit 

kan kiezen. 

JAVA helpt ons nu al enorm om ons ver- 

haal uit te dragen. Op deze manier kunnen 

we ons verhaal uitdragen naar professionele 

gebruikers om zo tot slot met CUBZZ 

een plekje te verdienen in het hart van de  

consument. En van daaruit geleidelijk aan  

met, door en voor die consument onze  

droom te realiseren.” 

 

Jeroen de Pauw = Peter van Cubzz

“Onze droom is om elk kind ter wereld 
de kans te geven iets moois te maken 
van al het potentieel waarmee het 
geboren is. CUBZZ wil dit mogelijk 

maken door fi jne mensen als jij een 
keuze te bieden, verschillende keren 

per dag. Telkens je ergens iets koopt…   
Een simpele keuze voor jou, maar 
wel één die unieke kansen creëert 
voor kinderen. Want net zoals een 
leeuwenwelpje, heeft ook elk kind het 
potentieel om “king of the jungle” te 
worden…  als het er de kans toe krijgt.”

  CUBZZ is een nieuw merk

  CUBZZ is opgericht om aan elk kind kansen te geven

  CUBZZ zal alledaagse producten en diensten verkopen

  CUBZZ schenkt alle winst aan organisaties die zich inzetten voor kinderen

  Elk CUBZZ product draagt een unieke code

  Tik die code in op www.cubzz.be en kies zelf waaraan de winst geschonken wordt

  CUBZZ werkt samen met SOS kinderdorpen

  In de toekomst kan je zelf ook andere Vzw’s laten opnemen onder CUBZZ

Loving a child = GIVING IT A FUTURE

Hoe werkt
CUBZZ

Cubzz-SalesFolder-PH03.indd   2 16/11/15   10:52

Jeroen de Pauw = Peter van Cubzz

“Onze droom is om elk kind ter wereld 
de kans te geven iets moois te maken 
van al het potentieel waarmee het 
geboren is. CUBZZ wil dit mogelijk 

maken door fi jne mensen als jij een 
keuze te bieden, verschillende keren 

per dag. Telkens je ergens iets koopt…   
Een simpele keuze voor jou, maar 
wel één die unieke kansen creëert 
voor kinderen. Want net zoals een 
leeuwenwelpje, heeft ook elk kind het 
potentieel om “king of the jungle” te 
worden…  als het er de kans toe krijgt.”

  CUBZZ is een nieuw merk

  CUBZZ is opgericht om aan elk kind kansen te geven

  CUBZZ zal alledaagse producten en diensten verkopen

  CUBZZ schenkt alle winst aan organisaties die zich inzetten voor kinderen

  Elk CUBZZ product draagt een unieke code

  Tik die code in op www.cubzz.be en kies zelf waaraan de winst geschonken wordt

  CUBZZ werkt samen met SOS kinderdorpen

  In de toekomst kan je zelf ook andere Vzw’s laten opnemen onder CUBZZ

Loving a child = GIVING IT A FUTURE

Hoe werkt
CUBZZ

Cubzz-SalesFolder-PH03.indd   2 16/11/15   10:52

D
O

S
S

IE
R

perfect van bewust dat dit langzaam zal We hebben in elk geval al heel wat goede droom te realiseren.” 
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S
inds eind oktober schakel- 
de JAVA Online over naar 
een nieuwe versie waar-
bij de zoekrobot werkt op 

een structuur van labels. 

U kan nog steeds zoeken op 
basis van omschrijvingen of 
woorden, maar nog makkelij-
ker wordt het om te zoeken met  
‘labels’.

Kent u het gevoel? U zoekt een spe-

cifiek product, maar kent de benaming 

niet. Hoe gaat u dan aan de slag? Mak-

kelijk volgens JAVA als u de nieuwe 

zoekrobot gebruikt. 

Zoekt u een non-alcoholische 
drank bij JAVA? Dat kan.
Bij ‘Niveaus’ (rechterbalk) klikt u dan op 

de hoofdcategorie Dranken (= Niveau 1) 

en vervolgens kiest u voor de niet-alco-

holische dranken (= Niveau 2). 

U gaat dan steeds verder in de structuur 

en kan kiezen uit nieuwe lijsten. 

Indien u op zoek bent naar een aperi-

tief, dan krijgt u een overzicht van de 12 

niet-alcoholische aperitieven. Bent u op 

zoek naar thee, dan vindt u ook daar uw 

gading uit een 15-tal soorten. 

Nieuwe zoekrobot  
JAVA Online op basis van labels =  
echt een meerwaarde!
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Zoekt u liever op een bepaald 
merk? Dan kan u ook hier nog uw voor-

keur weergeven door een bepaald merk 

te selecteren. 

Allergenen- 
informatie in 
JAVA Online 
Informatie over de aanwezige allergenen 

in producten is belangrijk voor elke chef, 

diëtist(e), … 

Vindt u de juiste producten op het juiste 

moment makkelijk terug?  

JAVA Online geeft uiteraard reeds ge-

ruime tijd in de technische productfiche 

gedetailleerde info over het product 

(bereidingswijze, voedingswaarden, al-

lergeneninfo), maar ook in het overzicht 

is dadelijk te zien of een product aller-

genen bevat. Bij info staan er mogelijks 

icoontjes. Elk icoontje staat voor een 

allergeen. Het volstaat om met de muis 

over het icoontje te glijden, om te kijken 

over welk allergeen het gaat. U kan uw 

selectie ook steeds exporteren naar een 

Excel of een pdf, waarin ook deze infor-

matie weer terug te vinden is.

Wist u trouwens dat het met de labels 

ook makkelijker wordt om te zoeken 

naar producten die vrij zijn van bepaalde 

allergenen. Er bestaan hier een aantal 

specifieke labels voor. Zo kan u heel ge-

richt zoeken!

Eigen labels
Uiteraard kan u zelf lijsten samenstellen 

met producten die u regelmatig nodig 

heeft of bestelt. Zo zet u JAVA Online 

mooi naar uw hand.

Wenst u toch graag nog meer infor-
matie en een opleiding JAVA Online? 
Aarzel dan zeker niet om u in te schrijven op 

één van onderstaande opleidingsdagen:

• 12 april 2016

• 9 juni 2016

• 18 oktober 2016

• 24 november 2016

Nieuwe zoekrobot  
JAVA Online op basis van labels =  
echt een meerwaarde!

Inschrijven kan via: 
www.java.eu/onze-diensten/opleidingen/
Elke opleiding JAVA Online kan u combineren met  
een opleiding MenuPlus op exact dezelfde dag. 

Eieren

Gluten

Lupine

Melk

Mosterd

Noten

Pinda’s

Schaaldieren

Selderij

Sesamzaad

Soja

Vis

Weekdieren

Zwavel
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In de provincie Luxemburg groepeert de 

intercommunale Vivalia zes ziekenhuis-

sites waarvan één psychiatrisch zieken-

huis, een polikliniek, vier rusthuizen, een 

rust- en verzorgingstehuis, een dienst 

beschermd wonen en een psychia- 

trische zorginstelling. De centrale keuken 

voor de patiënten en bewoners van de 

verschillende sites is gelegen in Bertrix. 

Hier worden dagelijks maaltijden ge-

maakt voor meer dan 800 personen.

Made in Bertrix

Het team van de centrale keuken van 

Bertrix ontwikkelt en bereidt het hele jaar 

door recepten met zoveel mogelijk eigen 

producten. Aan de basis van deze aan-

pak staat Emmanuel Scieur, een vroege-

re sterrenchef, die gastronomie zoveel 

mogelijk wil koppelen aan toepassingen 

op grotere schaal. Hij wordt hierbij onder-

steund door Hugues Renard, coördina-

tor van de centrale keuken van Vivalia en 

gespecialiseerd in het opzetten van pro-

cessen in grootkeukens en door Nicolas 

Moreau, productieverantwoordelijke bij 

Vivalia en patissier. 

Delicatessen 
die deze naam 
waardig zijn
Door continu op zoek te gaan naar nieuwe 

ingrediënten en toepassingen van produc-

ten is het team van Bertrix erin geslaagd 

een gamma ‘Delicatessen’ te creëren. Het 

gaat om een uniek dessertconcept bereid 

op basis van room en verse kaas. Naast 

deze twee basisingrediënten bevat een 

‘Delicatesse’ eventueel nog suiker, fruit in 

pureevorm of confituur en een bindmiddel 

voor koude bereidingen. Allemaal produc-

Vivalia toont ons een 
andere kijk op een grootkeuken

Nicolas MoreauNicolas Moreau
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ten die JAVA aanbiedt. Er wordt eveneens 

gebruik gemaakt van xantaangom. Dit 

is een natuurlijke stabilisator die gebruikt 

wordt als verdikkingsmiddel voor sauzen of 

als stabilisator voor mousses, zonder dat 

hierbij de oorspronkelijke smaak van de 

andere ingrediënten wordt beïnvloed. 

In de recepten gebruiken de chefs van 

Vivalia nog een natuurlijk aroma, afhanke-

lijk van de smaak van het recept: ananas, 

vanille, banaan, peer, ... Deze aroma’s zijn 

speciaal voor hen ontwikkeld in Grasse 

(FR), bekend om haar sterke reputatie als 

hoofdstad van de parfums en de aroma’s. 

De patiënt op de 
eerste plaats
“Het voordeel van een ‘recept van het 

huis’”, aldus Hugues Renard, “is dat we 

van het begin tot het einde het eindproduct 

onder controle hebben. Hierdoor beheer-

sen we elk aspect van de samenstelling 

en kunnen we bovendien sterk variëren 

in smaken. Zo zijn we staat om beter in 

te spelen op de vragen en behoeften van 

onze patiënten.”

Nicolas Moureau: “Het belang hiervan 

gaat verder dan een uitgebreide dessert-

kaart. Bijvoorbeeld bij iemand die een 

probleem van ondervoeding heeft. Een 

diëtiste kan voor deze persoon opgeven 

hoeveel extra proteïnes nodig zijn om terug 

op krachten te komen. Deze proteïnes 

krijgt hij echter niet meer binnen via zijn 

voeding omdat de eetlust verdwenen is. 

Een dessert op basis van melk biedt hier 

een oplossing omdat dit meestal wel wordt 

gesmaakt. Om deze patiënt dus aan te 

sterken, volstaat het dus om één van de 

Delicatessen te verrijken met de nodige 

‘hyperproteïnes’. Dit geldt eveneens voor 

iemand die gewicht moet verliezen die we 

een vetarme maaltijd kunnen aanbieden of 

voor een diabeet die suikervrij moet eten.”  

Hugues Renard: “Onze eerste zorg is 

het welzijn van de patiënt en bewoners. 

Op die manier kiezen we voor de omge-

keerde weg van de voedingsproducenten. 

Door het uitgangspunt te nemen van de 

patiënt zijn behoefte, gezondheidssituatie 

en smaakvoorkeur, creëren we een des-

sert volledig op maat. Indien we in staat zijn 

dit recept te bereiden kunnen we het ook 

aanbieden. Vanuit deze visie zijn we dus 

ook niet geïnteresseerd in kant-en-klare 

menu’s van producenten.”

Betaalbaar, zelfs 
op kleine schaal
“Een bijkomend voordeel van de  

Delicatessen is de mogelijkheid om het 

op kleine schaal te bereiden én de pro-

ductiekost onder controle te houden. Het 

bereidingsproces is zeker niet complex” 

voegt Nicolas Moreau hier aan toe.  

“Aan de basisbereiding wordt een hoe-

veelheid room toegevoegd al dan niet 

aangevuld met suiker. Dit zijn zeer een-

voudige patisseriehandelingen die ook op 

kleine schaal en tegen beperkte kost kun-

nen uitgevoerd worden. Het enige dat je 

nodig hebt is de juiste uitrusting. We heb-

ben op die manier zelfs de mogelijkheid 

om gezoute bereidingen te maken, zoals 

een versie met zalm.”

Openheid en 
transparantie
“Vivalia heeft als doel patiënten te ver-

zorgen en dus niet om winst te maken.”  

Philippe Gaspar, directeur van de hotel- 

tak: “Wij hebben regelmatig contact met 

collega’s van andere grootkeukens en we 

delen met hen onze ervaringen, menu’s, … 

Er is dus geen reden om angstvallig onze 

recepten geheim te houden. Stagiaires 

zijn bijvoorbeeld meer dan welkom, zelfs 

iemand die vanuit Ile de la Réunion kwam. 

Zo krijgen we ook van leveranciers heel 

wat vragen en interesse naar onze aanpak 

en ontwikkelingen. We staan ook open 

voor het uitwisselen van ervaringen binnen 

werkgroepen met collega’s uit de rust- en 

verzorgingssector.”

Samengevat, een boeiende en aparte  

visie van professionals uit grootkeukens en 

hopelijk inspirerend voor andere collega’s. 

‘Délice’ van bananen (voor 100 personen)

Meng de fijne suiker met het koud bindmiddel en roer het citroensap door de bana-

nenpuree. Meng vervolgens met een mixer de room en het mengsel van suiker en 

het bindmiddel. Klop de room op hoge snelheid tot deze voor ¾ stijf is. Zet de mixer 

in de laagste stand en voeg de verse kaas, de bananenpuree met citroensap en de 

kleurstof toe. Langzaam kloppen tot je een homogeen mengsel krijgt. Nadat je het 

in porties hebt verdeeld, kan je het dessertje nog decoreren, bijvoorbeeld met ge- 

karameliseerde banaan of bananenchips.

Smakelijk !

• 42.41.1557 (bananen) 2,5 kg bananenpuree

• 45.01.1196  50 ml citroensap

• 05.21.6041  3,75 kg verse kaas

• 04.41.6096  3,75 liter room 30 % v.g.

• 34.01.1073 0,9 kg fijne suiker

• 13.01.1063 15 g xantaangom  

   of 150 g koud bindmiddel 

•    5 ml gele kleurstof
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inspired by Bonduelle

Meer recepten en inspiratie vindt u op

www.inspiredbybonduelle.be

Rode  kool
met worst
Ingrediënten 10 personen

2 kg Bonduelle Rode Kool met Appel

6 eetl olijfolie

4 eetl dragon, fi jngesneden

10 st witte pensen

200 g cashewnoten, gebruneerd en fi jngesneden

 peper en zout

200 g gouden rozijnen, geweld 

2 kg kriel in schil gewassen, gegaard en gehalveerd 

30 st gedroogde appelwaaiers 

10 takjes verse dragon voor garnering

 

Bereiding

- Verwarm de rode kool met olijfolie en de dragon samen in 

een combi-oven op 120 graden met 10% stoom gedurende 

15 minuten.

-  Bak intussen de witte pensen en laat rustig garen. 

 Snijd in stukken en grill het snijvlak kort.

-  Bruneer de gesneden cashewnoten in de pan met een beetje 

olijfolie en bestrooi met een snuifje zout.

- Wel de rozijnen en houd warm.

- Verhit de gehalveerde kriel in een beetje bouillon.

- Dresseer de rode kool op het bord en garneer met de 

cashewnoten en de gewelde rozijnen.

- Dresseer de krieltjes op het bord en leg de witte pens in 

 3 mooie stukken zodat deze rechtop komen te staan. Leg 

hier een appelwaaier tegenaan en een takje verse dragon.

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met uw commercieel consulent.

Rode kool met appel

JAVAcode 40.21.3259

Rode  kool
met worst
Ingrediënten 

2 kg Bonduelle Rode Kool met Appel

6 eetl olijfolie

4 eetl dragon, fi jngesneden

10 st witte pensen

200 g cashewnoten, gebruneerd en fi jngesneden

 peper en zout

200 g gouden rozijnen, geweld 

2 kg kriel in schil gewassen, gegaard en gehalveerd 

30 st gedroogde appelwaaiers 

10 takjes verse dragon voor garnering

Bereiding

- Verwarm de rode kool met olijfolie en de dragon samen in 

-  Bak intussen de witte pensen en laat rustig garen. 

 Snijd in stukken en grill het snijvlak kort.

-  Bruneer de gesneden cashewnoten in de pan met een beetje 

- Wel de rozijnen en houd warm.

- Verhit de gehalveerde kriel in een beetje bouillon.

- Dresseer de rode kool op het bord en garneer met de 

- Dresseer de krieltjes op het bord en leg de witte pens in 

 3 mooie stukken zodat deze rechtop komen te staan. Leg 

Rode kool met appel

JAVAcode 40.21.3259

15_243109 Advertentie ServicePlus JAVA rodekool_A4_nl_v2.indd   1 06/10/15   08:51
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LEVERANCIERSAWARDS
CONCOURS FOURNISSEURS

2015

Op basis van een analyse en evaluatie 

op 7 verschillende domeinen (service 

level levering, kwaliteit, verkoop, aan-

koop, marketing, receptie goederen, 

facturatie) werden er door verschillende 

afdelingen punten gegeven. Doelstel-

ling was uiteraard om de samenwer-

king met de leveranciers te bekijken en  

dit doorheen de ganse organisatie. 

Hoe beter de samenwerking verloopt, 

hoe beter de klant van JAVA ‘bediend’ 

kan worden. Bovendien werden er ook 2 

nieuwe awards in het leven geroepen.

Kwaliteit van data omtrent producten/

voeding is zeer belangrijk. Hoe beter en 

vollediger deze gegevens aangeleverd 

worden, hoe beter JAVA-klanten weten 

welke allergenen er mogelijks in deze 

producten kunnen zitten. De leverancier 

die hierin zeer sterk te werk is gegaan 

wordt hiervoor beloond met een speciale 

Supply Chain Data Quality Award 2015.

Ook extra aandacht voor het bedrijf dat op 

gebied van service level heel goed scoort. 

inspired by Bonduelle

Meer recepten en inspiratie vindt u op

www.inspiredbybonduelle.be
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Categorie 1: 
vers en ultravers

1e plaats:  

2e plaats: 

3e plaats: 

Categorie 2: 
diepvries

1e plaats:  

2e plaats: 

3e plaats: 

JAVA heeft voor de 3de keer awards uitgereikt  
aan zijn leveranciers tijdens de JAVA vakbeurs  
in de Brabanthal te Leuven. 

Van links naar rechts: Kathleen Claes, Wim Claes, Ann Vandorpe (Hamal), Willy Buvens, Kees van Velthoven 
(Boermarke), Franky Buvens, Wessel van Setten (Boermarke), Pieter Claes, Marco Aarden (Boermarke).

Van links naar rechts: Kathleen Claes, Wim Claes, Ronald Prince (Smilde Bakery), Michaël Debaere (Farm Frites), 
Luc De Jaegher (Volys Star), Pieter Claes.
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Een hoge leverbetrouwbaarheid in een markt van Fast Moving Consumer Goods is essentieel. Er zit in de goederenstroom 

van producent tot eindklant wel wat buffervoorraad, maar op de één of andere manier zal de eindklant geconfronteerd wor-

den met de impact van onvolledige leveringen en die impact wordt altijd als negatief ervaren en is dus te vermijden. Vandaar 

deze ‘Supply Chain Service Level Award 2015’. 

Categorie 3: 
droge voeding, 
dranken en non-food

1e plaats:  

2e plaats: 

3e plaats: 

Supply Chain Data 
Quality Award 2015 

Supply Chain Service 
Level Award 2015 

Speciale awards 

Coertjens

Van links naar rechts: Wim Claes, Kathleen Claes, Guy Coppens en Danny D’Hauwer (Pietercil Delby’s), Dirk 
Van Horebeek (Lotus Bakeries), Hans Van Nyen (Rabotvins), Pieter Claes.

Van links naar rechts: Wim Claes, Kathleen Claes, Jan Schoonooghe (Theo Coertjens), Els Stulens en Pieter Claes.

Van links naar rechts: Gunter Peeters (Ovi), Wim Claes, Roel Linsen (Ovi), Philippe Schapmans. 
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branderij vind je het Coffee Experience 

Center, een uniek en volledig uitgerust 

trainingscenter voor Barista’s. Daar delen 

we onze passie maar al te graag met an-

dere koffieliefhebbers. 

Met 80 jaar aan expertise in huis kon een 

eigen koffiebarconcept niet uitblijven. 

Welkom in The JAVA Coffee House.

Investeer in 
kwaliteit en  
beleving
De koffievoorziening op het werk blijkt 

voor veel mensen (62 %) invloed te heb-

ben op de zin om hun werk te doen, al-

dus Nederlands onderzoek. Bovendien 

worden medewerkers ook kritischer:  

ze nemen hun koffiebeleving serieus en 

de werkgever doet dat dus beter ook. 

Verhoog de ‘employee satisfaction’.  

Investeer in kwaliteit en beleving.

Schuif aan de community table en verga-

der in een ontspannen sfeer. Zet je in een 

vintage sofa voor een coffee of the day of 

spring binnen voor een snelle take-away 

lunch. Of je nu een gezonde maaltijd wil 

of in de mood bent voor comfort food, 

The JAVA Coffee House heeft het alle-

maal. Een totaalconcept dat zich weet te 

onderscheiden door een uitstekend aan-

bod en persoonlijke aanpak. Beleving 

staat meer dan ooit centraal: met nieuwe 

methoden zoals slow drip brengen we 

de meest subtiele aroma’s in elk kopje.

Naast origine Espresso, Cappuccino 

en gearomatiseerde Macchiato is ook 

oma’s filterkoffie terug. Voor elke coffee- 

lover een kopje op maat. De inrichting is 

actueel met een knipoog naar vroeger. 

Je werkt er, geniet er van een ontbijt of 

luncht er met vrienden.

De professionele Barista’s kennen het 

geheim achter het perfecte kopje koffie, 

van een Ristretto tot een Flat White. Hij of 

zij heeft een passie voor koffie en tovert 

schijnbaar moeiteloos Latte Art op tafel. 

Een Barista is voor koffie wat de somme-

lier voor wijn is. 

Passie en 
vakmanschap 
sinds 1935
I

n 2015 vierden we de 80ste 
verjaardag van JAVA Coffee. 
Wim Claes, Algemeen Direc-
teur en koffiebrander van de 

derde generatie, blikt terug.

Ik neem je graag even mee terug in de 

tijd. Het JAVA-verhaal begint in 1925.  

In hartje Wezemaal beginnen mijn groot-

ouders, Eliza en Eduard Wuyts, een 

handel in koloniale waren: peper, olie, 

margarine, ... Een tiental jaren later 

starten ze hun eigen koffiebranderij. De 

twee dochters Wuyts trouwen met twee 

broers uit de familie Claes. De beide 

koppels besluiten om mee in het bedrijf 

te stappen dat aan de basis ligt van het 

huidige JAVA. Vandaag branden we met 

de familie Claes al vier generaties lang de 

lekkerste JAVA koffie.

Sinds 2012 branden en verpakken we 

in onze nieuwe state-of-the-art koffie-

branderij in Rotselaar, niet ver van waar 

het allemaal begon. Vlak naast de koffie-

Passie en 
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Alle formules vind je op:
www.java.be

dag verkiezen de medewerkers hand-

gemaakte Espresso en Cappuccino  

boven gratis koffie uit de automaat. Ook 

de JAVA-koffiebar op Brussels Airport 

werd vernieuwd tot een JAVA Coffee 

House. Ook daar is de impact op de 

omzet opmerkelijk. The JAVA Coffee 

House biedt een duidelijke meerwaar-

de met een kwalitatief en uniek aanbod 

van diverse koffies en kleine maaltijden. 

Dagvers geleverd door een lokale bak-

ker of ter plaatse bereid.

Ontdek tijdens een koffieproeverij alles 

over de oorsprong van koffie, bezoek 

de koffiebranderij en maak kennis met 

de geheimen van ‘cupping’. Leer alles 

over Slow Coffee, van Chemex over 

Cafetière tot V60 (drip). Want elke zet-

methode geeft aan een koffie een an-

der smaakprofiel. Oefen er op los in het 

praktische gedeelte: leer een koffiemo-

len afstellen, de perfecte Espressoshot 

zetten en melk opstomen. 

Imec in Leuven, een onderzoekscen-

trum dat tot de wereldtop behoort in het 

domein van nano-elektronica, stapte  

in dit project en huisvest sinds maart 

2014 de eerste in-house JAVA-koffie-

bar. Met minstens 300 kassatickets per 

Opleiding en ondersteuning
Bij opstart van een nieuwe JAVA Coffee House geeft een gecertificeerd  

Barista de nodige opleidingen. Deze workshops zijn toegankelijk voor iedereen 

met een passie voor koffie. Je ontdekt hoe je de meest subtiele aroma’s uit  

je kopje koffie haalt.
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Interesse in een JAVA Coffee House 
op het werk? Contacteer Pieter Claes 
en bekijk samen de verschillende  
opties en uitbatingsmodellen. 

Twee nieuwe 
sites in Gent
In samenwerking met cateraar Com-

pass openden we de laatste maanden 

twee nieuwe sites in Gent. In de in-

komhal van het vernieuwde Jan Pal-

fijnziekenhuis vind je sinds augustus 

The JAVA Coffee House. In samen-

werking met onze binnenhuisarchitect 

toverden we de cafetaria om tot een 

gezellig JAVA Coffee House. Patiën-

ten, bezoekers, personeel en artsen 

genieten er van een lekker kopje koffie 

of een lunch. 

Ook de studenten van Hogeschool 

Gent nemen sinds september hun 

pauze in The JAVA Coffee House op 

campus Schoonmeersen.  Tijdens de 

openingsweken trok de JAVA Coffee 

Truck op de campus de aandacht voor 

deze nieuwe uitbating. Wat vroeger 

een kleine take-away shop was, is nu 

een gezellig drukke koffiebar. De stu-

denten zijn alvast fan, dat bewijzen de 

berichtjes op Instagram en Twitter.

gezellig JAVA Coffee House. Patiën-

ten, bezoekers, personeel en artsen 

genieten er van een lekker kopje koffie 

Ook de studenten van Hogeschool 

Gent nemen sinds september hun 

pauze in The JAVA Coffee House op 

campus Schoonmeersen.  Tijdens de 

Twee nieuwe



S
E

R
V

IC
E

P
L

U
S

 �
 J

A
N

U
A

R
I 

2
0

1
6

2020202020202020202020

Innovatie: Slimme brillen 
getest bij JAVA

I
n oktober 2014 gaf het Vlaams 
Instituut voor de Logistiek 
(VIL) het startschot voor het 
onderzoeksproject ‘Vision in 

Logistics’, dat succesvol werd 
afgerond in december 2015. Ne-
gentien bedrijven, een mix van 
verladers en logistieke dienstver-
leners, wensten te achterhalen 
wat smartglasses of slimme bril-
len voor hun processen kunnen 
betekenen en namen deel aan 
het project. 

Samen met 15 andere bedrijven, nam 

ook JAVA deel aan dit onderzoekspro-

ject. We speelden al langer met het 

idee om door middel van foto’s op een 

beeldscherm, het aantal pickfouten te 

verminderen. Het idee was om op een 

beeldscherm op de heftruck, de afbeel-

ding te tonen van de te picken verpak-

king (karton, fles, pot, …) om zo vergis-

singen tussen om- en detailverpakking te 

vermijden. Op vandaag maken we daar 

gemiddeld maandelijks toch 22 fouten. 

Smartglasses waren zeker het onder-

zoeken waard omdat het beeldscherm 

hierbij eigenlijk als een bril gedragen kan 

worden.

Na bevraging van de deelnemende be-

drijven, bleken de meeste een toepas-

sing van smartglasses voornamelijk te 
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zien in de processen picking, laden en 

kwaliteitsinspectie.

Bijna alle deelnemende bedrijven waren 

kandidaat om de haalbaarheidstesten uit 

te voeren maar enkel JAVA en Scania 

werden weerhouden; de processen  

picking en laden zouden bij ons uitge-

voerd worden terwijl kwaliteitscontrole 

en het samenstellen van kits, bij Scania  

getest zouden worden.

De testen in het pickingproces werden 

uitgevoerd met een smartglass in combi-

natie met een smartwatch waarbij bijvoor-

beeld manco’s op een eenvoudige manier 

via het horloge geregistreerd konden wor-

den. Waar er bij voice via een in te spre-

ken controlegetal geverifieerd wordt of de 

picker op de juiste locatie pickt, moet bij 

vision de juiste IdMarker (zie afbeelding) 

‘gezien’ worden; deze idmarkers kunnen 

door de glasses geïnterpreteerd worden 

en het beeldscherm kan hierop reageren 

met extra info.

 

Voor het laden werd er getest om de la-

der via de bril te ondersteunen bij het res-

pecteren van de correcte laadvolgorde. 

Vandaag zijn ze op zichzelf aangewezen 

om de juiste volgorde te bepalen en in dit 

proces is enige vorm van assistentie via 

een beeldscherm dan ook zeer welkom.

De testen zijn ondertussen achter de rug 

en leverden een aantal nuttige conclu-

sies op. Sommige vormden een beves-

tiging van een vermoeden terwijl andere 

toch eerder verrassend waren. Het slot-

event van het ‘Vision in logistics’-project 

van het VIL, waar de onderzoeksresulta-

ten gedeeld worden met alle geïnteres-

seerde Vlaamse bedrijven, vond plaats 

op 15 december. Onze praktijkgetuige-

nis op dit event heeft zeker bijgedragen 

tot bijdragen aan het innovatieve imago 

dat JAVA heeft.
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Dit zijn enkele van de conclusies:
• Nieuwe medewerkers zijn sneller operationeel (in het pickingproces) met 

smartglasses als met voice.

• De visuele ondersteuning tijdens het orderpicken vormt zowel een  

enorme meerwaarde (commando’s moeten niet herhaald worden; foto’s 

of pictogrammen kunnen getoond worden, …) als een risico (veiligheid  

bij het besturen van een heftruck).

• Met de camerafunctie van de ‘glasses’ bestaat de mogelijkheid om het 

picken te filmen waarbij de opnames gebruikt kunnen worden bij het  

opsporen van ontbrekende goederen.

• Een databank met fotomateriaal up-to-date houden is niet evident;  

leveranciers hebben niet de reflex om bij een puur esthetische aanpassing 

van hun verpakking, alle partijen in de supply chain hierover in te lichten.

• Door de inhoud van een stapellijst op het beeldscherm te tonen, zou 

een orderpicker op eender welke positie in het magazijn aan een nieuwe  

opdracht kunnen beginnen (dus zonder langs een printer te passeren).

• Om een rolcontainer vanop enige afstand te herkennen via de glasses, 

zijn vrij grote idmarkers nodig (te groot om bijvoorbeeld op onze huidige 

rolcontainer- of klantlabels te drukken).
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Bij Van Gils zijn we bevlogen in het bereiden van hoogwaardige desserts, zowel voor de institutionele 

zorg, als voor gasten in horeca als catering. Samen met chefs gaan we op zoek naar momenten van 

oprecht plezier en pure verwennerij. We maken er werk van om een rijke variatie te brengen in ijs en 

bavarois van topkwaliteit. Speciale aandacht gaat naar onze gasten die op zoek zijn naar feestelijke 

desserts voor Pasen of de Eindejaarsfeesten. En uiteraard houden we rekening met speciale wensen 

door producten te maken die vrij zijn van suiker. Voor ons is alleen het beste goed genoeg. Al onze 

suikervrije desserts maken we met de natuurlijke zoetstof Stevia.  We brengen producten die eerlijk 

zijn, ambacht en vakmanschap uitstralen en getuigen van een goede smaak.

Vakmanschap in desserts

van-gils.be  •  +32 (0)14 65 56 08  •  info@van-gils.be  •  fb.com/vangils.sweetcreations
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Voor hoeveel personen bereiden jul-
lie dagelijks een warme maaltijd? 

Ons rusthuis heeft 90 vaste bewoners. 

Daarnaast hebben we een extern restau-

rant waar we een 40-tal personen kunnen 

ontvangen. Voor onze serviceflats berei-

den we 30 warme maaltijden per dag. Wij 

leveren tevens warme maaltijden aan het 

rusthuis Sint-Elisabeth in Sint-Truiden dat 

deel uitmaakt van onze groep. Hiervoor 

voorzien we een lunch op vaste basis 

voor 50 personen en op variabele basis 

voor een 20-tal personen. In totaal zijn dat 

ongeveer 220 warme maaltijden per dag. 

Het administratief ‘ontzorgen’ van de 
chef is één van de belangrijkste doel-
stellingen van MenuPlus. Was dit ook 
voor jullie een belangrijk argument in 
het voordeel van MenuPlus? 

Inderdaad. Als chef besteden wij een groot 

deel van onze tijd aan administratieve  

taken. Het nieuwe allergenenbeleid heeft 

het er voor de chef ook niet makkelijker op- 

gemaakt. Conform de nieuwe wetgeving 

van het Federaal Voedselagentschap is het 

verplicht om voor een maaltijd allergenen- 

informatie van alle gebruikte ingrediën- 

ten beschikbaar te hebben. Dit is iets wat 

steeds relevanter wordt gezien de vraag 

naar gluten- en lactosevrije maaltijden in  

de toekomst alleen maar groter zal worden. 

 

Als je deze informatie manueel moet ver-

D
e chef van vandaag is niet meer de 
chef van vroeger. Ondanks hun passie 
voor koken, voeding en hun opleiding in die richting beste-
den ze steeds meer tijd aan administratieve taken. Typische voorbeelden zijn de 

controle van de kost per maaltijd, het voorraadbeheer, het verstrekken van allergeneninformatie enz. Dit 
verklaart dan ook het toenemende succes van MenuPlus, een online tool voor chefs. MenuPlus is veel 
meer dan een online receptenboek. Wij hadden een gesprek met Ronny Noblesse en Jurgen Stevens, 
chefs in het Woonzorgcentrum Cecilia in Alken (één van de vier woon- en zorgcentra van Rusthuizen 
zuster Augustinessen) en klant bij JAVA sinds 2001. Ze hebben interesse om met de module MenuPlus 
te starten en deelden graag met ons hun motivatie voor deze keuze. Een verslag. 

Bij Van Gils zijn we bevlogen in het bereiden van hoogwaardige desserts, zowel voor de institutionele 

zorg, als voor gasten in horeca als catering. Samen met chefs gaan we op zoek naar momenten van 

oprecht plezier en pure verwennerij. We maken er werk van om een rijke variatie te brengen in ijs en 

bavarois van topkwaliteit. Speciale aandacht gaat naar onze gasten die op zoek zijn naar feestelijke 

desserts voor Pasen of de Eindejaarsfeesten. En uiteraard houden we rekening met speciale wensen 

door producten te maken die vrij zijn van suiker. Voor ons is alleen het beste goed genoeg. Al onze 

suikervrije desserts maken we met de natuurlijke zoetstof Stevia.  We brengen producten die eerlijk 

zijn, ambacht en vakmanschap uitstralen en getuigen van een goede smaak.

Vakmanschap in desserts

van-gils.be  •  +32 (0)14 65 56 08  •  info@van-gils.be  •  fb.com/vangils.sweetcreations

MenuPlus: 
méér dan een 
menuplanner
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Ronny Noblesse en Jurgen Stevens



S
E

R
V

IC
E

P
L

U
S

 �
 J

A
N

U
A

R
I 

2
0

1
6

24

Verstegen Spices & Sauces nv • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tel. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

T A S T E  T H E  W  R L D

Geen declarabele allergenen /
Sans allergènes déclarables

MSG-vrij / 
Libre de MSG

Vrij van fosfaten / 
Libre de phosphates

Zoutreductie / 
Réduction du sel

Verstegen_JAVA_servicePlus_A4_dec2014.indd   1 5/11/15   14:40
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zamelen voor elke maaltijd, vergt dit zeer 

veel werk, zeker wanneer je bijvoorbeeld 

één klein ingrediënt in een menu vervangt. 

Hier biedt MenuPlus een perfecte oplos-

sing door voor elk menu automatisch alle 

allergeneninformatie van de ingrediënten 

te verstrekken. Superhandig! 

Welke tools worden nog door 
MenuPlus aangereikt om het admi-
nistratief werk te vereenvoudigen?              

Een belangrijke tool is de koppeling van 

de voorgestelde recepten aan de produc-

ten in de bestelmodule. Vroeger moest je 

voor elk recept noteren welke ingrediënten 

je nodig had, de voorraad controleren en 

vervolgens alle niet-voorradige ingrediën-

ten bestellen. Een zeer tijdrovende be-

zigheid en een fout was al snel gemaakt. 

Met MenuPlus weet je voor elk recept 

precies welke ingrediënten je nodig hebt 

en je kan ze ook meteen online bestellen. 

Voeg hier aan toe dat er in de toekomst 

vanuit MenuPlus gekoppeld wordt met de 

module ‘Logistiek en Traceerbaarheid’ van 

JAVA (voorraadbeheer) en het wordt snel 

duidelijk dat dit dé oplossingen zijn waar 

we als chef naar uitkijken. Het resultaat is 

immers niet alleen minder administratieve 

last, maar ook minder kans op fouten en 

minder overschotten in stock.

Een ander belangrijk aspect is de 
automatische berekening van de to-
tale foodcost per maaltijd. 

Klopt. Vroeger moesten we volledig manu-

eel de kostprijs van een maaltijd bereke-

nen. Dat betekende steeds opnieuw een 

vrij complex werk. We beschikten wel over 

een systeem om de kost te berekenen, 

maar enkel op dagbasis en in de praktijk 

ook enkel achteraf. We waren dus niet in 

staat om op een vlotte manier op het mo-

ment van de menusamenstelling de kost 

in te schatten per maaltijd. 

Met MenuPlus ken je vooraf de kostprijs 

van elke maaltijd, per persoon. Zo kan je 

proactief aanpassingen doen aan een re-

cept, zodat je binnen de vooropgestelde 

budgetten kan blijven. 

Is MenuPlus ook een inspiratiebron 
bij het opstellen van de menu’s? 

Jazeker. We hebben natuurlijk onze eigen 

recepten, maar we laten ons graag inspi-

reren. MenuPlus biedt recepten in functie 

van seizoen, thema, doelgroep en zelfs 

kost. Je kan daarenboven je eigen recep-

ten toevoegen of de JAVA recepten aan-

passen naar eigen voorkeur. 

Waar zou MenuPlus nog een toege-
voegde waarde kunnen bieden?  

Het zou handig zijn mocht er voor elk ingre-

diënt een mogelijke lactose- en glutenvrije 

variant worden voorgesteld. Dit zou ons 

heel wat zoekwerk besparen. MenuPlus 

zou voor onze rusthuizengroepering een 

centrale kennisbank kunnen worden waarin 

we bijvoorbeeld recepten kunnen opslaan. 

Op deze manier kan er op een structurele 

manier nuttige informatie worden uitgewis-

seld. JAVA noteert deze suggestie.

Wat is de volgende stap in deze test-
fase? 

In de loop van januari gaan de twee keu-

kens uit onze groepering met MenuPlus aan 

de slag. Daarnaast zullen ook rusthuizen van 

andere groeperingen dit platform testen. Dit 

stelt ons in staat om onze bevindingen te 

delen onder collega’s en met JAVA. 

We verwachten in elk geval veel van de 

extra informatie op vlak van allergenen en 

kijken uit naar het aanbod van recepten 

om hier nog meer inspiratie uit op te doen. 
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Uitreiking cheques voor goede 
doelen door For a Better Life  

Op 22 juni 2015  
werd de wereld weer 
een beetje fijner. 
In de loop van 2014-2015 werden tal van 

projecten voorgesteld aan de vzw For a 

Better Life. Na rijp beraad werden deze 

11 projecten weerhouden. Zij kregen een 

cheque overhandigd. Hiermee kunnen 

zij dan aan de slag met hun organisatie. 

Groenhoef, De Wigwam, Dokters van de 

Wereld, Mc Gregor Waldorf School, Part-

ners Zonder Grenzen, Project Prof. Dr. 

Laevers, SOS Kinderdorpen, vrouwen-

gevangenis Brugge, vzw De Lork, vzw De 

Oever, Zuster Jeanne Devosfonds. 
www.forabetterlife.be

SOS Kinderdorpen  
  bedankt de vzw  
  For a Better Life 

JAVA loopt de Acerta 
Brussels Ekiden Run  
te Brussel 
Met een megatijd van 3:31:47 (afstand van een 
marathon). Van de 1650 teams is JAVA geëindigd 
op de 426ste plaats. 

Proficiat aan dit geweldige team die de waarde 
‘SAMENWERKING’ mooi heeft uitgedragen. Elk 
lid maakt binnen JAVA deel uit van een andere 
afdeling, maar die verbondenheid was zo sterk! 

Nagenieten hoorde er achteraf ook bij. 

Astrid Kamst (kwaliteitsdienst), Anja Van Belleghem (JAVA  
koffie), Gino Van Rompaey (assistent categorie manager), Iris 
Vanthienen (commercieel consulent), Anja Vonckx (offertedienst) 
en Rudi Libotton (warehouse receptie) (staat niet op de foto).
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Ontdek onze Lipton Exclusive Selection varianten:

English Breakfast

Earl Grey

Bosvruchten

Rozenbottel

Citroen

Groene Munt

Zwarte Ceylon

Subtiele Munt

Kamille met Honingsmaak

Groene Thee

Mandarin - Orange

Aziatisch Wit en Rozenblaadjes

Rainforest
Alliance™ 

Lipton gaat duurzaam met

Wat is Rainforest Alliance? 
Rainforest Alliance (RFA) is een onafhankelijke organisatie die zich 
inzet voor duurzame productie van onder meer koffi e en thee. RFA geeft 
goedkeuring aan bedrijven die aan hun richtlijnen voldoen.

De RFA richtlijnen zijn duidelijk en gebaseerd op ecologische, 
economische en sociale criteria. RFA heeft als doel om ecosystemen 
en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn te beschermen. 
Het kikkerlogo is een garantie voor consumenten dat de producten 
voldoen aan de RFA-criteria. Het al dan niet certifi ceren van producten 
is een vrijwillig proces. Organisaties en bedrijven kunnen zich daartoe 
aanmelden. Boeren moeten voldoen aan 200 eisen op gebied van 
natuurbehoud, waterbehoud, bosbeheer en verminderde dreiging voor 
het milieu. De werknemers op de plantages moeten minstens het 
minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen.

Er moet sprake zijn van een veilige leefomgeving. Werknemers 
hebben recht op en krijgen gratis behuizing, scholing en medische 
hulp. Belangrijk verschil met andere organisaties is dat bij RFA geen 
prijsgaranties worden gegeven aan de boeren. Dat betekent overigens 
dat zij ook een hogere prijs kunnen ontvangen voor hun producten.

Wat zijn de voordelen van
Rainforest Alliance certifi cering? 

• DUURZAAM: Rainforest Alliance voldoet aan de 
duurzaamheidcriteria voor inkoop.

• SOCIAAL: Het creëren van betere levenscondities 
voor de boeren, werknemers en hun families en 
de lokale gemeenschap.

• OMGEVING: Het behoud van de omgeving om 
de ontwikkeling van fauna en fl ora evenals 
landbouwexplotaties te bevorderen

• ECONOMISCH: Het verbeteren van inkomsten van 
de boeren en op deze manier het creëren van een 
commerciële omgeving die fi nancieel gunstig is 
voor alle betrokken partijen.

Alle zwarte en groene theesoorten 
zijn RFA gecertifi ceerd.

15_106368_UFSBE onepager JAVA RFA Lipton_NL.indd   1 08/12/15   12:19

Brussel, 1 december 2015 – Beyers Koffie en The JAVA Coffee Com-
pany lanceren samen met Fairtrade Belgium, CO2logic en Gold Stan-
dard de eerste klimaatneutrale Fairtrade koffie. Dankzij dit initiatief 
kunnen alle koffiedrinkende Belgen samen hun CO2-voetafdruk met 
117.000 ton verminderen, dit is hetzelfde als zo’n 100.000 keer naar 
New York vliegen. Daarenboven draagt de consument concreet bij 
tot een eerlijke prijs voor de koffieboer. 

In 2016 inspireert JAVA 
nog meer als tevoren.

Inspirerende  
themafolders

Tot 117.000 ton minder CO2 met 
klimaatneutrale Fairtrade koffie 

Elke maand mag 

u een uitgebreide 

themafolder ver- 

wachten waarin 

een bepaald as-

sortiment onder 

de loep wordt 

genomen. 

De eerste klimaatneutrale Fairtrade koffie 

in ons land is een feit. Met deze aankondi-

ging sturen de koffiebranders en hun part-

ners een stevig signaal naar Parijs: con-

sumenten maken mee het verschil in de 

strijd om de uitstoot van broeikasgassen 

terug te dringen. Zo zullen de werknemers 

van de Europese instellingen volgend jaar 

zo’n 580.000 klimaatneutrale Fairtrade 

koffies[1] van The JAVA Coffee Company 

nuttigen. De eveneens klimaatneutrale 

Faitrade koffie van Beyers zal voortaan 

door de werknemers van bijna 160 bedrij-

ven in ons land gedronken worden. Deze 

koffie bereikt via supermarktketen Makro 

ook de brede consumentenmarkt. 

Wenst u ook klimaatneutrale koffie in uw bedrijf?  

Laat het ons weten via frederik.noben@tjcc.be

“De klimaatneutrale Faitrade koffie biedt 

consumenten en bedrijven een nieuw 

alternatief om door een kleine verande-

ring in hun consumptiegedrag elke dag 

hun CO
2
-voetafdruk te verminderen. Zo 

tonen we concreet dat ook individuele 

keuzes hun impact hebben op het gro-

te klimaatverhaal. Bovendien krijgt de 

koffieboer een eerlijke prijs voor zijn ar-

beid waarmee consumenten de teelt op 

langere termijn van de steeds schaarser 

wordende koffiebonen waarborgen”, 

zegt Lily Deforce directeur Fairtrade 

Belgium in naam van alle partners van  

het initiatief. 

Naast het nemen van de nodige maat-

regelen om de CO
2
-uitstoot bij de pro-

ductie van koffie in ons land maximaal 

te verminderen wordt het restaandeel 

CO
2
 dat niet kan geneutraliseerd wor-

den gecompenseerd met Fairtrade kool- 

stofkredieten. Hiervoor ging Fairtrade Bel-

gium een samenwerking aan met Gold 

Standard en CO2logic. Op deze manier 

worden aan het 

einde van de rit de 

negatieve klimaat- 

effecten van het 

telen en branden 

van koffie door-

heen de keten tot 

nul herleid.

CO2-neutrale JAVA koffie:

U mocht al een patisseriefolder ont-

vangen, waarbij u ongetwijfeld vin-

gers en duimen hebt afgelikt!  U zal 

versteld staan van de enorme keuze 

die er bestaat bij JAVA. Vervolgens komt 

het paasassortiment aan bod. Zo kan u 

ruim vooraf uw keuze maken voor Pasen 

dat in 2016 plaatsvindt op 27 maart! 

Vervolgens zet JAVA alle kazen op een 

rijtje en zal u inspireren met een aantal  

delicieuze gerechtjes. 

Al deze thematische brochures vallen samen 

met de PromoPlus in de bus en zijn uiteraard 

ook digitaal te consulteren op onze website. 

Wij kijken er alvast naar uit om u ideeën te 

geven waarmee u aan de slag kan! 

[1] Compass, verdeler van The JAVA Coffee Company in de Europese Commissie, zal vanaf januari 2016 enkel nog klimaatneutrale Fairtrade koffie serveren.

Elke maand mag 

u een uitgebreide

themafolder ver-

wachten waarin 

een bepaald as

sortiment onder 

de loep wordt 

INSPIRATION PLUS
Inspiratie en ideeën op maandelijkse basis met het assortiment van JAVA Foodservice.

EEN OFFERTE OP MAAT KAN U STEEDS VERKRIJGEN VIA UW COMMERCIEEL CONSULENT!

Patisserie
DIEPVRIES

GROOTVERPAKKING

Bavarois-
assortiment

              p. 12
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Ontdek onze Lipton Exclusive Selection varianten:

English Breakfast

Earl Grey

Bosvruchten

Rozenbottel

Citroen

Groene Munt

Zwarte Ceylon

Subtiele Munt

Kamille met Honingsmaak

Groene Thee

Mandarin - Orange

Aziatisch Wit en Rozenblaadjes

Rainforest
Alliance™ 

Lipton gaat duurzaam met

Wat is Rainforest Alliance? 
Rainforest Alliance (RFA) is een onafhankelijke organisatie die zich 
inzet voor duurzame productie van onder meer koffi e en thee. RFA geeft 
goedkeuring aan bedrijven die aan hun richtlijnen voldoen.

De RFA richtlijnen zijn duidelijk en gebaseerd op ecologische, 
economische en sociale criteria. RFA heeft als doel om ecosystemen 
en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn te beschermen. 
Het kikkerlogo is een garantie voor consumenten dat de producten 
voldoen aan de RFA-criteria. Het al dan niet certifi ceren van producten 
is een vrijwillig proces. Organisaties en bedrijven kunnen zich daartoe 
aanmelden. Boeren moeten voldoen aan 200 eisen op gebied van 
natuurbehoud, waterbehoud, bosbeheer en verminderde dreiging voor 
het milieu. De werknemers op de plantages moeten minstens het 
minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen.

Er moet sprake zijn van een veilige leefomgeving. Werknemers 
hebben recht op en krijgen gratis behuizing, scholing en medische 
hulp. Belangrijk verschil met andere organisaties is dat bij RFA geen 
prijsgaranties worden gegeven aan de boeren. Dat betekent overigens 
dat zij ook een hogere prijs kunnen ontvangen voor hun producten.

Wat zijn de voordelen van
Rainforest Alliance certifi cering? 

• DUURZAAM: Rainforest Alliance voldoet aan de 
duurzaamheidcriteria voor inkoop.

• SOCIAAL: Het creëren van betere levenscondities 
voor de boeren, werknemers en hun families en 
de lokale gemeenschap.

• OMGEVING: Het behoud van de omgeving om 
de ontwikkeling van fauna en fl ora evenals 
landbouwexplotaties te bevorderen

• ECONOMISCH: Het verbeteren van inkomsten van 
de boeren en op deze manier het creëren van een 
commerciële omgeving die fi nancieel gunstig is 
voor alle betrokken partijen.

Alle zwarte en groene theesoorten 
zijn RFA gecertifi ceerd.

15_106368_UFSBE onepager JAVA RFA Lipton_NL.indd   1 08/12/15   12:19
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AZ Sint-Lucas winnaar  
op Gault&Millau Catering  
Awards 2015
JAVA wenst het team van Rony De Craene- 
Hoornaert van harte proficiat met de Catering 
Award 2015 van Gault&Millau in de categorie 
gezondheid en nutritionele aspecten.

Authenticiteit?
        Wat bedoelt u?

JAVA's foodservice fair:
het forum voor transparantie en

(h)eerlijke kennisparticipatie.  

,,

,,
Authentiek

JA

VA vakbeurs

23, 24 & 25 I 02 I 2
01

6

Wat vindt u authentiek?  

Tal van voeding- en dranktrends worden voorspeld voor 2016. “Authentiek” en “natuurlijk” zijn 

de ordewoorden. We willen terug herkenbare ingrediënten en willen ook vooral de herkomst 

van een product en zijn ingrediënten kennen.  Vegetarische en gezondheidsalternatieven zijn 

ook steeds meer voor het algemene publiek en niet meer alleen voor nichedoelgroepen.

Productuiterlijk wint aan belang (nieuwe kleuren, nieuwe vormen), maar ook duurzame pro-

ducten vinden meer en meer ingang. 

JAVA’s vakbeurs wil authenticiteit onder de aandacht brengen & organiseert  samen met 

klanten, ambassadeurs en producenten dit professionele forum voor alle stakeholders steeds 

opnieuw, met dezelfde passie.

Laat het ons weten als u zich registreert!

JAVA's foodservice fair = innovaties =  
demo-cooking = netwerken = 

proeven = beleven = ruiken = genieten.

Surf naar vakbeurs.java.eu en volg wat u zeker niet mag missen tijdens deze beursdagen.  
Registreer u alvast online.
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ServicePlus 
januari 2016

Redactieadres:
Wingepark 10  

B-3110 Rotselaar

Contactpersoon:
Sara Sels - 016 58 96 31

Fotografie:
Marc Sourbron, Hilde  

Peetermans, Sander De Wilde

Realisatie project:
FBD nv

Redactie:
JAVA & FBD nv

Verantwoordelijke uitgever:
Wim Claes, Wingepark 10  

B-3110 Rotselaar

          Overzicht  
vakantie & beurzen 
2016

Overzicht opleidingen

8-14 februari  Krokusvakantie

23-25 februari  JAVA vakbeurs – Brabanthal Haasrode

6-9 maart Horecatel - Namen

14-15 maart Sandwich & Snack Show – Parijs, Porte de Versaille 

www.sandwichshows.com

28 maart - 10 april Paasvakantie

25-28 april Alimentaria – Barcelona

27-29 september JAVA vakbeurs – Brabanthal Haasrode

28-30 september Health&Care - Flanders Expo – Gent

16-20 oktober Sial - Paris Nord Villepinte 

www.sialparis.com

24 maart Opleiding Module Logistiek en Traceerbaarheid

12 april Opleiding JAVA Online (nieuwe versie met labels)  

en/of Menu+

9 juni Opleiding JAVA Online (nieuwe versie met labels)  

en/of Menu+

15 juni Opleiding Logistiek en Traceerbaarheid

ServicePlus is het magazine 

van JAVA bvba. JAVA onder-

scheidt zich in de foodservice 

door haar hoge servicegraad. 

Dit weerspiegelt zich ook in de 

ServicePlus: naast praktische 

weetjes, interessante verhalen uit 

de sector en allerlei nieuwigheden 

laat dit magazine toe JAVA achter  

de schermen te ontdekken.

Voor meer info kunt u terecht op www.java.eu/communicatie/agenda-opleidingen,,
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Zorg ervoor dat uw 
gasten zich in goede 
handen bevinden
Diversey Care, alles wat u nodig heeft om 
uw gasten een onvergetelijke maaltijd te 
bezorgen.

Aarzel niet om contact op te nemen met 
uw commercieel vertegenwoordiger om 
ons productassortiment en programma 
omtrent  voedselveiligheid te ontdekken.

Meer informatie kan u bekomen via:  
www.sealedair.com
customerservice.belgium@sealedair.com 
+32 (0)16/61 77 77




