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Commissievrij rechtstreeks tafels reserveren in Google

Doorklikken naar de website of Facebook van een restaurant is voortaan niet meer 
nodig: dankzij booq Tafelreservering kunnen jouw gasten réchtstreeks vanuit 
Google een tafel regelen. booq werkt namelijk samen met het nieuwe Reserveren 
met Google. Bij de Google zoekresultaten zien je gasten de beschikbaarheid van 

jouw restaurant, waarna ze een reservering kunnen plaatsen.

Reserveringen vanuit Google verschijnen, net als die vanaf je eigen website of 
Facebook, direct in de booq-planning. Reserveren vanuit de zoekmachine is alleen 
mogelijk met een Google account, wat de kans op no-shows aanzienlijk verlaagt. 

De eerste resultaten laten maar liefst 3 tot 5 procent meer boekingen zien: dit biedt 
je een extra groot bereik, verbeterde zichtbaarheid én meer inzicht in je online 
kansen! En het mooiste nieuws? booq Tafelreservering is 100% commissievrij. Kijk 

snel op www.booqtafelreservering.nl of ontdek op pagina 8 wat booq nog meer kan.
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WAT WIL DE GAST?

Zo hebben ze als één van de eersten in de fast-
servicebranche online en offl  ine service verenigd, 
door ook een bestelwebsite te laten ontwikkelen. 
“Gasten gaven aan dat ze het heel prettig zouden 
vinden om online te kunnen bestellen, dus daar 
zijn we mee aan de slag gegaan. Mensen kunnen 
nu online een bestelling plaatsen en betalen, zodat 
ze alleen maar op het afgesproken tijdstip hoeven 
af te halen. En we hebben een bezorgservice voor 
verse broodjes waar veel bedrijven gebruik van 
maken. We hebben nooit veel ruchtbaarheid aan 
de bestelsites gegeven, maar ze werden direct 
supergoed ontvangen. Mensen vinden het fi jn dat 
ze rustig het assortiment kunnen bekijken en be-
stellen vanuit hun eigen woonkamer of kantoor. 
Friet en snacks bezorgen doen we op dit moment 
niet, omdat we merken dat gasten het ook gewoon 
leuk vinden om bij ons te komen en de bestelling 
op te halen. En in de zaak creëren we toch een heel 
belangrijk stukje beleving.”

Een fris ogend interieur, vitrines met kleurrijke, verse ingre-
diënten en vriendelijke medewerkers: Eetsalon Menzing in 
Haaksbergen behoort al jaren tot de top van Nederland en werd 
eind 2018 nog bekroond met de tweede plek in de Cafetaria Top 
100. “Dennis zegt altijd: ‘arbeidsvitaminen’ zijn het geheim van 
het succes”, vertelt Toyna Menzing, die samen met haar man 
Dennis al jaren het bedrijf en naastgelegen IJssalon Menotti 
aanstuurt. “Net als ontzettende passie voor het vak en de drang 
om continu te innoveren.”

Eetsalon Menzing heeft een rijke historie. Rein en 
Thea Menzing, de ouders van Dennis, startten al in 
1974 met ‘Menzing Snacks’. Vele jaren en diverse 
verbouwingen later zijn Eetsalon Menzing en 
IJssalon Menotti echte trekpleisters. “Stilstand is 
achteruitgang”, zegt Toyna. “En zeker in de fast-
servicebranche is snelheid heel belangrijk. Onze 
gasten willen snel geholpen worden, dus hoe 
kunnen we daar voor zorgen, welke processen 
kunnen we nog meer optimaliseren? Superleuk 
om zelf over na te denken, maar bijvoorbeeld ook 
met leveranciers en door inspiratie op te doen op 
beurzen, door een kijkje in de keuken te nemen bij 
collega’s en workshops te volgen.” 

Arbeidsvitaminen, kwaliteit en innovatie

“Dankzij de booq Kitchen Manager, booq Personeels-
planner en booq bestelwebsite die allemaal gekoppeld 
zijn aan de kassa zijn onze processen geoptimaliseerd. 
We hebben rust in de keuken, de medewerkers weten 
precies waar ze aan toe zijn, en de gasten zijn ontzet-
tend enthousiast over de bestelsite. Alles is strak gere-
geld, waardoor we meer tijd hebben om ons met andere 
dingen bezig te houden.”

 

Voorwoord
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Balans

Vraag me niet waarom, maar ik heb altijd een zwak gehad voor Texel. Ons grootste 
Waddeneiland heeft iets unieks over zich. Zodra je van de boot afstapt, lijkt er echt 
iets te zijn veranderd. Dat heeft niet per se iets te maken met de nabijheid van 
de ruisende zee, of de stug begroeide duinen, of de inspirerende mensen die er 
wonen. Die vind je op het vasteland tenslotte ook! Texel lijkt gewoon meer dan de 
som van haar delen. En ik weet zeker dat jij zoiets zelf ook regelmatig ervaart, want 
datzelfde gevoel krijg je ook als je over de drempel van een goede onderneming 
stapt. Kort samengevat: balans.

Dat gevoel van balans ontbrak al jaren op het eilandje ‘het Waterravelijn’, voorheen 
onderdeel van de vestingwerken rondom Brielle. Al tijden niet meer toegankelijk 
voor publiek en afgesloten met een flink hekwerk, lag hier een stuk geschiede-
nis groen overwoekerd te verpauperen. Edith Schoo kon dit niet langer aanzien, 
haalde de sleutel op bij de gemeente en toverde de ‘geheime tuin’ om tot een 
unieke horecabestemming. Balans in ere hersteld. Lees op pagina 4 alles over de 
Brielsche Aap!

Van een groen eiland in Brielle naar het groene Havelte, bij de poort van Dren-
the. Hier begeeft het nieuwe hotel-restaurant Ludiek zich voor de juiste balans 
graag buiten de gebaande paden. Om aan het eind van de week bijvoorbeeld geen 
mooie, verse producten weg te hoeven gooien, kun je hier op zondag niet a la 
carte eten. Op zondag is het namelijk ‘Ludiek deelt’! Van de overgebleven voorraad 
maakt de chef creatieve, kleine gerechtjes om met je tafelgenoten te delen. Lekker, 
leuk én duurzaam (p. 6).

Aan de Gracht is het ook goed toeven, daar in Elburg. Het ging de familie Vos na-
melijk om de juiste maatschappelijke balans. Naastenliefde en iedereen een kans 
geven, dat werd de rode draad door wat inmiddels een brasserie, brouwerij en 
atelier in één is. Hier draaien collega’s met een verstandelijke beperking volwaardig 
mee in het team, een prachtig concept dat omarmd wordt door zowel de mede-
werkers als de gasten (p. 12).

En ben jij juist zelf op zoek meer evenwicht in je zaak? Blader dan door naar de tips 
op pagina 14. Van snelheid met bestelzuilen tot tafelservice met QR-codes: alles 
over hoe je met je team in jóuw zaak overal het optimale serviceniveau kunt bewa-
ken. Automatisering als ondersteuning van alle menselijke processen, en persoon-
lijke service als bouwsteen voor de toekomst. Volgens mij is dat de juiste balans. 
Wat jij?

Veel leesplezier,

René Eijsink

Commercieel directeur Eijsink
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MENS EN MILIEU

Vorig jaar werd de zaak grondig verbouwd. Het 
team installeerde een volledig nieuwe bakwand om 
op verantwoorde en efficiënte wijze de heerlijkste 
gerechten te kunnen bereiden en er kwam ruimte 
voor een prachtig werkeiland. “Duurzaamheid is 
ook echt één van onze aandachtsgebieden”, vertelt 
Toyna. “We gebruiken alleen ledverlichting, heb-
ben hoogrendementsapparatuur en bijvoorbeeld 
een vaatwasser met warmteterugwinningsysteem. 
De vloer bestaat uit gerecycled rubber. Dat laatste 
is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor 
je heupen, spieren en botten en dus fijn voor ons 
en de andere medewerkers. We kijken altijd hoe we 
processen kunnen verbeteren. Zo hebben we nu 
ook een afstudeerder van de Hogere Hotelschool 
en met haar gaan we onder meer kijken hoe we 
verpakkingen duurzamer kunnen maken.” 
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Over het ontstaan kan initiatiefnemer Edith Schoo een boek schrijven. 
Niet het idee voor een horecabedrijf was de aanleiding, maar de loca-
tie. Brielle is een vestigingstad met een lange historie omringd door 
verdedigingswerken, wallen en ravelijnen [buitenwerk van een vesting, 
red.]. Één zo’n ravelijn was te bereiken via een brug en afgesloten hek-
werk. Het groen overwoekerde eiland lag te verpauperen. “Als onderdeel 
van de opleiding Creative Photo Design maakte ik een serie over verval. 
Langsfi etsend of rijdend zie je het Waterravelijn liggen, maar niemand 
wist precies wat er te zien was. Altijd al aangetrokken door de mysterie 
van het eiland, kreeg ik tot mijn grote verbazing van de gemeente de 
sleutel van het toegangshek mee. Ik kwam op een paradijs binnen, een 
soort geheime tuin, onbeschrijfelijk mooi! Een Pippi Langkous-gevoel 
kreeg ik ervan. Die sleutel heb ik nooit meer ingeleverd. Ik wilde ervoor 
zorgen dat iedereen weer op deze prachtige plek kon zijn.” 

Bloed, zweet en tranen
Dat wilde de gemeente gelukkig ook, vandaar dat de vraag uitstond 
plannen in te sturen om het eiland te exploiteren. Door haar fulltime 
baan als crisismanager had Edith dit volledig gemist. Omdat er nog geen 
enkel plan aan de randvoorwaarden voldeed, kon ze alsnog haar ideeën 
insturen. Een parkachtige omgeving met gerestaureerde druivenkas 
voor workshops, high tea’s of een partijtje, een natuurspeeltuin, kunst, 
picknickplekken, openluchttheater en een restaurant met winkeltje en 
terras aan het water als verdienmodel. Met hulp van haar man Arie-Willem 
en een vriend werd een plan uitgewerkt en ingediend. Wijzigingen in het 
bestemmingsplan en regeldingen vroegen om een lange adem, maar 
uiteindelijk na zes jaar, op 8 december 2018, werd de Brielsche Aap voor 
publiek toegankelijk.

proefdraaien
Het eiland heeft een ware transformatie ondergaan waarbij van alles is 
toegevoegd en fl ora en fauna onaangetast zijn gebleven. De schoonheid 
zit in sprookjesachtige appelbomen op de wal, grote reigerkolonies 
en magische vleermuizen die ‘s nachts verschijnen. Offi  cieel wordt de 
Brielsche Aap dit voorjaar écht geopend. “Terwijl we de buitenbeleving 
nog mooier maken, proefdraaien we het restaurant met 120 zitplaatsen. 
Onze gasten zijn al verliefd geworden. Iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag zitten we vol. We zijn voor iedereen, van gezinnen met kinderen 
tot jongeren die cocktails komen drinken en ondernemers die bij ons 

Vlak voor de toegangspoort tot Brielle, verscholen achter oude gebastioneerde verdedigingswerken                                        

en hoge bomen, ligt een bijzonder eiland: het Waterravelijn. Jarenlang is dit prachtige ravelijn niet toegankelijke 

geweest voor publiek, maar dankzij stadspark de Brielsche Aap is dit verleden tijd. Hier brengt een unieke combinatie                      

van eten en drinken, natuur, kunst, cultuur en entertainment de historische verbinding terug.

HET PIPPI LANGKOUS-GEVOEL 
VAN DE BRIELSCHE AAP

vergaderen. Een ander leuk element is dat sommige items die gebruikt 
worden of te vinden zijn in de Brielsche Aap, te koop zijn in onze winkel.“

Eigenzinnig karakter 
Door de speelse indeling met schuine hoeken, knusse zitkamerzitjes en 
intieme metalen huisjes zijn het restaurant en winkeltje erg toegankelijk. 
Er kan worden ontbeten, geluncht, gedineerd en geborreld. Voor het 
ultieme menu zijn de gewoontes van de inwoners van Brielle onderzocht: 
het werd een creatieve mix van duurdere klassieke gerechten zoals Japans 
Wagyu-rund en betaalbare moderne gerechten zoals pokebowls en een 
teriyaki sateetje. “De toegankelijkheid van de locatie wordt benadrukt. 
Daarom kan aan onze ruim 11 meter lange bar koffi  e of thee worden 
gehaald, maar ook een bammetje met pindakaas of hagelslag voor de 
kinderen.” 

Zomerse potentie
Wanneer het team volledig is ingewerkt, de speeltuin plus picknickplekken 
klaar zijn en de puntjes op de i gezet, wordt het in het zomerlicht écht 
genieten. “De retro lange tafels, zitzakken en styling verplaatsen we van 
de kas naar buiten. Picknickmandjes en lunchboxen zijn verkrijgbaar. In 
het kunstzinnige openluchttheater speelt een klassiek orkest, kinder-
toneelvoorstelling of jazzmuzikant. Zo komt alles tot leven.”

De Brielsche Aap werkt met booq POS en de booq Perso-
neelsplanner van Eijsink. “Dat booq een intuïtief kassassys-
teem is, was meteen duidelijk. Door onze omstandigheden 
kon Eijsink het personeel pas vlak voor onze opening instruc-
ties geven. Hoewel we dachten dat toen gasten alleen even 
kwamen kijken, bleven ze hangen en bestelden fl ink. En mijn 
team kon toch meteen alles correct in de kassa verwerken. 
Fantastisch!”
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Helicopterview
Bij de vliegende start bleek de retailervaring van Abe in de 
horeca een uitkomst. “Ik had al geleerd een helicopterview 
te hebben. Je moet niet alleen op de vloer meedraaien voor 
belangrijke inzichten, maar óók een stap terug kunnen doen.” 
Het klantcontact bleek meteen heel anders. “In de supermarkt 
is dat vaker oppervlakkig, bij Ludiek intensief. Zeker ook in 
het hotel.” Ja, hotel, want hoewel Abe en Petra begonnen 
met Ludiek als restaurant, was het pand al ingericht als hotel-
restaurant. Toen het restaurant fl ink vaart had gemaakt, 
opende het stel daarom in november 2018 ook o�  cieel 
Ludieks hotelkamers. “Alles in stapjes. We hebben het geheel 
op basis van onze ervaringen en wensen opgezet – hoe willen 
wij aan tafel behandeld worden, hoe willen wij in een hotel 
overnachten? – en dat vervolgens dankzij feedback van onze 
gasten verder verbeterd. Willen we een ontbijtbu� et of het 
ontbijt uitserveren aan tafel? En hoe maak je dinerruimte voor 
je hotelgasten als het restaurant in het weekend eigenlijk al vol 
zit? De volgende stap is arrangementen. We hebben in Havelte 
een mooie golfbaan, bijvoorbeeld. Of fi etsen huren, of een 
dagje Hunebedden. Voor ieder wat wils.”

Helicopterview

LUDIEK
Speels en eigentijds

Te midden van uitgestrekte bossen, heidevelden en monu-
mentale boerderijen ligt de ‘poort’ van Drenthe: Havelte. 
Een dorpje bij Meppel, met zo’n 3200 inwoners. Én een uniek 
restaurant. Stoer, eigentijds, huiselijk… Eigenaren Abe en 
Petra Brouwer hadden nog geen horeca-achtergrond, maar 
gooiden enthousiast het roer om.

“Eigenlijk kom ik uit de retail”, vertelt Abe. Al 21 jaar begeeft 
hij zich in de supermarktwereld: eerst als zuivelmedewerker, 
inmiddels met een eigen Albert Heijn. Zijn supermarkt loopt 
goed, maar het begon toch te kriebelen. “Een paar jaar terug 
begon ik uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Petra was 
werkzaam als ergotherapeut in het ziekenhuis, en eigenlijk 
ook zoekende. Het leek ons leuk als er een trendy, eigentijds 
restaurant in het dorp bij zou komen. We woonden in de buurt 
van Hotel-Restaurant Ho� mans Vertellingen – zo’n 3 huizen 
verderop. Heel vrijblijvend hadden we de eigenaren al eens 
gevraagd of ze ons een gil wilden geven als ze het pand wilden 
verkopen. In oktober 2017 kreeg ik dat telefoontje. In december 
waren we het eens over de prijs. In januari begon de verbouwing 
en in mei opende Ludiek. Het ging echt heel snel.”

6

Via via
Het succes van Ludiek is volgens Abe onlosmakelijk verbonden 
met z’n team. “Ik vind het heel bijzonder dat we zo snel aan goede 
medewerkers zijn gekomen. Zonder advertenties, gewoon via 
via. En nu staat er een heel leuk team. We zeggen tegen elkaar, 
we hebben er een nieuwe familie bij.” ‘De familie’ besluit ook 
mee over de bedrijfsvoering. “Zoals bij de samenwerking met 
Eijsink. We wilden met digitale touchschermen in de keuken 
gaan werken, en ik vind dat je zoiets sámen moet beslissen. Dus 
ben ik met mijn koks bij Eijsink gaan kijken op de Horecava. Nu 
willen de jongens niet meer terug naar papieren bonnetjes!” 

Hoe kijken de eigenaren terug op de start van hun horeca-
avontuur? “Heel hard werken en er veel voor terugkrijgen. 
Vanmorgen hadden we bijvoorbeeld een hotelgast die zelf uit 
de horeca kwam, en zei dat het bij Ludiek van begin tot einde 
voelde als een warm bad. Omdat iedereen oprecht betrokken 
is, het goede gevoel uit het team komt. Daar doen we het voor.”

‘Ludiek deelt’
Precies dat is waar Ludiek om draait: warmte en gezelligheid, 
speels en eigentijds. Ook buiten de gebaande paden. “Op 
zondag kun je in ons restaurant bijvoorbeeld niet van het 
reguliere menu bestellen, maar doe je mee met ‘Ludiek 
deelt’. We bereiden dagelijks alles vers, maar zijn op maandag 
gesloten. Wat aan het eind van de week niet op is, zou dus in de 
prullenbak moeten verdwijnen en dat vinden we doodzonde. 
Dus maken we op zondag van onze voorraad speciale, kleine 
gerechtjes die dan als een soort proeverij op tafel verschijnen. 
Oesters, ribeye, ossenhaas, vaak op iedere tafel weer een 
andere combinatie. Zo kunnen de gasten gezellig samen 
heerlijk eten delen, en wíj duurzaam werken.”
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De slimste 
tabletkassa

Personeelsplanner

Met de booq Personeelsplanner is je personeels-

planning voortaan zó geregeld. Plannen op basis 

van beschikbaarheid, personeelskosten, omzet, 

events, actuele weersvoorspelling en budgetten: 

je beschikt 24/7 over alle benodigde info voor 

de optimale planning. Inclusief (optionele) realtime 

koppeling met je kassa! 

Personeelsplanner

De slimste tabletkassa
Flexibel, betaalbaar en eenvoudig in gebruik. 
Met booq POS regel je bestellingen in seconden 
en switch je probleemloos van je vaste kassa 
naar een smartphone of handheld. iOS, 
Android of Windows, alles kan. Ook een mix 
van verschillende besturingssystemen. Speel 
met de indeling van de kolommen en plaats 
hardlopers naar voren. Stippel de meest 
efficiënte looproute uit met de geïntegreerde 
tafelplattegrond. En ook rekeningen splitsen 
en upselling stimuleren was nog nooit zo 
eenvoudig. Plus, dankzij de cloudbased 
backoffice heb je altijd realtime inzicht in 
je bijgewerkte verkoopdata. Klaar voor de 
toekomst!

De booq Bar/Kitchen Manager stroomlijnt de 

communicatie tussen de bediening en de keuken. 

Alle bestellingen die je op een handterminal of 

kassa invoert, komen automatisch als digitale 

bonnen op handige touchschermen van de juiste 

partie terecht. Rust, overzicht en totale controle. 
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Manager
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Ontwikkeld door:

Kies voor aantrekkelijke (bestel-)

websites die je eenvoudig zélf kunt 

onderhouden. Met bijvoorbeeld 

een selfservice bestelzuil in de 

zaak, zodat gasten zelf heerlijke 

maaltijden kunnen bestellen en 

afhalen. Of narrowcasting die het 

menu en de actuele aanbiedingen 

toont. En het geheel gekoppeld 

aan je kassa zodat artikelwijzingen 

direct worden doorgevoerd.

Websites/webshops
On-line

POS

Tafelreservering

Als ondernemer wil je je reserveringen, 

tafelplanning en gastgegevens zélf 

beheren. En altijd commissievrij! Op het 

startscherm zie je in één oogopslag welke 

tafel beschikbaar, gereserveerd of bezet 

is. Sleep reserveringen eenvoudig naar 

andere tafels voor een optimale bezetting. 

En reserveren kan niet alleen via je website 

of Facebook, maar zelfs réchtstreeks 

vanuit Google! Extra eenvoudig voor je 

gasten én voor jou.

Tafelreservering

Ticketing

Beheer en verkoop online tickets 

én fysieke kaartverkoop vanuit 

één platform. Regel zelf het hele 

ticketproces, inclusief webshop en 

verkoopflow in eigen stijl met enkel 

producten die aan jóuw eisen voldoen. 

Voor ál je tickets: van jaarkaarten tot 

parkeerkaarten, 10-badenkaarten tot 

fastlanepassen. Ticketing was nog nooit zo 

compleet. Klantenbinding nog nooit zo eenvoudig.

Ticketing

Betaalterminal

Even je pas, smartphone of -watch naast of boven 

het pinapparaat houden, wachten op de bevestiging 

en klaar! Contactloos betalen is ideaal voor elke 

ondernemer: een hogere transactiesnelheid, 

extra veilig én minder kosten! Eijsink levert onder 

meer stand-alone, gekoppelde en geïntegreerde 

betaalterminals. Vraag naar jouw voordeel! 

Contactloos betalen
Met de booq Personeelsplanner is je personeels-

planning voortaan zó geregeld. Plannen op basis 

van beschikbaarheid, personeelskosten, omzet, 

events, actuele weersvoorspelling en budgetten: 

je beschikt 24/7 over alle benodigde info voor 

de optimale planning. Inclusief (optionele) realtime 

POS
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Industrieel niemandsland: die sfeer heerste er op de oude 
scheepswerf toen Jolien van der Maden in 2004 pionierde 
met kunstenaarscafé De Houten Kop. In 2006 groeide dit 
broeinest uit tot het cultureel eetcafé Noorderlicht. De schim-
mige energie van toen heeft inmiddels plaatsgemaakt voor 
een bruisende plek vol ondernemingen. Noorderlicht is een 
icoon. “Gasten die bij ons komen, ontsnappen even aan de 
drukte van het Amsterdamse centrum”, licht Krijn van Santen, 
mede-eigenaar van Noorderlicht, toe. “Ecologische, culturele 
en sociale duurzaamheid, dat zijn de drie pijlers waar Noor-
derlicht voor staat en hierin willen we continu innoveren.”

Flowing concept

“Ons allround concept is vloeibaar en eigenlijk organisch 
ontstaan. Zo kregen we enorm goede recensies in het bui-
tenland waaronder van de New York Times, waardoor ook 
buitenlandse gasten Noorderlicht steeds beter kunnen vinden. 
Alle horecafacetten kom je bij ons tegen, behalve hotelka-
mers. Je bent bij ons welkom voor een biertje, maar ook een 
walking diner, bruiloft of clubnight. Daarnaast programmeren 
we wekelijks optredens die zoveel mogelijk gratis toegankelijk 
zijn. We proberen een breed werelds muziekspectrum te be-
dienen, zo hebben we hele gave funk en discoavonden. Maar 
ook is Noorderlicht thuisbasis van festivals zoals Hemeltjelief, 
FestiFest en Tropikali of foodfestivals als Amsterdam Kookt en 
de IJhallen. De juiste sfeer is voor ons bepalend.”
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Het gevoel dat je even weg bent van de drukke wereld, en dat in Amsterdam. Stap van het pondje af bij de 
NDSM-werf en binnen 5 minuten zit je in de creatieve wereld van café restaurant Noorderlicht. Verpakt in een 
doorzichtige koepel van golfplaten is deze duurzame hotspot het hele jaar door een open ruimte voor rust, 
creativiteit en festiviteiten. Het terras met ligging aan het IJ, ongedwongen sfeer en het te gekke culturele en 
muzikale programma maken je minivakantie compleet. 

CIRCULARITEIT ALS VANZELFSPREKENDHEID 

Zonder reden producten en materialen weggooien is voor 
Noorderlicht een no go. Om hun ecologische footprint zo 
klein mogelijk te houden, probeert het Noorderlicht waar mo-
gelijk gebruik te maken van duurzame materialen door rest-
materialen praktisch bruikbaar te maken. Dit zie je terug in het 
festivalachtige interieur én de menukaart. “Onze voedingspro-
ducten zijn zoveel mogelijk duurzaam en seizoensgebonden 
regionale producten spelen een belangrijke rol. We gebruiken 
voedsel dat anders weg zou vallen uit de voedselstroom, zoals 
ribstukken en echte bijvangst.” 

Opleidingsprogramma 

Noorderlicht onderscheidt zich dankzij een opleidingspro-
gramma. “Jong horecatalent krijgt bij ons de ruimte om zich 
te ontwikkelen. We zijn een erkend leerbedrijf en leslocatie. 
Leerlingen van het ROC mochten bijvoorbeeld onze lente-
kaart ontwikkelen, koken en serveren. Puur vanuit de gedachte 
dat wij er als bedrijf van leren. Leerlingen en docentchefs hou-
den elkaar immers scherp. Zo gaan we ook om met muzikaal 
talent. Er is bij ons veel livemuziek, eventueel gekoppeld aan 
dj’s. Het is geweldig om te zien hoe zij opgroeien en zich nes-
telen aan de top.”

Buitengewoon genieten

Aan ambitie en passie is er bij het management geen gebrek; 
met behulp van data, openheid over knelpunten en brain-
storms met leveranciers haalt Krijn alles uit Noorderlicht wat 
erin zit. “Achter de schermen optimaliseren we ons bestelsys-
teem zodat gasten aan tafel online kunnen bestellen, waarbij 
we wel persoonlijk uitserveren. Daarnaast gaan we ons pand 
de komende 2 jaar verder verduurzamen en uitbreiden.” En zo 
blijft Noorderlicht zich vernieuwen voor haar publiek. In de 
zomer is het bijvoorbeeld meer een strandtent, mét buitenbar 
en grote kampvuren. Een toff e plek om te blijven hangen tot in 
de late uurtjes. Probeer het vooral zelf! 

Bij Noorderlicht wordt gewerkt met booq POS, booq 
Bar/Kitchen Manager en booq Personeelsplanner. 
“Ik ben blij dat we deze drie tegelijk geïntegreerd 
hebben, zodat het management cijfergestuurd kan 
werken. Kassasysteem booq heeft gezorgd voor veel 
effi  ciency, gemak en inzicht. Door het digitale keu-
kenmanagement maken we veel minder fouten en is 
de stroomlijning in de keuken beter. Deze lijn gaan 
we nu uitbouwen, ik ben benieuwd wat het ons nog 
meer gaat opleveren.”
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Waarom maar één droom kiezen als je alles waar je hart sneller van gaat kloppen, kunt verenigen? 

De familie Vos deed het. Bij Brasserie Aan de Gracht en brouwerij Eembier geniet je van heerlijke 

versnaperingen, een lekker zelfgebrouwen biertje en een atelier vol prachtige kunstwerken. Gemaakt én 

geserveerd door mensen met een verstandelijke beperking. 

De familie Vos is een echte horecafamilie. 
Zo’n 60 jaar geleden begon Gerrit Vos het nog 
altijd succesvolle Restaurant & Partycentrum 
De Haas. Zijn zoon groeide op in het bedrijf 
en ook bij kleinzoon Gerrit-Jan Vos stroomt 
‘horecabloed’ door de aderen. Net als bij zijn 
zus Rosalie, die daarnaast de liefde om zorg 
te bieden aan mensen met een verstandelijke 
beperking van haar moeder Corrie meekreeg. 
Corrie Vos besloot namelijk al jaren terug om 
op maandagen, als De Haas gesloten was, 
activiteiten voor mensen met een verstande-
lijke beperking te organiseren. Een gigantisch 
succes en een inspiratie voor Rosalie, die in 
2011 ‘Bij Rosalie’ opende, een eetcafé binnen 
De Haas, waar mensen met een verstandelijke 
beperking hun talenten konden inzetten. En de 
ambities en dromen reikten verder… 

LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

Toen de familie zo’n 7 jaar terug de kans kreeg 
om het prachtige oude pand van de Elburgse 
palingrokerij over te nemen, lieten ze de talen-
ten en hobbies van de verschillende familiele-
den samenkomen om hun dromen te verwe-
zenlijken. “Mijn ouders waren altijd al helemaal 
verliefd op het pand” vertelt Gerrit-Jan. “Rosa-
lie wilde ‘Bij Rosalie’ verder uitbouwen en onze 
zwager Coenraad van Bommel is een echte 
bierliefhebber die droomde van een brouwerij. 
Gezamenlijk besloten we er voor te gaan.” Het 
had heel wat voeten in de aarde gehad, maar 
in juni 2018 was de officiële opening van de 
brasserie mét horecavergunning, het kunst-
atelier en brouwerij Eembier een feit. Mensen 
met een verstandelijke beperking kunnen hier 

onder professionele begeleiding volwaardig 
meedraaien in de maatschappij. Een concept 
dat direct omarmd werd door de cliënten en 
bezoekers. 

ELKE DAG ANDERS

“Cliënten en hun familie zijn vanaf het eerste 
moment erg enthousiast” vertelt Gerrit-Jan. 
“Dat komt omdat we een veilige omgeving bie-
den met veel afwisseling. Het ene moment zijn 
ze in de keuken bezig met bijvoorbeeld onze 
– in Elburg en omstreken wereldberoemde – 
monchoutaart, het volgende moment in de 
bediening in de brasserie of het proeflokaal 
en daarna maken ze prachtige keramieken 
kunstwerken in het atelier. Elke dag is anders. 
We hebben een mooi gebalanceerd team van 
mensen mét en zonder verstandelijke beper-
king. Ze hebben onwijs veel plezier samen en 
tillen elkaar echt naar een hoger niveau. Met 
één professionele begeleider per twee cliën-
ten, bieden we ook heel veel persoonlijke 
aandacht. Een goed teamgevoel vinden we 
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soneel als gerechten uitwisselen en gezamen-
lijk ook grote feesten en bruiloften faciliteren. 
Van een kop koffi  e met iets lekkers, tot een 
stevige lunch of een groot feest waarbij ge-
rechten bijvoorbeeld op de Ofyr-vuurschalen 
bereid worden, alles kan!”

TOEKOMST

“Het hele project heeft bloed, zweet en tranen 
gekost, maar we zijn ontzettend trots op wat 
we hebben neergezet. Doordat we de hele 
achterkant van de oude palingrokerij platge-
gooid hebben, is alles weer opgebouwd zoals 
wij dat het liefst wilden. Duurzaamheid was 
daarbij een aandachtspunt. We maken gebruik 
van aardwarmte en hebben geen gasleiding in 
de Brasserie. En we hebben zoveel mogelijk 
materialen van de oude rokerij hergebruikt. De 
bar is bijvoorbeeld gemaakt van ijzeren rek-
ken waarop de paling heeft gelegen. Daardoor 
heeft de zaak echt karakter! Voor nu willen we 
gewoon lekker draaien. Rust in de tent, rustig 
verder bouwen en genieten.”

AAN DE GRACHT ELBURG

ontzettend belangrijk. Alle fooien worden het 
hele jaar door verzameld en daarvan doen we 
ieder jaar iets leuks. Eind januari zijn we met z’n 
allen een paar dagen naar de Efteling geweest. 
Superleuk!” 

ALLROUND HORECABEDRIJF 

“Ook de gasten weten ons vanaf het begin 
goed te vinden. Doordat De Haas op een 
steenworp afstand zit, kunnen we zowel per-

Brasserie, bier en voorbijgaan aan beperkingen

Bij De Haas en Aan de Gracht werken ze 
onder andere met de Mobile Pro hand-
held en booq Personeelsplanner. “We 
hebben zo’n 840 artikelen, en dan is de 
Mobile Pro handheld met zijn handige 
sneltoetsen echt een uitkomst. Ook 
met de booq Personeelsplanner met 
vingerscan zijn we heel blij. Het werkt 
prettig voor ons én het personeel, plus 
de rapportages zijn geniaal. Perfect 
om op te sturen.”
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Laat automatisering 
persoonlijke service

ondersteunen

Nooit meer gehannes met onleesbare briefj es of stapels keukenbonnen: 
laat je automatisering je mensen ondersteunen. De bediening stuurt alle 
orders via hun handhelds direct door naar touchschermen in de keuken 
waar bonnen met een tik gestart of afgerond kunnen worden. En in 
de bar krijgen bestellingen automatisch een kleurcodering mee, zodat 
runners tafels uit die zones eenvoudig kunnen combineren om bij 

het uitserveren tijd te besparen. Effi  ciënte en toch persoonlijke 
service!

Kies voor 
snelheid met selfservice 

bestelzuilen 

Rustig bestellen zonder in de rij te hoeven staan: een kiosk of 
bestelzuil is een gebruiksvriendelijke zelfbedieningskassa waarmee je in 
jouw zaak bemande kassa’s kunt ontlasten (of zelfs vervangen). Gasten 
komen binnen, kiezen via het touchscherm hun bestelling en rekenen 
bij de zuil af. Op de bon die ze ontvangen, staat een bestelnummer. 
Via een afhaalscherm boven de balie kunnen gasten vervolgens zien 
of hun bestelling nog gemaakt wordt of al opgehaald kan worden. 

Dit bespaart tijd bij het opnemen, afrekenen én uitserveren van 
de bestelling, ideaal in bijvoorbeeld de fastservice met snelle 

doorlooptijden.

HAAL MET AUTOMATISERING MEER UIT JE HORECATEAM!

Gastvrijheid gaat hand in hand met aandacht voor de gast en correcte, snelle bediening. 
Dat staat soms onder druk door het huidige personeelstekort in de horeca. 

Van de begroeting bij binnenkomst tot het afhandelen van de rekening: 
hoe bereik je met je team overal het optimale serviceniveau? 

Lees onze tips en kies wat past bij jouw zaak! 
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Zelfstandigheid 
én piekontlasting

met QR-codes

Maak het je gast extra gemakkelijk met QR-codebordjes op tafel: 
gasten nemen plaats en scannen mobiel de code. De smartphone opent 
automatisch een bestelwebsite die al gekoppeld is aan het tafelnummer, 
zodat orders door de keuken en bediening simpel afgehandeld kunnen 
worden. En gasten rekenen dankzij hun bank-app meteen af aan het 
eind van het bestelproces. Uitermate geschikt om je bedienend 

personeel bij drukte te ontlasten. Ziet je gast even geen mede-
werker die de tweede ronde drankjes op kan nemen? Dan 

geven ze die gewoon zélf door met hun smartphone. Een 
prettige ondersteuning tijdens piekmomenten!

Tafelservice met tablets 
biedt extra gemak

Tablets gekoppeld aan je tafelnummers bieden ook een uitstekende 
manier om gasten zelf te laten bestellen en later bij de kassa (of 

aan tafel) af te rekenen. Omdat steeds meer gasten erg thuis zijn 
in deze hardware, ervaren ze het scrollen en swipen door 

een (interactieve) menukaart ook vaak als extra leuk. 
Uitserveren gebeurt nog steeds door de bediening. 

Het persoonlijke aspect verdwijnt dus niet, 
ondanks de tijdsbesparing!

Bied bewegingsvrijheid
met pagers 

Als je gasten bij het bestellen aan de balie of op de bestelzuil een 
pager kunnen meenemen, hoeven ze niet meer in de buurt van de balie 

te wachten op hun bestelling. Ze kunnen alvast een tafeltje zoeken en 
rustig gaan zitten. De pager begint te trillen en/of licht te geven wanneer 
de bestelling klaar is en opgehaald kan worden. Dit bespaart opnieuw 
tijd bij het opnemen, afrekenen en uitserveren van bestellingen, én 
verhoogt de bewegingsvrijheid.

Ga voor meer comfort 
met pagers én ‘slimme’ tafels

Wie graag zelfkassa’s combineert met het persoonlijk uitserveren 
van bestellingen voor een persoonlijke servicebeleving, kan pagers ook 

koppelen aan slimme tafels. Dat kan bijvoorbeeld via een houder die 
herkent welke pager je er in plaatst. Je kunt ook speciale chips onder het 
tafelblad bevestigen zodat de pager niet in een speciale houder moet, 
maar gewoon willekeurig op tafel kan worden gelegd. De bediening 
ziet op een scherm aan welke tafel de gast met de pager heeft 
plaatsgenomen en kan de bestelling hierdoor snel en eenvoudig 

uitserveren. 

Maak het je gast extra gemakkelijk met QR-codebordjes op tafel: 
gasten nemen plaats en scannen mobiel de code. De smartphone opent 
automatisch een bestelwebsite die al gekoppeld is aan het tafelnummer, 
zodat orders door de keuken en bediening simpel afgehandeld kunnen 
worden. En gasten rekenen dankzij hun bank-app meteen af aan het 
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BALANS OP 
HET TERRAS
DAT IS EIJSINK
Nooit meer onleesbare handschriften of 

kwijtgeraakte briefjes, maar juist slimme 

handhelds en een mobiele pin. Zo is bestellen 

en betalen ook op het terras eenvoudig en 

snel geregeld, en heb je meer tijd over voor 

gastvrijheid en gastenbinding.

Vraag naar jouw terrasvoordelen!

EIJ-1466#Adv Nieuws en Trends Terras.indd   3 05-02-19   12:05
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