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verkoopkansen in uw winkel

Voorwoord

175 jaar ondernemen en: genieten
Natuurlijk gaan we even terug in de tijd om stil te staan bij de oorsprong van dit prachtige bedrijf. In ons
jubileumjaar vieren we dan ook wat geweest is, maar vooral: wat nog komen gaat. Samen met u nemen we
een kijkje in de toekomst, want met een internationaal bedrijf als het onze zijn er altijd kansen voor innovatie en
ontwikkeling. Op 26 mei 2014, 175 jaar nadat in Bolsward een bakker met zijn winkel begon, kijken we naar de
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Steensma

34

Duurzaam
vanaf de bron

weg die ons tot dit jubileum bracht.
Het 175-jarig jubileum van Steensma is de kroon op het werk van velen. Alle medewerkers op onze vestigingen
in Leeuwarden, Franeker, Vlaardingen en Thailand zorgen er dagelijks voor dat Steensma een topprestatie kan
leveren in de bakkerijbranche. Constante kwaliteit, flexibiliteit, een breed assortiment en constante innovatie
liggen daaraan ten grondslag. Maar vooral ook: een berg aan kennis en ervaring. Wat wil je, met 175 jaar
ondernemerschap? We nemen een kijkje in onze eigen keuken en in die van de wereld waaraan wij onze
grondstoffen leveren. Een wereld waarin de kwaliteit van de ingrediënten een puur verschil maakt.
R.S. de Jong Algemeen directeur Steensma B.V.
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175 jaar
Steensma,
en dit is nog
maar het
begin...
Hoe fantastisch is het dat je kunt zeggen dat het bedrijf haar 175-jarig jubileum
viert? Directeur/eigenaar Alfred Bruin kan een glimlach niet onderdrukken als hij
naar de documentatie van Steensma kijkt die voor hem op zijn bureau ligt. ‘Van
bakker tot internationaal leverancier bakkerijgrondstoffen’ luidt de ondertitel van
het geschiedenisdocument van Steensma. In 2000 kocht Alfred alle aandelen over
van de familie Steensma. Met die aandelen werd hij

plotseling ook deelgenoot

van de glansrijke bakkerijhistorie die zijn oorsprong vindt in Bolsward, alwaar
Douwe Jetzes Steensma op 26 mei 1839 trouwde met Baukje Doekeles Postma.
In die papieren werd hij voor het eerst genoemd als bakker te Bolsward, 175 jaar
geleden. Zijn naam is in de bakkerswereld van vandaag een begrip. Steensma
levert een totaalassortiment van hoogwaardige grondstoffen voor de (banket)
bakkerij. En er liggen nog mooie ontwikkelingen in het verschiet.
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‘Steensma als totaalleverancier
van grondstoffen voor brood
en banket, dat is de nabije
toekomst’

175 jaar Steensma. Het fundament staat

aanvulling op het assortiment en met de

Marktvisie

en is sterker dan staal, maar misschien

bestaande exportkanalen van Steensma

Eén van de trends waarop Steensma moet

is een bescheiden bakkersterm in deze

is de afzetmarkt voor deze producten ook

inspelen is gezondheid. “Banket staat gelijk

context en voor deze van oorsprong Friese

direct een stuk groter geworden. Een pure

aan een verwenmoment. De vraag is dus hoe

onderneming iets meer op zijn plaats. De

win-winsituatie dus. “Steensma staat in de

je zo’n verwenmoment ook verantwoord maakt.

basis van elk goed gebakje zit hem in de

branche bekend om de constante kwaliteit

Natuurlijk is een patissier erbij gebaat als die

ingrediënten, dus laten we het zo zeggen:

die we leveren, om de flexibiliteit binnen de

zijn zoetigheden zo zoet mogelijk kan houden,

alle ingrediënten zijn aanwezig om de

organisatie en de vernieuwende ideeën die

maar zoet zonder toegevoegde suikers, dat is

geschiedenis van Steensma voort te zetten

we hebben. Onze strategie is gericht

in deze tijd toch een stuk aantrekkelijker. We

en nieuwe hoofdstukken toe te voegen

moeten daarbij niet uit het oog verliezen dat de

aan het verhaal. Met drie vestigingen in

consument steeds kritischer is op voeding. Met

Nederland zorgt Steensma zowel nationaal
als internationaal voor de levering van
grondstoffen voor de (banket)bakkerij. Als
het aan Directeur/eigenaar Alfred Bruin ligt
wordt het assortiment voor brood en banket
de komende jaren nog uitgebreider en mag
het internationale karakter van het bedrijf
sterker worden. ‘One way shopping’ is een

‘One way shopping’
is een term die past
bij zijn visie op de
toekomst. Steensma
als totaalleverancier
voor brood en banket”

Alfred Bruin, Steensma B.V.

Fruitease is Steensma voorloper in het inspelen
op die trend. Dit product bevat 100% fruit,
zonder enkele toevoeging! Wij geloven daarin.
En, we laten dus ook zien dat het KAN.” Ook
de introductie van Clean label amandelspijs
was een stap in die richting. “Wij werken met
eerlijke, natuurlijke producten. Met dat label
dragen we dat uit, en met ons: onze partners.”

term die past bij zijn visie op de toekomst.
Steensma als totaalleverancier voor brood

Een andere, in wezen vrij nieuwe tak van

van een heerlijk gebakje dan de bakker

toe ging, dat heeft zich de afgelopen jaren

onze klanten verder kunnen helpen om

en banket, als bedrijf dat voor ambacht,

sport die Alfred noemt, is het thuisbakken.

zelf?” Steensma heeft daarom niet

wel bewezen.”

onderscheidend te zijn ten opzichte van

retail en industrie alles kan leveren.

De laatste paar jaar heeft dat een enorme

alleen de kleinverpakkingen op de markt

groei doorgemaakt. “Wij geloven erin dat

gebracht, maar bijvoorbeeld ook een

Partnerschap

we letterlijk aan de productielijnen staan

daar voor de ambachtelijke bakker absoluut

workshopondersteuning. “Het is begrijpelijk

Meedraaien in R&D-trajecten van klanten,

om te zien waar verbeteringen kunnen

“We zijn al op de goede weg wat dat
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hun concurrenten. Dat betekent dus dat

betreft. Met de overname van Damco

op het leveren van grondstoffen voor brood

kansen liggen. Steensma ondersteunt

dat sommige ambachtslieden moeten

samen overleggen, samen een blik werpen

plaatsvinden. Doordat Steensma vervolgens

in 2012 hebben we een grote sprong

en banket. Wij geloven dat er genoeg

klanten daar ook in, bijvoorbeeld door

wennen aan dat idee, maar we moeten de

op de toekomst: het zijn nog maar een

heel snel en flexibel is in de vertaling

voorwaarts gemaakt”, aldus Alfred.

ruimte is om onderscheidend te kunnen zijn

het op de markt brengen van het concept

marktontwikkelingen telkens nèt even een

paar dingen die Alfred noemt als hij praat

daarvan, kunnen we zorgen voor een snel en

Damco, onder andere marktleider in

en bieden ook gericht ondersteuning op dat

Backer & Co. Want, wie kan een consument

stapje voor zijn. En dat we soms afscheid

over optimaal partnerschap. “Wij zijn

meetbaar succes.”

marsepein en spijs, was een welkome

vlak.”

nu beter advies geven over het maken

moeten nemen van hoe het er vroeger aan

voortdurend bezig met de vraag hoe wij
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“Met ons
assortiment
zijn we compleet
voor het
ambacht,
de industrie en
voor de retail”

Damco

Cedro

Confru

Onder het label Damco biedt Steensma

Steensma biedt een uitgebreid

Door onze jarenlange ervaring met het

een ruim assortiment aan amandelspijzen,

assortiment aan citrusproducten, welke

producten ontwikkelen en snel anticiperen op

banketspijzen, marsepein, banketmixen,

geschikt zijn voor verwerking in de

veranderingen in de markt en daarvoor investeringen

roompoeders en decoratiesneeuw.

bakkerij. Onder de merknaam Cedro

durven doen, dat is waar Steensma sterk in is. “De laatste

Amandelspijzen van Damco zijn

vermarkten wij een breed pakket aan

worden veel gebruikt in traditionele producten

jaren richten we ons ook steeds meer op het ondersteunen

verkrijgbaar als clean label, omdat zij

raspen en overige citrusproducten, naar

als stollen, cake en koek.

in sales en marketing van klanten. Onze mensen die bij

zonder toevoeging van kunstmatige

uw wens met of zonder extra toegevoegde

banketbakkers over de vloer komen, zien met eigen ogen

conserveermiddelen geproduceerd worden.

kleurstof en/of conservering.

Frucaps

Arlico

Chocuise

Het is prettig dat je een totaalleverancier kunt zijn voor

Binnen de productgroep Frucaps

Steensma biedt sinds jaar en dag een

Chocuise coatings van Steensma zijn in 2

bedrijven, dus ja, dat betekent inderdaad dat Steensma

bevinden zich hoogwaardige jams,

breed scala aan trempeerlikeuren en

groepen te onderscheiden: Cacaofantasie en

over tien jaar een breder assortiment heeft. Binnen dat

vruchtenvullingen, afdekgeleien en

esprits. Binnen de productgroep Arlico

Souplesse. De Chocuise producten zijn snel

brede pakket blijft één ding altijd hetzelfde: Steensma

vruchtensauzen. De vruchtenvullingen

vindt u een groot assortiment aan

en eenvoudig te verwerken en hebben een

is een organisatie die oog heeft voor detail en die diep

van Frucaps zijn zeer smaakvol en

likeuren, esprits, aroma’s en kleurstoffen

zeer mooi smeltgedrag in de mond. Chocuise

doordrongen is van de kracht van ambachtelijk werk.”

onderscheiden zich door het hoge aandeel

om uw patisserieproducten en/of

producten worden MB geproduceerd en

heel fruit. Hierdoor hebben deze vullingen

bonbons mee te tremperen, kleuren of

de cacaohoudende varianten zijn UTZ

een volle natuurlijke fruitsmaak en prettig

parfumeren. Wij beschikken tevens over

mondgevoel.

een assortiment aan non-azo kleurstoffen.

breed assortiment voor brood-, banket- of

hoe lastig het is om uit de waan van de dag te stappen
en tijd vrij te maken om over marketingconcepten na te
denken. Niet alleen in het leveren van grondstoffen, maar
ook in het op touw zetten van consumentenacties wil
Steensma daarom graag een partner zijn.”

Ambities
Hoe ziet Steensma er over 175 jaar uit? Dat hadden we
Douwe Jetzes Steensma op 26 mei 1839 waarschijnlijk
ook niet hoeven vragen, maar een blik op het komende
decennium moet haalbaar zijn. Dus, waar staat
Steensma over tien jaar? Alfred: “Ik voorzie voor 2024
een aanzienlijke groei. Dat komt mede doordat we
internationaal nog een groot deel van de afzetmarkt
kunnen winnen. Bovendien denk ik aan schaalvergroting.
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1839

1924

1938

1951

1974

Op 26 mei 1839 trouwde Douwe

Op 31 mei 1924 kwam een einde

Op 11 februari 1938 werden de

Omdat het de firma voorspoedig

De overname van Nederlandse

Jetzes Steensma met Baukje Doekels

aan drie generaties bakkers en werd

activiteiten uitgebreid met confituren

verging, wilde Steensma uitbreiden.

Sucade Fabriek in Tiel vond

Postma. In geschiedenisdocumenten

gestart met de agentuur in meel en

en bakkerijgrondstoffen. Het was een

In Bolsward was dit niet mogelijk,

plaats in 1974. De Sucade-en

wordt hij voor het eerst als bakker

bakkerswaren. In een advertentie

tijd waarin veel bedrijven startten

daarom werd in 1950 het terrein

Vruchtenconfijtfabriek bestond toen

genoemd op die specifieke datum. De

uit 1925 wordt ook de naam ‘J.P.

met het produceren van grondstoffen

van de voormalige gasfabriek aan

al vanaf 1912 en daarmee nam

mogelijkheid bestaat dat hij al voor

Dijkstra, Franeker, meelhandel en

voor de bakker. Voor die tijd maakte

de Huizumerlaan in Leeuwarden

Steensma dus ook direct een schat

die tijd brood bakte, wij nemen echter

bakkerswaren’ genoemd. Opvallend,

of kocht de bakker vaak zijn eigen

opgekocht. Steensma huurde dit

aan kennis en ervaring over.

die trouwdag als startdatum. Een

want daar werkte de grootvader

ingrediënten voor zijn producten.

pand al in de jaren daarvoor. Op dat

mooi begin!

van de huidige algemeen directeur

moment werkten er veertig mensen

Rimmert de Jong!

bij de firma.

2000

2000-2002

2003

2012

2014

In april van 2000 kocht Alfred Bruin

Vanaf het jaar 2000 neemt Steensma

In 2003 vindt de fusie plaats tussen

Een overname van formaat vindt

Steensma bestaat 175 jaar!

alle aandelen over van de familie

meerdere bedrijven over, waaronder

Steensma B.V. uit Leeuwaren

plaats: Damco is marktleider in

De bakkerij van Douwe Jetzes

Steensma en werd daarmee

Frucaps (en daarmee ook het merk

en R.A. de Jong uit Franeker. De

marsepein en spijzen en heeft

Steensma die in 1839 te Bolsward

directeur / eigenaar. Hij was geen

Backer&Co) en het bedrijf Cedro. Van

productie van de Confijterij van de

ook veel banketpoeders in haar

zijn zaak had, is uitgegroeid tot

onbekende in deze wereld: in het

de bakkerij waar het allemaal mee

Huizumerlaan gaat naar Franeker.

assortiment. Met de overname

een internationale speler in de

verleden had Alfred al bedrijven in

begon, breidt Steensma zich gestaag

Met deze fusie verdwijnt de naam

van Damco Bakkerijgrondstoffen

bakkerijbranche als leverancier van

de groente- en fruitverwerkende

uit tot een internationale leverancier

R.A. de Jong, maar Rimmert de Jong

in 2012 wordt Steensma terstond

bakkerijgrondstoffen.

industrie.

van bakkerijgrondstoffen.

bestuurt deze nieuwe onderneming

één van de grootste spelers van

als algemeen directeur.

bakkerijgrondstoffen in Nederland.
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Patisserie Broekmans, Venlo

Echte Bakker Posthuma

Bakkerij Alkemade, Anna Paulowna

Patisserie Lindeboom, Zwolle

Tijdens de Regio van de smaak presenteerde Geert Broekmans een palet met drie

Een familibedrijf sinds 1937, dat is de Echte Bakker Posthuma (Wommels, Bolsward,

In 2015 viert Aard Alkemade zelf een jubileum, want dan bestaat zijn zaak

Bram Veltien en Marleen Degens namen in 2008 het bedrijf over van Brams

lekkernijen: de plaatselijke imker leverde de honing voor de honingnotenkoek,

Sneek) waarvan Nyncke het bedrijf dit jaar overnam van haar ouders. Beiden werken

vijfentwintig jaar. Zijn zoon Paul is onlangs in de zaak gekomen en die heeft al

ouders. Die hadden er op hun beurt 25 jaar opzitten, maar de geschiedenis van

met in de buurt geteelde champignons wist de patissier een heuse natuurlijke

nog mee in de zaak waar de Friese Oranjekoek het meest verkochte gebakje is. De

wel een paar ideeën voor het festijn, want dat zoiets zonder speciaal gebakje

Patisserie Lindeboom reikt veel verder. Al sinds 1840 bestaat deze prachtige zaak,

champignonbonbon te maken en de frambozenbonbon was een zoete smaakmaker.

banketbakker is een dankbare afnemer van de oranjesnippers van Steensma. “Elke

voorbij zou gaan, is natuurlijk ondenkbaar. Misschien wordt het wel ‘gewoon’ een

hofleverancier van de Oranjes bovendien. Of ze daar wel eens een Zwollenaartje

Stuk voor stuk geliefde regionale producten, maar wat zonder meer het meest

bakker in Friesland gebruikt zijn eigen receptuur. Er is geen gebakje dat hetzelfde is.

tompouce, want dat is toch echt waar de mensen in Noord-Holland warm voor

afleveren, daarover staat niets op de website, maar dat is welhaast het meest

verkocht wordt in de winkels van Broekmans is het Weense Kersentaartje. “Dat

En of wij nu bakken voor een wedstrijd of voor de winkel: ons recept blijft altijd gelijk.

lopen. Niet gek, want de banketbakker en gebruikt alleen eersteklas bakkerij-

geliefde product van de Zwollenaren. Is het een gebakje? Is het een koekje?

wordt toch echt wel het meest besteld hier”, vertelt Geert die vanaf 1985 de

Dat is ook waarvoor de mensen terugkomen naar de zaak: kwaliteit wint altijd.”

ingrediënten. “Een verse korst bladerdeeg en afmaken met een heerlijke fondant”,

Marleen vertelt enthousiast: “Het is echt ontzettend lekker! Het zit tussen een

patisserie in Venlo runt. Het bedrijf bestaat al 90 jaar en heeft een breed assortiment.

Het enige dat door de jaren heen is veranderd, is de topping van het Friese gebakje.

zegt Aard. Je krijgt er al zin in als je hem erover hoort praten. “We maken alles

gebakje en een koekje in. Het is hazelnotenschuim, gevuld met mokkacrème

Veel van de producten zijn ook online te bestellen.

Dat werd vroeger veel vaker met crème verkocht. “Nu verkopen we nog maar

hier direct achter in de winkel, elke dag vers. Als dertig stuks aan het einde van

en je likt je vingers erbij af!” Dat blijkt wel, want ze zijn niet aan te slepen

Het Weense kersentaartje is een lekkernij waar veel mensen geen weerstand tegen

10% daarmee, het is pure roomboter. De smaak van de consument verandert: de

de ochtend dus niet genoeg blijkt, dan maken we even een nieuwe plaat bij. Dat

die Zwollenaartjes. Elke week maakt Bram in de bakkerij 5.000 van deze

kunnen bieden. De bodem is van boterdeeg met banketbakkersroom, gevuld met

slagroomvariant is nu meer geliefd.” Wat ze ook verkoopt in de zaak, de reden dat

is volgens mij het grootste voordeel als ambachtelijke bakker. Mensen komen bij

gebakkoekjes die ook via de e-boutique van Lindeboom gretig aftrek vinden. Op

kaneel en hollandse morellen en afgewerkt met slagroom en stukjes schuim. Het is

mensen terugkomen is dat er vakmensen in de winkel staan. “Dáármee maak je het

je omdat ze persoonlijk bediend worden en standaard met een prachtig product

de site staat: ‘Zeer geschikt om in de diepvries te bewaren. Bij onverwacht bezoek

een tijdloos taartje, een taartje waar veel mensen voor komen aanwaaien!

verschil.”

weer naar huis gaan.” Een tompouce van Alkemade? Allerminst alledaags!

zijn ze binnen vijf minuten ontdooid!’ In Zwolle viert iedereen elke dag een feestje.
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Wij
zijn
Steensma

Vier vestigingen, van Vlaardingen tot

Franeker, van Leeuwarden tot Thailand:

veel verschillende gezichten, die toch allemaal hetzelfde voor ogen
hebben. Verschillende smaken ook, en toch streven we allemaal naar
het creëren van die perfecte, specifieke receptuur voor onze opdrachtgevers. Vele handen die het werk uniek maken: dit zijn de mensen die
het doen. Betrokken medewerkers die er samen voor zorgen dat de
processen goed verlopen en dat Steensma altijd weer vernieuwende
producten ontwikkelt. Hier werken mensen met gevoelige smaakpapillen,
mensen die weten wat de klant van ons vraagt: betrokkenheid, kwaliteit
en flexibiliteit. Een werkvloer vol verhalen. Teveel om te boekstaven,
daarom een beeldschets. Wij zijn Steensma.

14
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Over de toekomst
van de branche

Door de
ogen van
de klant
16
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Een kleine traktatie op vrijdagmiddag, even naar de chocolaterie om een doosje zelfgemaakte
bonbons te halen. Tussen de middag even naar de echte banketbakker om daar voor de afdeling
verse belegde broodjes te halen. Op zaterdagochtend ‘net als toen in Frankrijk’ een paar lekkere
warme croissants scoren (alleen dan niet struinend op je slippers over de camping). Of voor
de verjaardag van moeder een speciale taart laten maken door de patissier op de hoek, er zijn
genoeg redenen te bedenken om even een eindje verder te lopen en iets te kopen dat echt lekker,
echt puur en echt vers is.
De media berichten dat de bakkerijen het maar moeilijk hebben met de consument die steeds
vaker vraagt om desembrood en het ouderwetse grof volkoren links laat liggen, maar in de
praktijk zijn er juist kansen te over in deze tijd. Banketbakkers zoeken nieuwe manieren om
tegemoet te komen aan de nieuwe wensen van de klant. Eén ding staat als een paal boven water:
de consument komt nog altijd graag bij de bakker, simpelweg omdat je daar aandacht krijgt.
Een persoonlijke begroeting, een kort praatje met elkaar en: bakkers hebben oog voor kwaliteit.
Daar zijn de klanten het unaniem over eens. Het woord is aan de consument.
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Mevrouw Van der Zee, Delft

Iris van der Hoek, Maastricht

Familie Helderman, Groningen

Jan Willen Verburg, Enschede

Ze is GEK op chocolade, maar gek genoeg komt ze niet alleen met

Een weelde, noemt ze het. Iris woont sinds haar studie in Maastricht en die stad

Elke zomer trekken ze met de kar achter de auto eropuit. La douce France! De

Hij werkt op een grote afdeling van een callcenterbedrijf en sinds jaar en dag

chocoladeproducten thuis als ze bij haar favoriete patissier is geweest. Michel is

is een snoepwinkel gelijk. “Overal plekjes en hoekjes waar je even lekker kunt

kids achterin zitten vaak al te oefenen op hoe ze ‘croissant’ moeten uitspreken

maken ze er een gewoonte van om op vrijdag tussen de middag verse broodjes

van oorsprong Frans en zijn winkel oogt dan ook alsof je in Parijs een boulangerie

Even in het buitenland

Verse korsantjes

Taart voor moeder

zitten om een kopje thee te drinken en iets lekkers te bestellen. Geen bakkers

en ‘pain’ of ‘baguette’. Daan leerde het al toen hij drie was, toen stond hij met z’n

te bestellen bij de banketbakker in de stad. “Pas toen het mijn beurt was om de

binnenstapt. Mevrouw Van der Zee: “Ik ga vrijdag ‘s middags vaak even naar

die je in andere steden ook tegenkomt met dezelfde gevel, nee, stuk voor stuk

vader bij het bakkertje op de camping en zei: “Deu korsant siljeplet’, de bakker

bestelling op te halen, zag ik die zaak van binnen. De geuren. De kleuren. Een

binnen en ik kom altijd met meer thuis dan ik van plan was. Het is zó’n mooi

ondernemers die hart hebben voor de zaak en daar hun eigen kleur aan geven.

moest heel hard lachen, maar begreep hem. Daan trots met zijn papieren zakje

feestje! Ik heb een keer met de bakker zelf gesproken en die vertelde over zijn

winkeltje. Niks wat daar in de vitrine ligt is kant-en-klaar, alles is met de hand

Dat spreekt me wel aan. Met m’n vriendinnen gaan we elke week even bij een

onder de arm terug naar de tent. “Eigenlijk is het door onze vakanties gekomen

vak. Dat gesprek heeft ervoor gezorgd dat ik mijn brood sindsdien bij hem haal.

gemaakt en alles is dus ook hartstikke vers. Het leuke is ook dat alle producten in

andere zaak zitten om bij te kletsen. Met een gebakje. Of we doen een high-tea,

dat wij ook thuis vaker naar de banketbakker gingen. Verse broodjes halen. Dat

Kijk, je staat er niet bij stil, je komt uit je werk en je haalt even snel, snel in de

het Frans beschreven zijn. Je hebt het gevoel dat je even in het buitenland bent. Ik

met drie lagen gebakjes, haha! Houden we de dag erop wel weer een balansdag.

geeft ons echt nog elke week een vakantiegevoel. Dus elke zaterdagochtend gaat

winkel alles wat je nodig hebt. Tot dat je het verschil proeft.” Afgelopen maand liet

bestel hier een ‘pain au chocolat’, een ‘craquant’ of een ‘eclair chocolat’, genieten

Geen zoetigheid? Ondenkbaar.”

één van ons even met de kids de stad in om bij de bakker een vers ‘korsantje’ te

Jan Willem de verjaardagstaart voor zijn moeder maken. Tachtig. Prachtig!

toch!?”
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Talent for taste

De perfecte
receptuur
is puur
Blijven vernieuwen, blijven ontwikkelen, blijven bedenken,
de afdeling Research & Development (R&D) van Steensma is
constant in beweging. Op de plank liggen nog wel vijfentachtig
ideeën, maar Business Development Manager Leo Lucassen
waagt zich niet aan een uitspraak daarover. “Wij zien trends lang
voordat ze een trend zijn, de kunst is precies op het goede moment
daarop in te spelen, zodat klanten en partners daar voordeel van
genieten. Tegelijkertijd houden we ons uiteraard wijselijk stil over
wat komen gaat.
Onze mentaliteit is trendsetter te zijn, in plaats van trendvolger.
Met name onze Clean labelproducten getuigen van die visie. En in
die trant gaan we door. Er is nog zoveel creatiefs te bedenken. Het
ambacht gaat verloren? Nee. Absoluut niet. Er is juist een tijdperk
aangebroken waarin we de kans kunnen grijpen om innovatieve
producten te ontwikkelen. Dat doen we op eigen initiatief en
als antwoord op de wensen van onze klant. Met de fabrieken
in Leeuwarden, Vlaardingen en Franeker hebben we goud in
handen. Met ons team van R&D dito.”

20

I

STEENSMA JUBILEUM

STEENSMA JUBILEUM

I

21

Talent for taste

Een bedrijf dat 175 jaar bestaat, is zonder

zijn naar recepturen die specifiek zijn

consumenten proeven dat dit fruitproduct

meer rijk aan kennis. In 1839 was Douwe

afgestemd op hun bedrijfsvoering, kunnen

minder zoet is dan ze gewend zijn. “Pas

Jetzes Steensma bakker. Of hij er ooit

bij Steensma terecht en weten dat deze

als je laat weten dat dit product geen

van heeft gedroomd een internationale

ontwikkelaars net zo lang doorgaan tot ze

toegevoegde suikers bevat, maar puur

grondstoffenleverancier te worden, dat

de perfecte receptuur hebben gevonden.

natuur is, dan is die beleving direct heel

zullen we nooit weten, maar feit is dat

Eerst samen om tafel om wensen te

anders. Communicatie is daarom een steeds

zijn bedrijf nog altijd bestaat en dat het

bespreken en dan gaat het team aan de

belangrijker onderdeel in onze branche.

is uitgegroeid tot een internationaal

slag. Het proces in een notendop: praten,

De consument verandert, mensen willen

opererende organisatie waar hij trots op

onderzoeken, proeven, praten, ontwikkelen,

duurzame, eerlijke en natuurlijke producten.

zou mogen zijn. Nadat de bakkerszoon

proeven, perfectioneren, weer proeven en

Steensma speelt daar op in. We merken

van Steensma (Jetze Douwes, 1844-

(ja!): produceren.

echter wel dat bij het vermarkten van onze

1882) overleed, werd een papiertje uit

Naast de ontwikkeling van nieuwe,

nieuwe Clean label-producten een deel

de inventaris van Steensma gevonden.

klantspecifieke recepturen is het team

afhangt van de presentatie ervan. Natuurlijk

Daarop staan de grondstoffen genoemd

voortdurend bezig met het optimaliseren

wil de huidige consument liever een puur

voor het bakkersbedrijf dat hij toen had.

van producten. Binnen verschillende

product dat zo min mogelijk e-nummers

Er zijn twee dingen die opvallen: een regel

productgroepen onderzoekt R&D per smaak

bevat. Daarom ondersteunen wij bakkers

waarin Sucade genoemd wordt (nu een

hoe consumenten dat beleven.

ook op het gebied van communicatie. Een

belangrijk product voor Steensma, in het
bijzonder voor de fabriek in Franeker die
jaarlijks 1.200 ton sukade produceert). Ten
tweede staat in het laatste stuk iets over
‘verschillende kruidenierswaren, sterke
drank, wijn en likeur.’ Daaruit mogen we
concluderen dat Steensma toen al meer

eerlijk product, dat is ten slotte het beste

“De kracht van onze
R&D-afdeling? Dat is een
combinatie van gevoelige
smaakpapillen, gezond
verstand en een bak vol
creativiteit”

verkoopargument.”

De meest recente ontwikkelingen vinden
plaats binnen het thuisbaksegment en
dus voor Steensma: de kleinverpakkingen.
‘Homebaking is Hot’, wordt ook wel

deed dan alleen maar brood bakken en

gezegd binnen de R&D-afdeling. “We

verkopen. Het zit dus in de genen van het

introduceerden de cupcake-ingrediënten

bedrijf.

voor de thuisbakkers en dat nam direct
een onvoorstelbare vlucht. Daarover durf

Tegenwoordig staat Steensma niet alleen

Business Development Manager Leo

je alleen maar te dromen als ontwikkelaar.

bekend om een breed assortiment van

Lucassen is als een presentator van het

Het leidt geen twijfel dat we hierin worden

bakkerijartikelen en de kwaliteit van

NTR-programma ‘Het Klokhuis’ wanneer

geholpen door de televisieprogramma’s

haar producten, maar vooral ook om de

hij over dat proces vertelt: “We pakken

van Martine Bijl (red.: ‘Heel Holland Bakt’)

kennis die het bedrijf heeft. Daardoor

zo’n vruchtenvulling erbij, we ruiken eraan,

en de passie van patissier Robèrt van

kan Steensma zich met recht een partner

proeven ervan, we laten het van een lepel

Beckhoven die met één biet een glansrijk

noemen van afnemers. Klanten weten

op een plaatje vallen en bekijken hoe de

gezond dessert weet te maken!” Leo lacht

dat zij terecht kunnen voor een goed

substantie is. Het gaat de oven in, het

en leunt daarna over de tafel: “Maar daarin

gesprek over productontwikkeling en voor

komt de oven uit, welke kleur heeft het?

zit wel de toekomst. Bakfestiviteiten,

ondersteuning op maat. Dat komt ook

Is het de substantie licht, donker, stevig,

festivals, ouders die op zaterdagmiddag

doordat Steensma op de hoogte is van wat

vloeibaar? Zijn de kersen bijvoorbeeld groot,

thuis met de kinderen in de keuken staan

er speelt op de markt, wat de wens is van

klein, middelmatig? Naast de ervaring van

om met pure, natuurlijke producten lekkere

consumenten en waar dus kansen liggen

onze eigen researchers laten we de beleving

dingen te maken.” Met twee opgetrokken

om te ontwikkelen.

van dat product op papier zetten door een

wenkbrauwen en een grote glimlach zakt

groep onafhankelijke proefpersonen. Na

hij weer terug in zijn stoel. Er volgt een

De R&D-afdeling staat aan de basis van

zo’n meting kunnen we het product weer

stilte. Geeft hij nu toch iets prijs van dat

die ontwikkeling. De ontwikkelaars van

verbeteren.”

lijstje met vijfentachtig ideeën? Wie weet,

Steensma steken wekelijks de koppen
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vindt een goede schatgraver over 175 jaar

bij elkaar om met nieuwe ideeën op de

Met name interessant noemt Leo het

wel een klein papiertje waarop staat hoe

proppen te komen. Klanten die op zoek

nieuwe Fruitease. Zowel bakkers als

Steensma anno 2014 trends zette!
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Visie op de branche

Lekker duurt
het langst
Wanneer de wind goed staat en de ovens op volle toeren draaien, worden de
inwoners van Zwartsluis ’s ochtends gewekt door heerlijke bakkersgeuren,
die in alle vroegte door het slaapkamerraam naar binnen zweven. “Vooral
speculaas doet het in de wintermaanden goed”, vertelt directeur Herman van
Dijk van Van Dijk Banket. Al meer dan acht decennia zorgt Van Dijk Banket
in Zwartsluis voor een goed begin van de dag. In de eerste jaren nog als kleine
warme bakker, tegenwoordig als internationale speler met een grote diversiteit
aan banketproducten. “Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd, maar het
resultaat is nog altijd vertrouwd lekker’, verzekert Herman.

24
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ontwikkeld. Vooral productontwikkeling

koek- en banket schap was toe aan verfrissing

is onmisbaar om mee te blijven doen in

en kon wel wat inspiratie gebruiken’, licht

de banketbranche, weet Herman. “Onze

Herman de keuze toe. ‘Naast de optimale

doelstelling is continu te proberen de markt

vershoud- en beschermingsfunctie van de

te laten groeien. Dat doe je niet door een

koektrommel, valt hij ook meteen op in het

‘dertien in een dozijn’-product te maken,

schap. De trommel kan bovendien dienst doen

maar door je te onderscheiden. En dan gaat

bij het bewaren van andere producten thuis.

het niet per se om de ontdekking van dat ene

Duurzaam en handig in gebruik dus, precies

wereldwonder. Het is juist de kunst om voor

waar we naar op zoek waren.”

Over duurzaamheid gesproken, ook Herman merkt dat steeds meer
consumenten op zoek gaan naar het verhaal achter het product.
Eerlijke ingrediënten die bovendien voldoen aan de wettelijke
richtlijnen. En daar komt leverancier Steensma om de hoek. Een
partner die al vanaf de beginjaren zestig vaste leverancier is van
onder andere marsepein, eiwitten, chocolade en fruitsoorten.
‘Steensma is net als ons een familiebedrijf gebleven tijdens
de groei die ze de afgelopen decennia doormaakten. Dat zorgt
voor korte lijnen binnen het bedrijf, waardoor er altijd een vast
aanspreekpunt is waar we met vragen of ideeën terecht kunnen.’

ieder gebruiksmoment het perfecte product
te maken door het naar wens aan te passen.
Evolutie in plaats van revolutie.”

Inspelen op de beleving
Op de vraag of er in de banketbranche

Van Dijk Banket is sinds de jaren zestig

daadwerkelijk kansen liggen op het gebied van

een toonaangevende speler binnen de

duurzaamheid, haalt Herman zijn schouders

banketbranche. Vaak wordt de vraag gesteld

op. “Dat blijft lastig te voorspellen. Dit zijn

hoe het bedrijf na al die jaren nog altijd

trends die een bepaalde periode van grote

In grote getale verdwijnen de oer-Hollandse

voorop loopt. Volgens Herman is daar een

invloed zijn, maar te zijner tijd ook weer

speculaasmolentjes met honderden tegelijk

tweevoudig antwoord op te geven: inspelen

verdwijnen. Uiteindelijk kijkt het grootste

de oven in. Na het bakken worden ze

op de wensen vanuit de markt en te allen

gedeelte van de consumenten toch vooral

gekoeld, zorgvuldig ingepakt en verzameld

tijde een betrouwbaar product afleveren.

naar het prijskaartje dat aan een product

in het logistiek centrum om van daaruit per

“Toen ik met mijn vader in de jaren dertig

hangt. Begrijp me goed, ik zou graag zien dat

vrachtwagen te beginnen aan de reis naar

langs de deuren ging, waren er altijd mensen

we binnen de branche meer inspelen op de

het supermarkt schap. Trots bekijkt Herman

die vroegen of hij nog wat nieuws had, maar

beleving van het product. Dat we de ruimte

hoe het productieproces tot in de puntjes

kwam hij vervolgens met een nieuw product,

krijgen om het verhaal van de ingrediënten te

geperfectioneerd is. Als derde generatie

dan schudden diezelfde klanten hun hoofd.

vertellen. Dat zou bijvoorbeeld kansen geven

zet hij de traditie van zijn grootvader voort.

Conclusie: mensen willen vernieuwing, maar

aan het toepassen van vrije uitloopeieren, die

Want ondanks dat alles tegenwoordig

tegelijkertijd vooral ook een betrouwbaar

nu vanwege de prijs simpelweg niet worden

in groten getale gebakken wordt, is hier

en herkenbaar product.” Hij kijkt even kort

gebruikt.” Tot die tijd blijft het advies van

nog wel terdege sprake van ambachtelijk

naar het plafond en zegt dan: “Een vierkante

Herman simpel. “Het allerbelangrijkste is dat

bakkersvakmanschap. “In plaats van

gevulde koek zou het volgens mij bijvoorbeeld

je product lekker is. Ze zeggen niet voor niets:

twintigduizend in een jaar komen er nu

best goed doen.”

lekker duurt het langst.”

Duurzame Dijkies

‘Productontwikkeling gaat niet om de

twintigduizend in een uur uit de oven”, lacht
de huidige directeur.
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Onlangs waagde Herman zich aan de

ontdekking van dat ene wereldwonder. Het

Vierkante gevulde koek

uitdaging van zijn grootvader en kwam hij met

is de kunst om het product naar wens aan te

Wie al meer dan tachtig jaar een bekende

een geheel nieuw eigen product: eigenwijze

passen. Evolutie in plaats van revolutie.’

naam in de bakkerswereld is, beschikt

koekjes die de toepasselijke naam Dijkies

uiteraard over een schat aan ervaring en

kregen. Meest opvallend is de hersluitbare

bijbehorende recepturen, die van generatie

koektrommel die als omhulsel dient in plaats

op generatie worden doorgegeven én verder

van de gangbare plastic verpakking. “Het
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“Over smaak
valt te twisten,
over kwaliteit
niet”
‘Ja, dat is het geheim van de bakker!’ U kent

te zoet, of te bitter. Ook de substantie van

die uitdrukking vast. Bent u ambachtsman

het product kan met een kleine nuance in het

dan heeft u het misschien zelf wel eens

maakproces al veranderen. Spijs moet over

geroepen wanneer een klant vroeg hoe u nou

het algemeen niet te fijn zijn, maar ook niet

die specifieke smaak krijgt aan, bijvoorbeeld,

te grof, niet te zoet, niet te zuur, maar wie

dat prachtige roze almondgebakje. Voor u,

bepaalt uiteindelijk wat de beste smaak of

voor detail, kwaliteit, flexibiliteit, ambacht,

als maker van de smaakvolle kunstwerken

substantie is?

duurzame ontwikkeling, smaak: Steensma in

die in uw vitrine liggen, hoeven wij er geen

De verborgen schat...
Een hand vol amandelen. Het bruine vlies er nog omheen. De geur ervan is houtachtig. En dan:
een onverwachte smaakexplosie wanneer je de amandel doormidden bijt en een verbrokkeld

een notendop.

geheim van te maken: één van de redenen

Klantspecifieke productie

dat de amandelen die voor de spijzen

“Dat is het mooie van het productieproces

Van amandel naar spijs

worden gebruikt zo puur van smaak zijn, is

bij Steensma”, vertelt Business Development

Uiteindelijk komt niet elke amandel in Vlaardingen

dat zij rechtstreeks ingekocht worden en

Manager Leo Lucassen: “Wij produceren

door de selectieprocedure heen. Dat proces

dat we ze zelf in huis pellen en blancheren.

klantspecifiek. Veel bakkers spuiten de spijs

wordt nauwkeurig gestuurd in de fabriek waar de

In de vestiging in Vlaardingen worden de

op koekjes. In dat geval dient de spijs dus iets

Californische en Spaanse amandelen, als enige

amandelen aangeleverd en verwerkt. De

meer vloeiend te zijn. Eén van onze industriële

in Nederland, in huis geblancheerd en ontveld

ingrediënten die Steensma daarbij gebruikt

afnemers snijdt de spijs echter met ijzerdraad.

worden. Nadat ze zijn gesorteerd, worden de

zijn uitsluitend natuurlijk en worden

Elke twintig gram wordt speciaal afgesneden.

blanke amandelen gereed gemaakt voor het

geproduceerd zonder toevoeging van zout of

Die spijs dient dus iets steviger te zijn. Wij

maken van de melange. Dit mengsel bestaat uit

kunstmatige conserveermiddelen.

gaan dan naar die fabriek toe om te kijken

puur natuurlijke ingrediënten, zonder toevoeging

hoe de spijs door de machines gaat en wat

van zout of conserveermiddelen. Algemeen

Bitterzoet

er precies moet gebeuren om de spijs zó te

directeur Rimmert de Jong: “Onze Clean label

Is de amandel nu bitter, zoet, of bitterzoet?

creëren dat het voor die klant perfect van de

amandelspijs is een puur product. Het mooie

De smaak ervaart elk mens ongetwijfeld

band rolt.” De verschillen zijn vaak minimaal

is dat wanneer je dat aan de banketbakkers

anders. Feit is wel dat er twee soorten

en vragen dus om een zeer precieze aanpak.

vertelt, het geen probleem blijkt te zijn, maar juist
een extra goed verkoopargument. Hun klanten

amandelen bestaan: bittere en zoete. De
bittere is iets breder en korter dan de zoete

Een aanpak die standaard begint met proeven.

verwachten dat ze een eerlijk product krijgen, met

amandel. Het zijn voornamelijk die zoete

De specialisten van Research & Development

deze spijs kan de bakker dat garanderen.” Van

amandelen die in de banketbakkerij voor

kennen zogezegd hun klant en hun spijs.

verborgen schat naar een parel van een product.

amandelspijs en marsepein worden gebruikt.

Samen met de klant gaan zij voorafgaand

Puurder dan dit? Onmogelijk!

Het mooie van de bittere amandel is dat die

aan het maakproces om tafel en bespreken

natuurlijke eigenschappen heeft waardoor

specifieke wensen. Dan, na veel testen en

Een groot deel van de amandelen wordt geteeld in de Verenigde Staten, om precies te zijn in

de houdbaarheid beter is. In de producten

proeven, gaat iemand van R&D met de

verwerkt Steensma zodoende ook een klein

klant mee om te zien of de spijs goed door

gebruikt voor haar geroemde spijzen, komen uit Spanje en Californië. In Vlaardingen worden de

percentage van die soort. Iedereen die zich

de machines gaat en of het product na het

thuis wel eens gewaagd heeft aan het maken

bakproces de smaak heeft die de klant voor

van spijs, weet hoe subtiel de grens is tussen

ogen had. Aandacht, productkennis, oog

stukje door de mond laat gaan. Bitter? Zoet? Bitterzoet? Haast ondefinieerbaar, maar: een
prachtproduct! De amandelboom (Prunus dulcis) is een loofboom die zo’n vier tot zes meter
hoog wordt. In volle bloei is het een ware koningin, vol witte of roze bloemen. De jonge groene
amandeltwijgen kleuren in het eerste levensjaar door het vele zonlicht paars en in het tweede
jaar worden ze grijs. Een gedaantewisseling die misschien al iets zegt over de verborgen schat
van deze steenvrucht. De amandel bevindt zich in de dop van de grijsgroene donzige vrucht.
Californië, de rest komt uit Spanje, Syrië, Italië, Iran en Marokko. De amandelen die Steensma

steenvruchten geblancheerd en verwerkt tot spijs en marsepein. De ware smaak van de amandel
komt nòg meer tot zijn recht in deze producten. De verborgen schat geopenbaard: dit is de
Clean Label amandelspijs van Steensma, onbeschrijflijk lekker!
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Consumentgericht

Home
baking
is hot
Vroeger was het oma die genoeg tijd over had om eens een lekkere grote
rechthoekige cakevorm in de oven te zetten voor de kleinkinderen. Een beetje
citroenrasp erdoor voor ‘het frisje’ en bij de luxe variant werd er misschien nog
wat glazuur over de bovenkant gestreken. Tegenwoordig is het bakken vrijwel
aan iedereen besteed. Kinderen staan op zaterdagochtend met papa en mama
aan het aanrecht. Cupcakes bakken! Aan smarties en diverse kleuren toppings
geen gebrek. Roze voor de meisjes, blauw voor de jongens en chocolade voor
de liefhebbers. In de supermarkt staan de schappen er vol mee. Ook die van de
banketbakker? Als het aan Steensma ligt wel!
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Backer & Co

U krijgt een schappenplan voor in de winkel,

& Co

In samenwerking met Vipam International, Dobla

workshopondersteuning en u kunt gebruik maken

Dominique was twee jaar toen ze voor het eerst

en Smilde bedachten we het thuisbakconcept.

van een webshop, waarbij u als bakker als afhaalpunt

pepernoten bakte met haar papa. De noten zagen

Welnu: dat thuisbakken bestaat al langer, alleen

dienst doet. Nieuwe tijden vragen om nieuwe

eruit als staafjes en sommige waren ‘aan elkaar

het neemt zo’n enorme vlucht dat wij vinden

productideeën en klantbenaderingen. Wij geloven in

gegroeid’ in de oven, maar oh oh, wat waren ze

dat ambachtelijke banketbakkers daar hun

Backer & Co.

lekker! Toen ze vier jaar was kreeg ze van opa en

voordeel mee kunnen doen. En, daar helpen we

32

oma een roze koksmuts en een schortje met haar

vanzelfsprekend graag een handje bij. Backer &

Backer

naam erop. Ze hoefde niet meer op het aanrecht te

Co staat voor bakker en consument. Zie hier de

Banketbakker Vermeer las in een vakblad over het

zitten, maar zat op de knieën naast haar vader op

winkelpresentatie, speciaal ontwikkeld voor de

initiatief van Vipam International, Dobla, Smilde

een hoge stoel. Bloem, eitje, suiker en mixen maar.

ambachtelijke branche. Waarom zou u klanten

en Steensma en twijfelde niet lang. De volgende

aan uw zaak voorbij laten gaan, waarna zij voet

dag schreef hij zich in voor Backer & Co. Het

Op haar school is het tegenwoordig een rage

zetten in de supermarkt en daar voor het weekend

winkelschap staat binnenkort in zijn zaak en hij kijkt

om cupcakes uit te delen wanneer er iemand

cakemixen inslaan? U bent degene met de meeste

ernaar uit de eerste workshop te geven. “Ik kan

jarig is. Dat gaat in sommige gevallen best ver,

kennis in huis, u kunt mensen warm maken voor

me voorstellen dat de ambachtswereld nog wat

met moeders die elkaar de loef afsteken met

èchte bakkerskwaliteit. Die kennis kunt u delen in

terughoudend is voor dit concept, omdat je mensen

fantastisch opgemaakte cakejes. (Die hebben hun

de workshops die Backer & Co heeft ontwikkeld

zelf aan het werk zet, thuis. Maar voordat ze thuis

best gedaan terwijl het kind ernaast stond.) Zo

en daarin de verkopers ondersteunt. In uw eigen

zijn, komen ze eerst de winkel in. Ik zie het dus

niet bij Dominique. Die krijgt alle ruimte om zelf

winkel aan de slag met een groep mensen die

juist als een perfecte plek om zoiets te lanceren.

bakkertje te spelen en dat gaat haar best goed af!

graag zelf de keuken ingaat om een klein zoet

Je haalt immers ook nieuwe mensen de bakkerij

Met grote precisie rolt ze de marsepein uit over

lekkernijtje te maken. ‘Bakkertje spelen’, deden

binnen. Als je het tijdens zo’n workshop mooi

het aanrechtblad. Een ijzeren vormpje met een

de kinderen dat vroeger niet al? Een mooie

weet te presenteren, dan komen die mensen de

bloemetje. Een hartje. Een rondje. Ze drukt het

gelegenheid om de liefde voor het vak over te

volgende zaterdag echt wel het brood bij jou halen,

vormpje erin en haar vader haalt ze eruit. “Zo,

brengen en, niet in de laatste plaats: om een

daar ben ik van overtuigd. Door alle programma’s

leg maar op het cakeje.” Ze kijkt even omhoog

nieuwe groep klandizie in uw winkel te krijgen.

die op televisie zijn over koken en sinds vorig jaar

om te kijken of het resultaat ook door de grote

Backer & Co
biedt bakkers
de mogelijkheid
om te profteren
van de thuisbak-trend

is daar het taartenbakken nog bijgekomen, willen

bakker wordt goedgekeurd. Een glimlach. En die

Het assortiment van Backer & Co bestaat uit

mensen weer in de keuken aan de slag. Ik juich

marsepein die aan de deegroller bleef hangen, is

bakmixen, rolfondant en marsepein, chocolade en

dat toe als bakker. En als ze dat dan toch doen,

met één hap, slik, weg!

suikerdecoraties, korstdeeg producten en diverse

dan het liefst onder mijn begeleiding. Ik geef mijn

Meer informatie over Backer & Co?

hardware hulpmiddelen.

geheimen niet weg, ik deel mijn enthousiasme!”

Ga naar: www.backerenco.nl
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Duurzaam

Duurzaam
vanaf
de bron
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Om meer grip te houden op de kwaliteit van
haar producten, besloot Steensma in 2008
dat het ‘t beste was een eigen plantage te
hebben. Waar? In Thailand. Waarom daar?
Omdat daar de grond het beste is om ceders
op te verbouwen. Van cederfruit wordt sukade
gemaakt. Sinds jaar en dag wordt het fruit
verwerkt in de konfijterij in Franeker. De
grootvader van Rimmert de Jong, algemeen
directeur van Steensma, staat aan de basis
van deze welvarende fabriek. Lang geleden
stapte hij in de wereld van de gekonfijte vrucht.
De Jong was een zakenman pur sang. Dat
zijn kleinzoon het bedrijf nu runt met in het
achterhoofd ‘People, Planet, Profit’, daar zou hij
zonder twijfel trots op zijn geweest.
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1964

september verkopen we meer dan we

met de levertijden, zogezegd. “Om ervoor te

In ‘64 kocht de grootvader van Rimmert

kunnen produceren”, vertelt Rimmert. “Dus

zorgen dat onze afnemers kunnen rekenen

zijn eerste plantage in Puerto Rico. De

de opslag ligt compleet vol voor alle stollen

op een constante levering en constante

sukadevruchten werden in kleine stukjes

die rond kerst als warme broodjes over de

kwaliteit, is het noodzakelijk dat proces van

gesneden en gepekeld om vervolgens in

toonbank gaan.”

begin tot eind zelf in de hand te hebben.

houten vaten verscheept te worden naar

En dus ook alleen maar eigen grondstoffen

Franeker. “Dat waren gebruikte Bacardi-

Oog voor omgeving

te gebruiken. Daarom hebben we onze

vaten.” Rimmert lacht. “Daar hoef je nu

Juist omdat het bedrijf zo’n grote speler is

plantage in Thailand waar boeren voor ons

niet meer mee aan te komen natuurlijk.”

op de markt en het gekonfijte fruit aftrek

de ceders planten en daarvan de vruchten

Zijn grootvader was een waar pionier.

vindt over de hele wereld, is het al jaren

plukken.” Rimmert bedoelt dat overigens

Op een goede dag kreeg hij van één van

een bewuste keuze om te investeren in

niet alleen letterlijk.

zijn fondantafnemers de vraag of hij ook

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

gekonfijte vruchten kon leveren. Het was vrij

“In 2013 hebben we het waterverbruik in

Eind vorig jaar was hij nog op de plantage.

gewaagd toen De Jong daarin toestemde,

de fabriek in Franeker per geproduceerde

Hij pakt de beelden erbij. Een foto met

want hij had eigenlijk geen idee hoe hij

ton met 10% weten te reduceren. Ons

zijn hand onder een onvoorstelbaar grote,

dat moest maken maar hij vertrouwde er

doel is dat percentage elk jaar iets te

groene vrucht: “Twee komma zeven kilo!”,

simpelweg op dat er vast wel iemand was

verhogen. Je verbruikt ook minder energie

lacht Rimmert met grote ogen. Dan pakt

die dat wel zou weten. En daarmee was deze

als je minder water gebruikt, dus dat is

hij achter zich een klein pakje, scheurt de

nieuwe tak van sport een feit. Een tak van

een pure win-winsituatie. In Vlaardingen

bovenzijde ervan af en schuift het naar

sport bovendien, die heeft geleid tot een

hebben we onlangs geïnvesteerd in een

voren. “Proef maar.” Het moet gezegd:

bedrijf van wereldformaat.

warmtewisselaar. Het kookwater van de

iedereen die als kind die stukjes fruit uit

fabriek winnen we terug en die warmte

kerststol of cake peuterde, zou dit product

Mr. Cedro

gebruiken we weer opnieuw. Dit zijn

eens opnieuw moeten proeven, puur. Geef

Duitsland is groot afnemer van sukade, maar

investeringen waarmee we voorop lopen op

er maar woorden aan. Het heeft een pittige

vlak ook ons eigen land niet uit: daar wordt

andere landen. Met een bedrijf als dit, moet

smaak. Afkomstig van een paar generaties

het in de ‘Grunniger kouk’ verwerkt. Soms,

je ook wel oog hebben voor je omgeving.

pittige ondernemers die de wereld sinds jaar

als Rimmert de vraag krijgt wat gekonfijt

‘People, planet, profit, noemen we dat dan

en dag een beetje zoeter maken.

fruit is, antwoordt hij gekscherend: “Ken je

in vaktermen, maar bij Steensma is het al

die kleine stukjes fruit in cake of kerststol,

zo’n gewoonte om alle processen vanuit

die je er als kind altijd uithaalde? Nou. Dat.”

dat oogpunt te beschouwen en indien nodig

Hij lacht breeduit en weet daarmee direct

aan te passen, dat we zeggen: duurzaam

de nuance aan te brengen wat hij zegt, want

ondernemen is voor ons de standaard. Het

Steensma is de enige leverancier in Europa

is bovendien ook een uitdaging om daarin

die gekonfijt fruit produceert. Sterker, in

innoverend te zijn.”

Plantage Thailand
Steensma kan er niet omheen: over smaak valt te twisten. Over
kwaliteit niet. Dat Steensma in 2008 een plantage opkocht in
Thailand, was niet voor niets. Algemeen directeur Rimmert de Jong:
“Wij willen meer grip hebben op de kwaliteit van onze producten. Dat
gaat niet alleen om bijvoorbeeld de constante aanvoer van ons fruit,
maar ook om de pure smaak en het uiterlijk daarvan.” Kleur zegt iets
over smaak, ook de grond waar een boom op groeit, heeft daar invloed
op. De ceders van Steensma in Thailand, van de cedervrucht wordt
de sukade gemaakt die in Franeker wordt verwerkt, groeien daar op
schrale grond. De kwaliteit van de vruchten is daardoor veel beter en
de smaak veel voller.

Italië wordt Rimmert ‘Mr. Cedro’ (spreek
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uit: tsjedro) genoemd! Maandelijks komt

Eigen plantage

een aantal 24tons-containers in Franeker

De plantage in Puerto Rico die destijds door

aan, onder meer vol met cederfruit. (en

Rimmerts grootvader werd opgekocht, is al

dan te bedenken dat het pas vanaf de

lang niet meer in het bezit van de konfijterij.

herfst massaal verkocht wordt.) “Vanaf

De Puerto Ricanen namen het niet zo nauw
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Uit de praktijk

Romke van der Meulen van patisserie & chocolaterie
Schaafsma Franeker

Zintuigen
prikkelen &
verleiden

Het is zaterdagochtend, nog voor zonsopkomst kondigen de klokken van de
Martinikerk in Franeker de ochtend aan wanneer patissier en chocolatier Romke
van der Meulen zijn bakkerij betreedt. Een half uur voor de supermarkten in de
stad de deuren openen, staan de dames van Schaafsma al klaar om het versgebakken brood aan de eerste klanten te verkopen. De geur ervan vult de straat.
Niets lekkerder dan een warm croissantje op zaterdagochtend. Sommige klanten
komen ‘s middags weer terug om nog een paar chocolaatjes te halen voor
‘t weekend. Een ultiem verwenmoment, dat is wat Schaafsma verkoopt.

Sinds 1897, dat staat zowel op de oude gevel, als op de

Aan die liefde voor deze Friese specialiteit hangt ook

glanszwarte taartdoos van Schaafsma. De bedrijfsnaam

een beetje historie. De Friese producten van Schaafsma

prijkt in sierlijke letters op het knalroze deksel. Een

worden namelijk nog altijd volgens de oude recepturen

zoete, stijlvolle traktatie, dat is waar mensen voor

gemaakt. Nostalgie dus. De enige verandering is dat

komen als ze in de binnenstad van Franeker de deur

de banketbakker heden ten dage zijn amandelspijs

van Schaafsma openen. De patisserie & chocolaterie

niet meer zelf maakt. Romke heeft dat vroeger nog

staat bovendien bekend om haar Friese specialiteiten.

wel geleerd in zijn opleiding, maar hij laat dat nu graag

“Mijn hart ligt bij de chocola, maar er gaat niets boven

aan Steensma over. Evenals de sinaasappelsnippers

een stukje oranjekoek.” Die ontboezeming komt uit

die hij in zijn favoriete koek verwerkt: afkomstig van

onverwachte hoek. Patissier Romke van der Meulen

Steensma’s konfijterij in Franeker. “De sinaasappel

zegt het evenwel met trots: “Ik kan de mooiste creaties

snippers geven het product die bitterzoete smaak.” Het

bedenken met exotische smaken en vruchten, maar die

is duidelijk: deze patissier weet hoe hij zijn waren moet

oranjekoek... zo puur, zo simpel, zo eerlijk. Ja, dat vind

presenteren. Als hij alleen nog maar over de eerlijke

ik echt gewoon het lekkerst.”

en pure grondstoffen praat, loopt het water je al in de
mond. Voor alle duidelijkheid: dan ligt er dus nog niet
eens een friandise voor je neus.

38

I

STEENSMA JUBILEUM

STEENSMA JUBILEUM

I

39

Over dat specifieke ingrediënt waar de oranje-

Kwaliteit

Als ambachtsbedrijf weet je dat je daarin per

koek zijn naam aan te danken heeft: er is geen

Romke ziet ook wel kansen ontstaan in dit ‘snelle

definitie een streepje voor hebt. De kunst is dat

ander bedrijf in Europa dat deze fruitsnippers

tijdperk’. Er is een tegenbeweging. Mensen

te communiceren. Dat vraagt om een andere,

maakt. Ergo: als Steensma verdwijnt, dan

creëren steeds vaker rustmomenten en willen

nieuwe denkwijze en bedrijfsvoering. Ik besef

betekent dat ook direct het einde van de Friese

weer echt kunnen genieten van goed eten en

heel goed dat zoiets niet voor elke traditionele

oranjekoek. Verklaart dat de sterke band

drinken. Even de tijd stilzetten. Inherent daaraan:

banketbakker gemakkelijk is, maar om ons

tussen Schaafsma en Steensma? Nee, die

eerlijke producten kopen. Laat daar nu de kans

heen zien we nieuwe chocolatiers die eerst een

samenwerking houdt veel meer in. De bedrijven

liggen voor de ambachtelijke bakker. “Wij doen bij

marketingplan hebben geschreven, een concept

hebben in elkaar een partner gevonden om

voorbaat al geen concessies aan kwaliteit. Wij

tot in de puntjes hebben uitgedacht en pas

te sparren over de toekomst, over trends en

werken altijd met pure, eerlijke producten. Wat

daarna de markt betreden. Die ondernemers

ontwikkelingen. Want dat de ambachtelijke bakker

ons nu te doen staat, is dat weten te verkopen!”

doen het goed. Ons bedrijf bestaat al, dus we

nieuwe concepten moet ontwikkelen om zich

Daarmee doelt de patissier op het letterlijk

moeten andersom werken. Wij moeten simpelweg

in deze veranderende maatschappij staande te

uitdragen van die kwaliteit. Het is één ding dat je

uit onze comfortzone.”

houden, staat vast. De tijden dat de consument

zelf weet hoe je werkt, het is nog iets anders om

het brood standaard bij de bakker kwam halen,

dat over te brengen aan de consument.

die verandering zich in: alles moest vooral snel en

Toen Steensma met de ‘Clean Label Amandel-

met een zwartroze gebaksdoos door deze

gemakkelijk.

spijs’ op de markt kwam, greep Romke dat

Elfstedenstad loopt, net bij Schaafsma is

met beide handen aan om zijn bedrijf in de

geweest. Trendy, klasse en exclusiviteit, dat is

Eerlijke producten

decembermaanden extra onder de aandacht te

“Tja, gemak dient de mens”, Romke lacht erbij,

brengen in Friesland. Het persbericht over de

door in zijn promotiemateriaal, ook online.

maar zijn ondertoon heeft een wrange nasmaak.

e-nummervrije spijs werd opgenomen door de

“Tegenwoordig struint iedereen op internet, ook

“Die verandering van een decennium geleden heeft

regionale kranten en veel mensen reden even

voor het vinden van de perfecte bruidstaart. Dan

ons geleerd dat we meer ons best moeten doen

een paar kilometers om, naar de Elfstedenstad,

is het dus heel belangrijk dat je bedrijf op de

om onze producten te verkopen. Nu de kwaliteit in

speciaal om bij Schaafsma de banketstaaf te

website dezelfde sfeer ademt als in de zaak. In

de supermarkten ook steeds beter wordt, moeten

halen.

de bakkerij kunnen we het verschil maken door

waar de patissier voor staat. Dat trekt de patissier

producten te presenteren die er subliem uitzien,

we daar nog een schepje bovenop doen. Als

I

Aandacht en verleiding
Inwoners van Franeker weten dat iemand die

zijn al lang voorbij. Zo’n tien jaar geleden zette
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banketbakker heb je twee keuzemogelijkheden:

Presentatie

die alle zintuigen prikkelen, maar ook online kun

òf je zorgt ervoor dat je eruit springt als specialist,

“Ik denk dat openheid over het maakproces, van

je het oog strelen. Presentatie is de helft van

je maakt onderscheid in smaak, vorm en

grondstof tot eindproduct, kan helpen om

ons vak. Als we dat met chocolade en gebakjes

beleving. Of je zorgt dat je kosten bespaart door

meer klanten te krijgen. De huidige consument

kunnen, dan kunnen we dat toch ook in onze

schaalvergroting. Wij kozen voor het eerste.

wil weten waar hun producten vandaan

communicatie-uitingen? Ik ben daar zeker van!”

Kwaliteit, klasse en aandacht. Dat laatste zowel

komen, hoe ze worden geproduceerd en

voor je product als voor je klant.

met welke grondstoffen ze worden bereid.

STEENSMA JUBILEUM

“Wij doen geen concessies
aan kwaliteit. Wij werken
met pure, eerlijke producten.
Wat ons nu te doen staat, is
dat weten te verkopen!”
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Insider

Even voorstellen Evert-Jan van Egteren, verkoopleider Ambacht. Zijn missie? Bakkers verder helpen. “Met
een goede vertegenwoordiger moet je kunnen sparren en die moet weten wat ondernemerschap is.” Met vijf
vertegenwoordigers zorgt Evert-Jan ervoor dat de banketbakkers in Nederland weten dat ze bij Steensma
terechtkunnen voor een partnerschap. “De tijd van snelle handel is allang voorbij. We moeten weer samen
om die keukentafel.” Zijn voorganger, Rieks Onstijen (“Een icoon!”, lacht Evert-Jan), is voor hem het
perfecte voorbeeld. Van zijn 16e tot 21e stond Evert-Jan zelf in een bakkerij, daar kwam Rieks al over de
vloer. “Hij kwam wel eens cakes bakken bij ons. Dat ging dan wel op de Rieks-manier. Van de vloer tot het
plafond: alles zat eronder, maar die cake was wèl de beste die je ooit had gehad!” Het gaat om meedenken,
samenwerken en aandacht hebben voor de uitdaging die bakkers in deze tijd moeten aangaan.

Uitdagingen

jaar? De ontwikkelingen gaan zo snel dat het soms niet bij te

Oliebollen bakken

De verkoopleider windt er in dat opzicht geen doekjes om: het

benen lijkt. Steensma is ook partner om over die dingen na te

Even terug naar het icoon Rieks. Als vertegenwoordiger is het

zijn moeilijke tijden voor de ambachtelijke branche. “Ik zie bij

denken. Laten we het als ondernemers onder elkaar hebben

(uiteraard) van belang dat je kennis hebt van je eigen produc-

onze partners dat ze voornamelijk met twee dingen kampen.

over nieuwe producten, concepten en ideeën.”

ten. Toen Evert-Jan zelf nog vertegenwoordiger was, kwam hij

De omzet keldert en ze hebben te maken met consumenten

als relatief ‘broekje in het vak’ in een rayon terecht waarin de

die zich steeds bewuster zijn van wat ze eten. De vraag is

“Mijn ouders hadden vroeger een groentezaak. Die draaide

bakkers bekend stonden om het bakken van oliebollen. Zelf

of we gaan wachten op het ‘Eureka!’-moment waarin zich

top. Ik zei tegen mijn vader dat ik de zaak wel wilde overne-

had hij op dat moment nog geen ervaring met Steensma’s

een oplossing aandient, of dat we samen nadenken over de

men later. Op zijn beurt zei hij: “Doe dat nou niet jongen, want

oliebollenmix, dus daar moest nodig verandering in komen.

toekomst. Ik geloof namelijk dat er kansen te over zijn. Die

over tien jaar is er in geen enkel dorp meer een groenteboer.”

Een bakker zei: “Jongen, je moet met Rieks op de markt in

zitten wat Steensma betreft in productontwikkeling (red.:

Hij had een vooruitziende blik. Ik geloof dat de banketbak-

Zevenhuizen gaan staan! Dat doet hij elk jaar!” Zo geschied-

Fruitease) en in het bedenken van nieuwe concepten voor de

kersbranche een andere toekomst heeft. Kijk, een bloemkool

de. Midden op het plein van het Groningse dorp stond Rieks

ambachtelijke branche (red.: Backer & Co). “

is een bloemkool, daarmee is het gezegd. We hebben het hier

met de zoon van de bakker oliebollen te bakken. Evert-Jan:

over ambacht. Deze patissiers, chocolatiers, banketbakkers

“Ik kwam om 07:30 uur aan die ochtend en toen zat Rieks al

Specialisatie

staan voor creatie. Die maken iets waar een supermarkt nooit

op zijn knieën op de stenen met een keukenrol de olie van de

“De bakker zelf staat voor de keuze of die zich specialiseert

en te nimmer aan kan tippen. Steensma staat aan de basis

stenen te vegen!” Een dag lang hebben ze daar samen staan

en gaat snijden in zijn assortiment. De laatste jaren zijn

van die creatie. En dus: denken we maar al te graag mee.”

bakken. “Het gaf me zoveel energie en zelfvertrouwen om

bakkers door maatschappelijke druk veel meer soorten brood
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te zien dat het zo werkte: je krijgt binding met je klant door

gaan maken. Daardoor zijn loon- en productiekosten enorm

Productontwikkeling

samen te werken. Dat schept een band, je krijgt vertrouwen in

gestegen. Tegenover hen stonden de supermarkten die in rap

Evert-Jan ziet kansen in het Clean label-beleid. De spijzen

elkaar en dat is altijd de basis van een goede samenwerking.”

tempo de schappen vol hadden liggen. Ik zie dat bakkers die

van Steensma worden reeds verkocht onder dat label. De

zich specialiseren het goed doen. Je hoeft jezelf niet uit de

ingrediënten zijn puur natuurlijk en de spijzen worden gepro-

TOP 3 uitdagingen in de branche

markt te prijzen, maar je moet ook niet verdrinken in je eigen

duceerd zonder toevoeging van zout of conserveermiddelen.

Het leveren van constante kwaliteit, service en flexibiliteit ligt

assortiment. Snijden dus, zonder te bezuinigen op ingrediën-

De klanten van de bakkers die deze spijs in hun producten

ten grondslag aan alles wat Steensma doet. De uitdaging zit

ten, want daarin zit hem juist de kracht en de smaak van de

verwerken, geven blijk van waardering bij de aankoop. “Hier

hem ten eerste in het partnerschap, vertelt Evert-Jan. “Wij zijn

ambachtsman.”

liggen kansen.

geen sec verkoper. Wij zijn creatieveling, productontwikkelaar

Fruiteases is een voorbeeld van een nieuw product dat we

en partner tegelijkertijd.” Ten tweede wil de verkoopleider

Ondernemerschap

hebben ontwikkeld om in te spelen op de maatschappelijke

Fruitease meer onder de aandacht brengen bij bakkers. “We

“Als ondernemer ben je nooit klaar. Dag en nacht ben je met

trend ‘bewustwording van gezond voedsel’. Het geïnfuseerde

moeten laten zien wat bakkers daarmee kunnen maken, want

je bedrijf bezig. En toegegeven: binnen dit ambacht liggen

fruit bevat geen kunstmatige toevoegingen en geen toege-

ik geloof dat daar een groot marktaandeel ligt.” Ten derde ge-

ondernemers daar steeds vaker wakker van. Door alle drukte

voegde suikers. Aanvankelijk kregen we teruggekoppeld dat

looft Evert-Jan in consumentenacties en conceptontwikkeling:

leef je bij de waan van de dag. Ik zie bij veel ondernemers dat

de smaak ervan minder zoet was, maar het mooie is: als

“Daarmee kunnen we de bakker echt vooruit helpen. Samen

zij vooral bezig zijn met de lopende zaken. Je moet die zaak

mensen weten dat er geen toegevoegde suikers in zitten, dan

verkopen we een verwenmoment. Het gaat om beleving, om

draaiende houden, logisch! Ik ben van mening dat we toch

speelt ‘minder zoet’ geen rol meer en is de smaak authen-

genieten en om pure producten. Steensma weet als geen

weer tijd moeten nemen om samen aan de keukentafel te

tiek. Dat klopt dus. Geen suiker, veel fruit, minder zoet en een

ander die drie dingen samen te brengen tot een eenheid.”

gaan zitten. Wat gaan we doen? Waar staan we over een paar

natuurlijke smaak. Daar ligt toekomst.”
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Werken aan verkoop

“Er zijn nog veel meer kansen om te
innoveren, buiten vernieuwing op
productniveau.” Larissa van Ommen,
marketing manager, vertelt over een
nabijgelegen dorp waar ze wel eens bij de
plaatselijke bakker of slager iets lekkers
haalt: “Als ik mijn bestelling heb gedaan,
dan blijft het vaak bij: “Anders nog iets?”,
terwijl het moment van verkopen wat mij
betreft al begint zodra dat belletje van
de winkeldeur klinkt.” Ze heeft het over
winkelbeleving. Over het verleiden van de
consument. “Laten we die smaakpapillen
wakker maken! Proeven, praten en
proberen.”
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De buurtfunctie die de bakker, slager of groenteboer had, is al lang verdwenen.
De kracht van de ambachtsman zit hem nu meer in het leveren van constante
kwaliteit en pure, zelfgemaakte producten. “Maar dat niet alleen,” aldus
Larissa, “je mag ook best iets extra’s bieden, iets waarmee je klanten een
glimlach bezorgt, iets waarvoor klanten terugkomen. Met enkel een aanbieding
win je het niet meer in deze tijd, en toch valt nog dikwijls mijn oog op een
advertentie van de plaatselijke bakker in de regionale krant: ‘Deze woensdag:
vier witte puntjes voor de prijs van drie!’ Waarom, denk ik dan, waarom niet
een mooi verhaal over de herkomst van een bijzondere broodsoort, of over de
producten die bij dat brood passen?”

hun broodbeleg om vervolgens zelf in de

koker met muesli kan samenstellen. Op

winkel op de broodtafel een vers stuk brood

mymuesli.com kies je een basisingrediënt,

af te snijden en dat direct lekker op te eten

daarna aan te vullen met vruchten, noten,

met het beleg erop.” Onbeperkt, vers en

pitten en andere extra’s. Je ziet direct

veelal biologisch brood. De bakker verkoopt

hoeveel het kost en je kunt zelf de meest

daarbij nota bene bieren die gebrouwen zijn

heerlijke muesli samenstellen. Van een

door de trappisten van La Trappe, voor de

Chocolate Dream tot een Crunchy & Oat,

bierliefhebber. “Om maar eens een nieuwe

bedenk het maar, het smaakt super en

beleving te creëren! Geweldig toch?”

de consument is er weg van, omdat het
pure producten zijn.” Het zit ‘m in dat

Online

‘bedenk het maar’, en daarover is Larissa

Ook online zijn voor de bakkerswereld nog

heel helder: Steensma is liefst trendsetter

wel nieuwe ideeën te ontwikkelen. “Die

en denkt maar wat graag over nieuwe

mueslicorner die ik noemde, komt niet uit

concepten na, dus: de toekomst ziet er

de lucht vallen. Dat is een nieuw online

creatief uit.

“Wij willen over
die toonbank
heen kijken en samen
met onze afnemers
nieuwe concepten
bedenken.
We zijn niet voor
niets partner.
We vinden het
bovendien echt
mooi om te
brainstormen over
consumentenacties.”

concept waarbij de sitebezoeker zelf een
Proeven

Nyncke Posthuma van De Echte Bakker in

Het verleiden van de consument begint

Sneek beaamt dat volmondig. Ze runt drie

overigens (altijd) bij proeven. “In de

zaken in Friesland en zorgt ervoor dat het

supermarkt word ik constant verleid en

personeel goed getraind is. “Als je hier in

ik betrap mijzelf vaak genoeg op een

de winkel staat, dan moet je weten wat

impulsaankoop.” Larissa haalt lachend haar

je verkoopt en daarover kunnen vertellen.

schouders op: “Sta ik weer buiten met iets

Het gaat echt om beleving. Daarmee win

wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had,

je het van elke supermarkt.” Dat is dus het

Larissa van Ommen is marketing

maar thuis geniet ik er wel van!” Het gaat

toverwoord: beleving. Vertel over het product

manager bij Steensma en houdt zich

de marketing manager echter niet om die

en laat zien wat de bakker doet. Larissa: “In

onder meer bezig met de communicatie

impulsaankoop, maar juist om doordachte

restaurants is het al heel gebruikelijk om een

winkelconcepten waardoor een bakker meer

open keuken te hebben. Je ziet de koks aan

omzet creëert en ze vertelt enthousiast

het werk met hun producten, je ruikt wat ze

over een traiteur in Waalwijk: “Die heeft de

daar maken en... je krijgt trek!”

en presentatie van nieuwe concepten
en producten. Bovendien is ze een
Bourgondiër pur sang, dus niet alleen
vanuit haar vakgebied, maar ook als

winkel zó mooi ingericht. De kazen liggen op
smaak, daar staan chutneys bij, wijnen die

Proberen

erbij passen, diverse soorten mosterd en in

Natuurlijk ligt aan elk concept de basisvraag:

elke hoek valt wel iets te proeven. Dat zorgt

past dit bij mij als ondernemer? Past dit in

niet kunnen weerstaan: “Leg een paar

gegarandeerd voor meer verkoop. Ik zie bij

onze buurt? Bij onze klant? Maar het loont

heerlijke producten op een bordje om

een banketbakker bijvoorbeeld een counter

hoe dan ook om erover na te denken. Of,

de klanten te laten proeven. Ik weet

met muesli voor me, dat is een trend die

daarvoor iemand in te schakelen. “Je hoeft

zéker dat ze met een volle tas weer

aanhoudt en waarop bakkers best zouden

geen baktechnische achtergrond te hebben

huiswaarts keren.”

kunnen inspelen. Zij hebben alle kennis over

om een nieuwe formule op de markt te

noten, zaden en granen. Die kunnen ze als

zetten. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar andere

geen ander delen met de klant. Richt een

eetmomenten. Ik denk aan een gezonde snack

hoek van de winkel in met diverse soorten

voor bij de borrel, bijzondere stokbroden voor

producten waarbij de klant zelf zijn muesli

bij de barbecue of andere hartige hapjes die

kan samenstellen, net een snoepwinkel! En

je daarbij kunt nuttigen. Dan verkoop je niet

geloof het of niet: havermout als ontbijt is

meer sec een brood of een traktatie voor bij

populairder dan ooit.”

de thee. Daarmee verkoop je een Pakketje

liefhebber van pure producten weet zij
dat consumenten de verleiding vaak

Puur Genieten.”
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Praten

In Groningen opende Bakkerij Borgesius

Een andere kracht van de ambachtelijke

eind 2013 het ‘Bakkerscafé’. Een prachtig

banketbakker is dat er vakmensen in de zaak

voorbeeld van een nieuw concept, vertelt

staan. Of tenminste: zouden moeten staan.

Larissa: “Daar bestellen en betalen mensen
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