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“FROM OUR KITCHEN  
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VOORWOORD VAN KIM

Voor je ligt het VU Food Magazine, vol met informatie 
over nieuwe producten en concepten, maar ook over 
producten en concepten die we het afgelopen jaar heb-
ben geïntroduceerd. De rode draad voor Eurest op de 
VU is duurzaamheid. Dat zie je terug in alle verschillende 
onderdelen; food, mensen, afval, verspilling en de relatie 
met de VU en de gasten.
 
De VU is een locatie die open staat voor verandering en 
reuring. Niet zo gek natuurlijk met een doelgroep die 
voornamelijk bestaat uit studenten. Dat maakt het voor 
ons juist zo leuk om nieuwe dingen te introduceren. 
Nieuwe producten en concepten worden ontwikkeld, 
uitgeprobeerd, en hopelijk wordt het populair, zoals de 
vegan patisserie van Donny Craves; roze koeken op basis 
van kikkerewten en brownies op basis van courgette.
 
Gelukkig hoeven we op de VU niet alles zelf te bedenken 
en staat er een team van professionals voor ons klaar die 
helpt de leukste nieuwe producten op de VU te krij-
gen. Verschillende thema’s zijn de revue gepasseerd de 
afgelopen maanden. Denk bijvoorbeeld aan ‘Meat the 
veggies’, ‘Back to Basics’ en ‘Feed your brain’.
 
We wonen in een land met een sterke ondernemersdrift, 
iedere dag wordt er wel weer een nieuw product op 
de markt gebracht waar wij gretig gebruik van maken! 
Persoonlijk ben ik fan van Grünten, Oatmeal gerechten 
op basis van groenten met taartsmaak. Extra leuk is 
dat Berend, de oprichter, aan de VU heeft gestudeerd. 
Samen met hem heb ik Grünten bij de VU gelanceerd.
 
Iedere dag krijgen studenten en medewerkers van de VU 
de kans om van ons eten en drinken te genieten. Het is 
echter ook belangrijk om stil te staan bij de mensen die 
het eten en drinken elke dag verzorgen; een organisatie 
is zo sterk of zwak als de mensen die voor haar werken! 
Veel medewerkers van Eurest werken al jaren op de VU. 
Onze filosofie ‘het dagelijks en op elk moment van de 
dag streven naar een optimale beleving, voor en met 
onze gasten'. Dat zie je ook duidelijk terug in de laatste 
enquête over de gasttevredenheid. Veruit de hoogste 
score was voor de behulpzaamheid van de medewer-
kers. Een dik verdiend compliment waar we erg trots op 
zijn!

We kijken ernaar uit om, samen met de VU en de be-
zoekers van de VU, het komende jaar weer veel nieuwe 
producten te proberen, acties te organiseren, afval en 
verspilling van eten terug te brengen en bovenal, een 
plek te creëren waar een ieder verrast wordt, graag 
verblijft en lekker kan eten en drinken. 

Namens Eurest,

Kim Blokdijk
Vestigingsmanager
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“MORE THAN  
  JUST A  
  CAMPUS”
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CAMPUS WELLBEING @ VU
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De behoefte van de consument, zo ook die van de 
VU, gaat de aankomende periode nog meer verschui-
ven naar ‘wellbeing’; een veilige en gezonde plek 
waar studenten, medewerkers en bezoekers elkaar 
(toevallig) ontmoeten, delen, (samen)werken en 
ontspannen; een COMMUNITY. 

De culinaire trends die daarbij horen, worden vooral 
gepresenteerd met een verhaal. STORYTELLING 
wordt belangrijker, omdat mensen willen weten waar 
hun eten vandaan komt en vooral of en waarom dit 
goed voor hen is. 

Er is een grotere vraag naar groente en de veganisti-
sche trend breekt verder door. 
De kwaliteit van de basisproducten (FOOD) moet 
omhoog. Liever één product heel goed dan veel van 
het gemiddelde. More good stuff – Less bad stuff! 

Als laatste zien wij dat OWNERSHIP steeds belang-
rijker wordt. Studenten en medewerkers van de 
VU willen zelf aan het roer staan, zelf beslissingen 
nemen en zeggenschap hebben over hun eigen 
leven, vooral ondersteund door de laatste technolo-
gische ontwikkelingen. Altijd en overal alles beschik-
baar wanneer zij dat willen! Vanaf de start van onze 
samenwerking leveren wij een positieve bijdrage aan 
Campus Wellbeing.

Op welke wijze kan het campusgebied het beste ont-
wikkeld worden en welke trends en ontwikkelingen 
hebben hier invloed op? Er is steeds meer vraag naar 
onderwijsruimte en de verblijfsduur van studenten 
op de campus stijgt. 
In de ‘strijd’ om de beste studenten én collega’s 
speelt een aantrekkelijke campus een belangrijke rol. 

Ons concept voor de VU is gebaseerd op onze meer-
jarenvisie die volledig aansluit bij de visie van de VU.
Wij hebben de ambitie om een innovator te zijn voor 
de VU op het gebied van eten en drinken, op basis 
van de laatste trends. Door ons vertaald in pijlers: 
COMMUNITY, FOOD, OWNERSHIP en STORYTEL-
LING. 

De VU streeft naar een goede balans tussen ontmoe-
ten, verblijven en werken en wenst dat de campus 
dé plek is waar de medewerkers, studenten en 
bezoekers zich thuis voelen. Dit sluit volledig aan op 
de trends en ontwikkelingen van nu. De IK samen-
leving van de afgelopen jaren verschuift naar een 
WIJ samenleving; een tijdperk waarin SAMEN steeds 
belangrijker wordt. Samen delen en het openstellen 
voor anderen wordt de norm. 

Naast het feit dat ontmoeten belangrijk is, hecht de 
VU ook veel waarde aan duurzaamheid en vegeta-
rische voeding. Op het gebied van eten en drinken 
zien wij dat onderwerpen zoals ‘biologisch’ en ‘goed 
voor dier en milieu’ randvoorwaarden zijn geworden. 
Randvoorwaarden die voor ons de basis zijn in de 
samenwerking met de VU. 

“

”

VISIE
Wij zijn dé toonaangevende nummer 1 education businesspartner in food & 

hospitality, bekend om onze fantastische kwaliteit, duurzaamheid, innovatieve 
producten, diensten en excellente service.

MISSIE
We zorgen ervoor dat onze gedreven medewerkers en teams, constant geïnspireerd 

worden door de laatste trends & ontwikkelingen. Hierdoor zijn zij in staat om 
verwachtingen van studenten, medewerkers en opdrachtgevers te overtreffen.



‘MORE GOOD STUFF; LESS BAD STUFF’

•  LEKKER
Ons aanbod bestaat uit smaakvol en gebalanceerd 
eten, geselecteerd uit onze menucyclus die elk 
seizoen wisselt. Onze gerechten bevatten veel 
voedingsstoffen waardoor onze gasten zich de hele 
dag fit voelen en goed kunnen presteren. Wij maken 
zoveel mogelijk gebruik van Nederlandse producten 
en vers leveranciers die producten van hoge 
kwaliteit leveren. Ook zijn we altijd op zoek naar 
innovatieve leveranciers om studenten de nieuwste 
producten te kunnen laten proberen. Zo werken 
we speciaal voor de VU met bijvoorbeeld Berend 
Eberson, een oud-student van de VU die het product 
‘Grünten’ heeft ontwikkeld. Ook werken we op de VU 
met Food2Smile, een organisatie die verantwoorder 
snoepen mogelijk maakt door producten te bieden 
die glutenvrij zijn en minder suiker bevatten.

• GEZOND
Gezond eten verbetert de kwaliteit van het leven. Wij
stimuleren het gebruik van groente en fruit en het 
onnodig toevoegen van zout wordt vermeden. 
Bij de VU gebruiken wij zoveel mogelijk volkoren 
producten en plantaardige eiwitten.

• VERANTWOORD
Duurzaam eten leidt tot een lagere milieubelasting. 
Wij beperken voedselverspilling door de restanten
zoveel mogelijk te hergebruiken zodat deze niet 
worden weggegooid. Een voorbeeld hiervan zijn 
onze  groentensoepen met overgebleven groenten 
van ‘de verspillingsfabriek’. Verder maken wij zoveel 
mogelijk gebruik van seizoensproducten.

PIJLER 1 FOOD
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•  UW MEDEWERKERS 
Wij organiseren activiteiten om gasten met elkaar 
te verbinden, zoals een food festival in Foodplaza 
in het hoofdgebouw en foodtrucks op het 
campusplein. Ook geven we studenten de kans om 
gebruik te maken van de keuken in de Medische 
Faculteit zodat zij kunnen koken met hun studie- of 
studentenvereniging. Onze initiatieven stimuleren 
de productiviteit en innovativiteit van onze gasten.

•  DE ORGANISATIE
Wij werken optimaal met VU Events samen op het 
gebied van evenementen en workshops. Samen met 
de VU bespreken we graag hoe onze dienstverlening 
geoptimaliseerd blijft en hoe wij ervoor kunnen 
zorgen dat de evenementen op de VU zo goed en 
professioneel mogelijk verlopen. We staan altijd 
open voor overleg en het aanpassen van ons aanbod 
om zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen 
van de studenten en medewerkers van de VU.

•  HET EURESTTEAM
Samen met Kim Blokdijk creëren wij het beste 
hospitality team met een echte horeca mentaliteit.
Wij stimuleren het team om het beste uit zichzelf en 
uit het team te halen, om proactief te handelen en 
de studenten en medewerkers van de VU continu 
van de beste service en het beste advies te voorzien.

‘MORE THAN JUST A STUDYPLACE’

PIJLER 2 COMMUNITY
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more than just a studyplace
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‘MAKING IT EASY’

PIJLER 3 OWNERSHIP

•  INFORMEREN
Wij informeren de studenten en medewerkers over 
onze producten, diensten, activiteiten, nieuwe 
producten en acties. Met deze informatie kunnen zij 
het beste uit zichzelf halen en zijn zij continu op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen.  Bij de VU doen 
we dit door gebruik te maken van social media, posters 
op de locaties, de beschikbare communicatie kanalen 
van de VU en de narrowcasting van de ACTA.

•  GEMAK
Wij geven studenten, medewerkers en bezoekers 
toegang tot technologieën waarmee gereserveerd, 
besteld en betaald kan worden, zoals de 
banquetingbestelsite en de lunchpakketten bestelapp 
van het science café.

•  CONTROLE
Wij bieden onze gasten de mogelijkheid om zelf keuzes 
te maken. Wij delen onze kennis over gezond leven 
en bieden producten aan die passen bij de behoeften 
zoals dagelijks wisselende maaltijdsalades en verse 
soepen van seizoensgroenten. De banquetingmap 
wordt elke 6 maanden aangepast waarbij specifiek 
wordt geluisterd naar de wensen van de besteller door 
het verzamelen van feedback gedurende de dagelijkse 
operatie en het secretaresse overleg. 
Doordat afnemers weten wat eten 
met hen doet hebben zij meer 
controle over hun gezondheid.
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‘PROMISE & COMMITMENT’

PIJLER 4 STORYTELLING

•  ONZE INGREDIËNTEN
Wij delen de verhalen achter onze producten en over
onze innovaties met passie en enthousiasme en 
nodigen leveranciers uit om zelf te vertellen over 
hun producten. Zo wordt er reuring gecreëerd in de 
restaurants en worden de studenten en medewerkers 
goed en op een leuke manier geïnformeerd over de 
producten.

•  ONZE MENSEN
Ons hospitality team bij de VU is altijd bereikbaar om te 
overleggen over opties voor evenementen, uitbreiding 
en aanpassingen van assortiment en mogelijkheden. 
Door hun ervaring op de locatie VU weten zij precies 
wat de behoeftes zijn. Ook onze nieuwe medewerkers 
leren de ins en outs van de VU zo snel mogelijk kennen.

•  ONZE PRODUCENTEN
Wij laten studenten en medewerkers kennis maken 
met de nieuwste producten van onze producenten. 
Niet alleen op het gebied van eten en drinken maar 
ook op het gebied van aankleding van de restaurants 
en producten om de banqueting arrangementen te 
presenteren.
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1.1 FOOD

‘More good stuff; less bad stuff’

‘More good stuff; less bad stuff’ Lekker, gezond en ver-
antwoord zijn de belangrijkste uitgangspunten in onze 
restaurants en koffiecorners.

Wij zorgen voor restaurants waarin de gasten steeds 
verrast worden met nieuwe producten van onze leve-
ranciers en nieuwe concepten in de restaurants. 
 

TACO LOCO
Onze koks serveren momenteel het ondernemers con-
cept "Taco Loco". De heerlijkste Mexicaanse gerechten 
zoals diverse maaltijdsalades en soepen maar vergeet 
vooral de taco’s, enchilada’s en nachogerechten niet! 
We zorgen ervoor dat van alle gerechten ook een vege-
tarische variant te krijgen is. 

In januari start het nieuwe SWITCH concept; verspilling 
is verrukkelijk

VERSPILLING IS VERRUKKELIJK
In januari zijn de lekkerste gerechten die van de verspil-
ling zijn gered bij het nieuwe SWITCH eiland verkrijg-
baar. Denk aan tomatenketchup en mangoketchup van 
geredde tomaten en mango’s. Soepen van geredde 
groenten en tosti’s van gered brood. 

Verspilling is Verrukkelijk is een platform van onder-
nemers met oplossingen voor voedselverspilling. Wij 
pakken voedselverspilling aan door positief te laten 
zien dat het anders kan. Zij ontwikkelen smaakvolle 
en mooie producten die gemaakt zijn van voedsel dat 
anders zou worden weggegooid, vergist of verwerkt 

tot diervoeder. Denk aan soep van kromme groente, 
bier van oud brood of zeep gemaakt van sinaasappel-
schillen. Onder het motto Verspilling is Verrukkelijk 
organiseren zij ook gezamenlijke evenementen en 
campagnes om bedrijven en consumenten te verleiden 
ook met het verminderen van voedselverspilling aan de 
slag te gaan.

STREETFOOD HALAL
Beleving en authenticiteit staan centraal in onze halal 
corner met het thema streetfood. Per februari start het 
nieuwe halal SWITCH concept. Het idee achter het nieu-
we concept is dat we maandelijks Halal recepten gaan 
aanbieden vanuit verschillende windstreken. Hiermee 
verbreden we het Halal aanbod. 

Samen met Alif zijn we in gesprek hoe we het komende 
jaar ons Halal-aanbod kunnen blijven verbeteren. 

De samenwerking met Alif is niet zomaar uit de lucht 
gevallen. Het bedrijf is in oktober 2011 opgericht door 
Salima. Zij "vluchtte" uit de collegebanken van de Vrije 
Universiteit om een nieuw halal merk te ontwikkelen. 
Een merk met de lekkerste producten in de coolste 
jasjes. Een van de initiatieven die we gaan oppakken 
zijn Halal stamppotten. Zo maken we ook onze oer-Hol-
landse kost beschikbaar voor een breder publiek.

GRÜNTEN
Grünten verkopen we in onze koffiecorners en is be-
schikbaar in drie verschillende smaken die zijn afgeleid 
van populaire taartsoorten. Elke variant heeft een 
andere groente als basis en één is er geheel plantaar-
dig, zo is er volop variatie mogelijk en er is voor ieder 
wat wils. Het aantal calorieën varieert per smaak van 
170 tot 234 kcal en is dus vrij laag voor een volledig 
ontbijt. Met Grünten kan je nu van je favoriete taarts-
maak genieten terwijl je meteen iets goeds doet voor 
je gezondheid! 

Lees hiernaast meer over Berend Eberson, de oprichter 
van Grünten.
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Mijn naam is Berend. Van kinds af aan ben ik al heel 
geïnteresseerd in eten en ik kan me nog goed herinne-
ren dat ik op mijn achtste mijn eerste kookboek kreeg, 
waar ik met name koekjes uit bakte. Ik voelde van jongs 
af aan dus al thuis in de keuken. Na de middelbare 
school, waar voor mij ook vaak ongezonde snacks 
uit de kantine op het menu stonden, ben ik me meer 
gaan interesseren in gezonde voeding en de relatie 
tussen voeding en gezondheid. De keuze voor gezond-
heidswetenschappen als studierichting was toen snel 
gemaakt.

Tijdens mijn studie kwam ik er achter ik dat meer dan 
driekwart van de Nederlanders niet aan de Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid groente komt. De belangrijkste 
verklaring hiervoor is dat de meeste mensen vrijwel 
alleen groente tijdens het avondeten eten. Ik experi-
menteerde zelf veel met nieuwe dingen in de keuken 
en had voor mezelf een ontbijt bedacht op basis van 
bloemkool met appel en kaneel. Over mijn Bloem-
kool-appeltaart-ontbijtje, zoals ik dit destijds noemde, 
was ik zelf heel tevreden en na de eerste experimenten 
ben ik dit vrijwel dagelijks gaan maken. Elke ochtend 
keek ik weer uit naar mijn ontbijt dat groente bevatte, 
maar smaakt naar appeltaart. Nadat ik klaar was met 
mijn Bachelor was het plan om er nog een Master 
achteraan te doen. Ik wilde eerst een tussenjaar nemen 
om even de op adem te komen. Ik merkte tijdens deze 
periode dat ik veel liever écht iets concreets wilde gaan 
doen om Nederland gezonder te maken in plaats van 
weer in de studiebanken te gaan zitten. Om mij heen 
merkte ik dat collega’s op werk, vrienden en familie 
enthousiast geworden waren over mijn naar kaneel 
geurende groente-ontbijtjes die ik overal mee naar-
toe nam. Na voor de zoveelste keer de receptuur voor 
iemand op te hebben geschreven besloot ik de stoute 
schoenen aan te trekken en de tijd die ik had voor 
mijn master zou beginnen te benutten om een onder-
nemingsplan te schrijven. Naast de appeltaart-smaak 
werkte ik nog twee recepturen uit voor havermoutont-
bijtjes met taartsmaak op basis van groente, waaruit 
Grünten geboren is. Die master is er uiteindelijk niet 
meer van gekomen maar aan mijn doel om Nederland 
gezonder te maken en wel die ADH aan groente te ha-
len wordt nog elke dag gewerkt.  'Pie up your veggies'!

DONNY CRAVES 
Donny is een voorloper in plant based lekkernijen. De 
roze koeken op basis van kikkererwtmeel en rode biet, 
de brownies op basis van courgette en de kruidnoten 

op basis van wortel zijn ontzettend populair bij studen-
ten en medewerkers van de VU. Of zoals ze bij Donny 
Craves zelf zeggen: Donny Craves bakt de wereld een 
betere plek met heerlijke gebakken producten die zo 
goed zijn dat het crimineel zou moeten zijn. 

Voor de producten gebrui-
ken zij alleen ingrediënten 
die overeenkomen met de 
‘keukenkastjes filosofie’.  
Dit betekent dat zij alleen 
ingrediënten gebruiken die 
bij iedereen bekend zijn. Je 
zult geen ondefinieerbare of 
onuitspreekbare additieven in 
de producten vinden. Donny 
Craves wil het echt houden, 
zodat je precies weet waar je 
je tanden in zet.

Van Donny Craves introduceren we constant nieuwe 
producten. In november en december presenteren we 
dit jaar de Vegan pepernoten op basis van o.a. wortel.



PIZZA
Een van onze populairste gerechten in het restaurant is 
de vers gemaakte pizza van onze pizzabakker Rabi. Hij 
rolt de pizzabollen, belegd de pizza met topping naar 
keuze en bakt de heerlijkste pizza’s. 

Om niet alleen de studenten en medewerkers op de 
VU te laten genieten van de pizza’s hebben we de pizza 
ook ‘ to go’  ontwikkeld. Je krijgt een box met de ingre-
diënten die Rabi ook gebruikt in een pizzadoos, een 
instructiekaart en Rabi heeft natuurlijk een youtube 
tutorial opgenomen zodat je van Rabi kunt leren hoe je 
die lekkere pizza van de VU ook thuis kunt eten.  

Rabi is in 2006 als spoelkracht bij de VU begonnen 
en werkt inmiddels al een aantal jaar als pizzabakker 
in FoodPlaza HG. Het leukst van het werken bij de VU 
vindt Rabi de gasten die het restaurant bezoeken en 
het uitzicht op de Zuidas. Het minst leuk van de locatie 
is het feit dat je zo lastig kan parkeren met de auto en 
dat het heel duur is. Rabi heeft op zijn 15e leren pizza 
bakken. Eerst 2 jaar bij een echte Italiaanse pizzeria en 
daarna 3 jaar bij New York Pizza. Daarna is Rabi fulltime 
in de catering aan de slag gegaan. Rabi's favoriete  
pizza: Pizza met wilde spinazie en fetakaas.. 

TESTLOCATIE dInnovatie Panel
Vanaf winter 2019 zal Foodplaza in het hoofdgebouw 
het officiele testlab van Eurest worden. Of het nu 
gaat om een nieuw soort frisdrank zonder suiker, een 
vernieuwend concept voor SWITCH of om een nieuwe 
receptuur maaltijdsalade. Vanaf dan zullen alle  
productlanceringen van Eurest eerst getest worden bij 
de VU. Kortom alle producten, start-ups, food entrepre-
neurs, concepten, noem maar op, het zal allemaal ge-
probeerd worden bij de VU. Soms iets gaafs, succesvols 
en echt vernieuwend en soms een mislukking, maar 
dat hoort bij testen.

Een voordeel voor ons allemaal. De studenten en 
medewerkers komen constant in aanraking met de 
nieuwste producten en formules. Eurest kan op basis 
van de resultaten succesvoller productlanceringen 
doorvoeren.

BANQUETING
2 x per jaar veranderen we de banquetingmap en 
daarmee het aanbod. We houden hier rekening met de 
trends en ontwikkelingen in de markt maar vooral met 
de wensen van de bestellers. 

Om deze wensen te inventariseren gaan we regelma-
tig in gesprek met de bestellers. Dit gebeurt tijdens 
secretaresse overleggen, via online vragenlijsten, via 
telefoongesprekken met gasten en natuurlijk aan de 
hand van de uitslagen van de onderzoeken van de 
VU (flash enquetes, Nationale Studenten Enquête, VU 
Servicescan).
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1.2  COMMUNITY
‘More than just a studyplace’
De community heeft effect op de studenten, bezoekers 
en medewerkers van de VU en op onze eigen mede-
werkers.  

MEDEWERKERS & STUDENTEN 
Wij weten dat de medewerkers en studenten elke dag 
het beste uit zichzelf moeten halen en wij dragen daar 
graag aan bij met verrassingen, proeverijen, the-
maproducten en acties. Ons team zorgt voor beleving 
en stimuleert zo de medewerkers en studenten om 
gebruik te maken van het restaurant, de koffiecorners, 
de banqueting en het science café.
 
Kraak de Kluis
Om de gasten te verrassen en een dosis
‘FUN’ te bieden, bieden wij het actieprogramma ‘Kraak 
de kluis’. Hoe werkt het? Midden in het restaurant staat 
een kluis met daarin een mooie prijs. Bij elke aankoop 
ontvangen onze gasten een voucher met een unieke 
code. Als iemand de winnende code heeft, is dat niet te 
missen! In oktober hebben we een aantal winnaars ge-
had en vanwege het succes zullen we de actie komend 
jaar nomaals inzetten.

Foodmarkt & Food Festival
Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober kwamen er 
verschillende leveranciers naar de VU, met ieder een 
eigen stand en producten om te proeven. Het grootste 
deel van alle producten die geproefd konden worden, 
zijn producten die terug te vinden zijn in onze nieuwe 
herfst menucyclus. 

Kernwoorden: Hip, trendy, vegan, no waste & street-
food. Op donderdag 3 oktober waren alle collega’s 
van de Eurest locaties in Nederland uitgenodigd en op 
vrijdag mochten de studenten en medewerkers van de 
VU komen proeven.
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Too Good to Go
Samen met de medewerkers en de studenten van de 
VU proberen we zoveel mogelijk verspilling tegen te 
gaan. 

Door samen te werken met de app too good to go 
hebben we sinds de start van schooljaar 2019/2020 al 
385 maaltijden gered waarmee we 760 kg CO2 hebben 
bespaard --> 760 kg CO2 uitstoot bespaard. Dit hebben 
we bespaard met 250 unieke afnemers. Zij beoordelen 
de maaltijdredpakketten met een 4,5 uit 5!

Student Recipe Day
Bij de medische faculteit geven we de studenten en 
medewerkers een kans om zelf een recept aan te leve-
ren bij de VU welke tijdens Student Recipe day verkocht 
wordt. Uiteraard eet degene die het recept aanlevert 
die dag gratis bij de Medische Faculteit!

INNOVATIEPANEL
Afgelopen schooljaar hebben we meerdere pogingen 
ondernomen om een studentenpanel op te zetten. 
Omdat gebleken is dat er vanuit de studenten en 
medewerkers weinig animo is, hebben we gezocht naar 
een andere manier om inzicht te verkrijgen. 

Zo hebben we onder andere meegedaan met het 
honoursvak "Desiging innovations for sustainability", 
banquetinggebruikers krijgen na afloop een mini-en-
quête en we sluiten aan bij de secretaressebijeenkom-
sten. 

Het belangrijkste initiatief dat we huidig studiejaar 
oppakken is de samenwerking met Satys.

Samen met Satys wordt er gestart met een panel 
onderzoek. Satys is een jong bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het verzamelen van feedback en het meten van 
de tevredenheid van klanten en bezoekers. Hun doel? 
Feedback leuk, gemakkelijk en waardevol maken voor 
iedereen! Satys is opgericht door drie studenten en be-
staat inmiddels twee jaar. Satys ondersteunt organisa-
ties bij het gehele feedbackproces wat betekent dat zij 
helpen bij het stellen van de juiste vragen, het kiezen 
van de juiste tools om de feedback te verzamelen en de 
data-analyse. 
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Satys is ontstaan vanuit de ergernis op het gebied van 
enquêteren. De grootste problemen die zij zagen bij 
bedrijven waren:
·        Stellen van verkeerde vragen
·        Te lange enquêtes
·        Saaie enquêtes

Zij willen deze problemen voorkomen en ons helpen 
om op een leuke manier zo veel mogelijk waardevolle 
feedback te verzamelen. Voor Eurest heeft Satys een 
exclusief programma opgesteld met diepte-interviews 
welke afgenomen gaan worden onder studenten van 
de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool en Hanze-
hogeschool Groningen.

HET EURESTTEAM
Om de hospitality beleving voor de medewerkers 
en studenten te vergoten zijn wij druk bezig met 
het inventariseren van de competenties binnen het 
team. Aan de hand van de competenties worden de 
teams per locatie samengesteld en/of gewisseld.  Al 
onze medewerkers hebben een hostmanship training 
gevolgd waardoor zij in staat zijn te herkennen welke 
gedragskenmerken bij hen passen en welke gedrags-
kenmerken andere mensen vertonen. Door te realise-
ren dat er veel verschillende mensen op de wereld zijn 
is het makkelijk voor de medewerkers om om te gaan 

met alle verschillende studenten en medewerkers van 
de VU en zo beter in te spelen op de behoeften van de 
gasten. Regelmatig zijn er nieuwe E-learnings beschik-
baar voor medewerkers van Eurest zodat de kennis 
up to date blijft. Ook worden er trainingen georgani-
seerd op verschillende niveaus. Er zijn op dit moment 
2 catering beheerders op de VU die getraind worden 
om door te groeien naar catering manager. Zij volgen 
een programma via het hoofdkantoor van Eurest maar 
worden ook intensief begeleid door hun leiddingge-
vende waarbij met een SMART methode doelstellingen 
worden vastgelegd.

Retail Excellence training
In oktober hebben de eerste locatiemanagers bij de VU 
onze internationale Retail Excellence training gevolgd. 
De Retail Excellence Training is een tweedaagse trai-
ning helemaal gericht op het maximaliseren van omzet 
door te focussen op “MORE PEOPLE, MORE MONEY, 
MORE OFTEN.” Het is een soort Refresh training op 
locatieniveau en is ownership stimulerend. Uiteindelijk 
zullen alle locatieverantwoordelijken of outletma-
nagers die echt dagelijks in het restaurant staan de 
training volgen.

IDEA
We organiseren dit studiejaar de IDEA wedstrijd waarbij 
we studenten vragen mee te denken over  ‘de meest 
duurzame oplossing voor de VU’. Op deze manier 
vergoten we de betrokkenheid van de studenten op de 
VU. Studenten kunnen een waardebon van IKEA win-
nen ter waarde van €2000,00 om hun studentenkamer 
of -huis in te richten.
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1.3  OWNERSHIP
‘Making it Easy’
Wij nemen de verantwoordelijkheid om onder andere 
met technologie te zorgen dat de medewerkers en 
studenten van de VU volledige controle hebben over 
de keuzes die zij maken. Deze controle over ‘jezelf goed 
voelen’ en levensstijl biedt flexibiliteit en heeft een 
positieve invloed op de productiviteit. De pijler owner-
ship staat voor informeren, gemak en controle. 

Innovaties en veranderingen volgen elkaar in een rap 
tempo op. 

INFORMEREN
Website
Via de website www.vu-horeca.nl informeren wij de 
medewerkers en studenten over het menu van de dag.
Signing
In de restaurants plaatsen wij signing om de mede-
werkers en studenten te informeren over de lopende 
acties. Elke 2 weken zijn er nieuwe acties op de locaties. 
Hier worden niet alleen de gebruikers door verleid om 
naar de restaurants te komen maar hierdoor worden ze 
ook verleid om nieuwe producten uit te proberen. Zo 
introduceren wij nieuwe trends in het assortiment en 
informeren we gebruikers over de verkrijgbaarheid van 
seizoensproducten.
Social media
Via instagram en facebook worden volgers op de 
hoogte gehouden van nieuwe acties en leuke evene-
menten. Ook wordt er geschakeld met het communi-
catieteam van de VU om berichten via de social media 
kanalen van de VU te delen. In het komende jaar gaan 
we de social media kanalen uitbreiden en het gebruik 
intensiveren.

GEMAK
Banquetingbestelsite
Door middel van de banquetingbestelsite hebben de 
medewerkers die daartoe bevoegd zijn inzage in de
banqueting mogelijkheden en vervolgens kunnen zij 
aanvragen voor vergaderservice, lunches en recepties
online plaatsen. De bestelsite is het best te vergelijken 
met een webshop. Op de bestelsite staat onder andere 
de banquetingbrochure, het aanbod en de contact-
gegevens van het banqueting kantoor. In de nieuwe 
banquetingmap die per 1 oktober 2019 is ingegaan 
kunnen medewerkers zelf hun lunch samenstellen. Er 
worden minder arrangementen aangeboden en er is 
meer ruimte voor de gasten om zelf samen te stellen, 
zodat de bestellingen volledig conform de wensen van 
de besteller geleverd kunnen worden.

Science café app
Om de gasten die weinig tijd hebben toch de kans 
te geven te genieten van de heerlijke verse broodjes, 
salades en sappen van het science café, bereid met 
seizoensproducten, kunnen zij gebruik maken van de 
bestelapp. Via de bestelapp plaatsen ze hun bestelling 
en deze wordt klaargezet vanaf 11:30. Alleen even 
ophalen en dan genieten van een verse lunch.

CONTROLE
Managementrapportage
Managementrapportage
Om te kunnen informeren en te kunnen sturen maken 
wij gebruik van verschillende rapportages welke ge-
deeld worden met de VU, denk bijvoorbeeld aan:
·        Financiële verslaglegging
·        Vegetarische rapportage
·        Aantal social return kandidaten in dienst bij de VU
·        Het percentage duurzame poducten afgenomen  
 in de restaurants
·        Het percentage gezonde producten afgenomen in  
 de restaurants

Door inzage te geven in deze informatie op basis van 
transparantie, kunnen de VU en Eurest samenwerken 
aan een aanbod waar alle gasten tevreden mee zijn. 

Deze informatie wordt op aanvraag ook gedeeld met 
studenten die bijvoorbeeld onderzoek doen in het eet- 
en drinkgebruik  van bezoekers van de VU.
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1.4  STORYTELLING
‘Promise & commitment’
Storytelling gaat over onze ingrediënten, onze mensen en 
onze producenten. Maar ook over communicatie
met de VU en de bezoekers van de restaurants en koffie-
corners. In het volgende onderdeel vind je onze
evenementenkalender, waarmee wij u de VU op de hoog-
te houden van alle acties, thema’s en de introductie van 
nieuwe producten in het restaurant, zodat je van te voren 
een goed overzicht krijgt van de ontwikkelingen in het 
restaurant.

ONZE INGREDIËNTEN
Wij werken met ingrediënten van hoge kwaliteit. Onze
vers-leveranciers bij de VU zijn bijvoorbeeld ATL sea-
food en van Gelder. Zij selecteren de beste
seizoensproducten voor ons.

ONZE MENSEN
Kwaliteit is belangrijk voor studenten en medewerkers. 
Ons hospitality team weet dat en vertelt de studenten 
en medewerkers van de VU graag over de bijzondere 
producten die wij bieden en waar wij deze vandaan  
halen. Het verhaal achter het product voegt beleving 
toe. Een voorbeeld zijn de koekjes van Koeckebackers. 
Zij maken bijzonder goeie koeck. Maar hun koeck is 
eigenlijk meer een hulpmiddel. Het gaat vooral om het 
feit dat zij jongvolwassenen, die om wat voor reden 
dan ook al een tijdje buitenspel staan, een kans geven. 
Uiteraard zijn de koekjes ook verkrijgbaar bij de VU. 
Ook werkt een van de medewerkers van Koeckebakkers 
inmiddels bij de VU.ng is een keuze!

ONZE PRODUCENTEN
Wij vertellen het verhaal van onze producenten. Zoals het 
verhaal van Jaap Korteweg. Hij is 9e generatie boer
en founding father van De Vegetarische Slager. Vanaf de 
dag dat zijn runderen naar de slacht moesten besloot 
hij vegetariër te worden. Maar hij miste de smaak van 
vlees zo, dat hij besloot op zoek te gaan naar iets dat zijn 
verlangen naar vlees kon vervullen, zonder dat er dieren 
aan te pas zouden komen. Na een zoektocht van tien jaar 
vond Jaap innovatieve vleesvervangers met een specta-
culaire bite en structuur. Sindsdien werkt hij aan een grote 
omslag van dierlijk naar plantaardig vlees en heeft hij de 
ambitie de grootste slager van de wereld te worden.
 
Bij TLANT maken ze de lekkerste granola van producten 
bij hun uit de buurt zoals zaden, noten, granen en
bessen. De granola wordt ovengebakken met honing 
en dadelsiroop, zonder toegevoegde suikers. Ook deze 
producten zijn verkrijgbaar bij de VU!

ONZE WERELD
Duurzaamheid is erg belangrijk voor Eurest. Zo wordt er 
continu gezocht naar verbeteringen op het gebied van 
plastic gebruik, verspilling en inzetbaarheid van mede-
werkers.
 
Coca Cola
Samen met onze partner Coca Cola willen we ons dit 
studiejaar richten op duurzaamheid. Wat kunnen we doen 
met PET? Is een PET vrije campus het meeste ideale doel, 
of kunnen we samenwerken aan intiatieven op het gebied 
van het inzamelen van PET? Wat zijn de opties van fris-
drankdispensers? Onder andere deze vraagstukken willen 
we dit jaar samen met elkaar oppakken.
 
Keep Cups
Wij ziin gek op koffie, en wij niet alleen, de studenten en 
medewerkers van de VU ook. Uiteraard werken we met 
fairtrade koffiebonen en duurzame thee maar ook voor 
de bekers zijn we bezig met het milieu. De bekers die 
gebruikt worden zijn volledig afbreekbaar. 

Nog beter is echter het hergebruiken van een eigen 
beker. Om hier aandacht aan te geven verkopen we onze 
eigen ‘keep cups’. Deze zijn gemaakt van ingezamelde 
oude koffiebekers en wanneer de gasten koffie halen en 
hun eigen beker meebrengen, krijgen ze korting op de 
koffie.

EVENEMENTENKALENDER
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Jan
ri

ua

New year, new you
Gelukkig nieuwjaar! Je hebt een mooi jaar afgesloten  
en 2020 is aangebroken. Wist je dat 80% van alle  
mensen goede voornemens heeft? Gezonder eten  
en meer sporten staat op nummer 1. 

Heb jij ook goede voornemens, maar weet je niet hoe je ze moet 
volhouden? Geen zorgen, wij zijn er om je te helpen. Met deze 
kalender nemen we gedurende het hele jaar mee op een gezonde 
reis. Lekkere seizoens producten, mooie trends en bijzondere  
dagen zijn maar een tipje van de ijsberg. Ga je met ons mee? 

1

Blue 
Monday

De meest  
deprimerende  

dag van het jaar, 
maar wat doe  
je er tegen?

20
Januari

Ons nieuwe programma gericht op  
jouw complete welzijn. Iedere dag nieuwe 

tips en handvatten van experts en  
bekende influencers op het gebied van 

bewegen, eten, slapen en lifestyle.

SCAN ME!

Haal het beste uit je leven

Boerenkool bevat Omega-3 vet!  
De Omega-vetten zijn hele belangrijke 

vetzuren. Vooral mensen die vegetarisch 
zijn krijgen vaak te weinig Omega-vetten 

binnen omdat ze voornamelijk in  
dierlijke producten zitten.

Avocado is een vruchtgroente.  
Avocado’s zijn het symbool voor liefde  
en vruchtbaarheid, omdat de vrucht altijd 
per twee aan een boom groeit.

AvocadoBoerenkool
Groente Fruit&

Iedere dag de  
meest bewuste keuze 
in het restaurant.
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All you need is food

Onze koffie

Oh La La Chochola! Februari is de maand van de liefde, 
en wat zegt beter ik vind je lief, dan een doosje bonbons? 

Waarom associëren we eigenlijk liefde met chocolade?  
Chocolade bevat cafeïne en theobromine, dit zijn stofjes  
waar je lekker van opkikkert. 

1

Valentijnsdag

14
Februari

Fb
uarr i
e

Pinch is een heerlijke romige kof�e 
met een kick. 100% Biologische 
Fairtrade Arabica bonen afkomstig 

uit de beste kof�egebieden in Zuid- en 
Centraal- Amerika. Bij het produceren  
van onze Pinch boon werken we met  
een zo laag mogelijke CO2 uitstoot en 
compenseren we wat er overblijft door  
te investeren in ef�ciënte kooktoestellen 
thuis bij lokale gezinnen in Afrika. 

Met de juiste geur voelen mensen zich 
gelukkiger, ervaren minder stress en 

genieten meer van hun omgeving.  
Je kunt nu bij jouw op kantoor  

genieten van onze nieuwe geurlijn.

Koolraap behoort tot de familie  
van de kool. Deze dikbuikige knol  
groeit, in tegenstelling tot andere  

koolsoorten, onder de grond.

De geur van sinaasappels maakt het  
stofje serotonine aan. En juist van dit  
stofje wordt een mens ontzettend vrolijk.

SinaasappelKoolraap
Groente Fruit&

PROMISE
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Ga je de uitdaging met ons aan? 
Wanneer je als volwassene 
deze week geen vlees eet,  
bespaar je: 130 liter water,  
76 kilometer autorijden en 

770 gram dierenvlees. Onze 
locaties doen dit jaar weer mee. 
En geen zorgen, we presenteren 
volop heerlijke vlees-alternatieven 

in het restaurant :-)

www.weekzondervlees.nl

WEEK  
ZONDER 
VLEES

DOE JI
J M

EE?

Veggietastic!
Minder vlees eten is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor de gezondheid. Bij Eurest is minder vlees 
aanbieden een van onze prioriteiten. Net als minder 
zout, meer vezels en heel veel veggies.

Wist je bijvoorbeeld dat binnen onze menucyclus en restaurants we 
het aantal veganistische alternatieven drastisch hebben verhoogd? 
Daarbij bevatten al onze maaltijden minimaal 30% groenten en is 
onze saladebar volledig vleesvrij. 

1

Dag van 
het geluk

20
Maart

Dat betekent 90% meer groente en 19% minder vlees,  
met een nog lekkerdere smaak. Deze aanpassing heeft  
een milieubesparing tot gevolg van;

Maart

Raapstelen zijn het jonge blad  
van mei  knolletjes en zien er uit als 

langwer pige blaadjes met knapperige 
steeltjes. Raapstelen bevatten echter  

veel meer ijzer dan spinazie!

Hoewel de peren aan bomen groeien,  
rijpen ze het beste als ze geplukt zijn.  
Onrijpe peren rijpen het beste op een  
fruitschaal bij kamertemperatuur.

Onze hele sandwichlijn is green.

PeerRaapstelen
Groente Fruit&

3.555 
douchebeurten

7 rondjes om de  
wereld met de auto
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Waste warriors
Ongeveer een derde van het wereldwijd geproduceerde 
voedsel wordt elk jaar verspild. In Nederland is dat  
41 kilo eten per persoon per jaar. 

Stop Food Waste Day, bereikt meer dan 10 miljoen consumenten. 
Compass Group heeft zich toegelegd om in 2030 voedselverspilling 
met 50% te hebben verminderd.

2

Stop 
Foodwaste 

Day

Winnow 

23
April

Het is zonde om aan het einde van  
de dag lekkere en goede producten 
te moeten weggooien. Hier hebben 

we een oplossing voor gevonden. Met  
Too Good To Go geven we leftovers een 
tweede leven. Bestel je Magic Box aan 
het einde van de dag via de app en  
haal voor een prikkie je maaltijd op.

K eukens die Winnow gebruiken zijn 
slimmer en weten precies wat ze  
in hun vuilnisbakken gooien. Dit  

systeem helpt chefs te bij het eenvoudig 
vaststellen van voedselverspilling, waardoor 
er verstandiger kan worden ingekocht.

Too Good To Go APP

Ap
ri l

Jaarlijks belanden er  75 miljard bananen 
in de prullenbak. 

Bananen redden, daar 
zien we brood in!

Jarenlang werd er gedacht dat er  
ontzettend veel ijzer in spinazie zit. Aan 

het begin van de 20ste eeuw is er echter 
een fout gemaakt tijdens de analyse van 

spinazie en is de komma één plaats  
te ver naar rechts geplaatst. Er zit  

dus geen 40mg ijzer per 100 gram  
spinazie, maar slechts 4,0mg.

Rabarber is of�cieel een groente en geen 
fruit, al wordt het wel vaak als fruit gegeten, 
bijvoorbeeld in desserts of taarten.  
Een lekkere manier om aan je portie  
groente te komen.

RabarberSpinazie
Groente Fruit&
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All  
day 
food
Drie grote maaltijden per dag is verleden tijd. 
Meerdere keren per dag een kleine maaltijd 
is gezonder, zorgt voor een stabiele suiker-
spiegel geeft meer energie gedurende de 
dag. (yoghurt met fruit, sandwich, smoothie)

PerzikAsperge
Wil je weten of je verse asperges te 

pakken hebt? Wrijf er dan twee langs 
elkaar; als ze een tjirpend of piepend 

geluid maken, zijn ze vers. 

Perzik valt onder de categorie steen-
vruchten, net zoals pruimen, kersen, 
abrikozen en avocado’s.

Energize it up
We moeten en willen heel veel. Een drukke baan, een 
gezin en hobby’s, waar haal je de energie vandaan om 
alles uit je dag te halen? Hieronder wat tips voor een 
mei maand vol met energie.

2

Moeder-
dag

SlaapLifestyle op maat

10
Mei

Onderzoek wijst uit dat bananen, noten, pindakaas,  
jasmijnrijst, volle granen, kruiden zoals salie of  

basilicum, thee met valeriaan en zuivelproducten  
zoals melk, kaas en yoghurt de slaap stimuleren.

Lekker buiten sporten samen met  
je collega’s of in house-�tness of  

yoga lessen? In samenwerking met  
High Five, zorgen wij dat je voor  

de zomer �t in je vel zit.

Voldoende drinken is essentieel om je  
hersens optimaal te laten func tioneren. 

Vocht in je lichaam zorgt er namelijk voor 
dat je glucose in je bloed op kunt nemen. 

Gooi ‘m dan in onze PET Recycle Bin.  
Studenten en mede werkers ontvangen 

 
in het restaurant en kunnen sparen voor 

prijzen of extra korting.

Mie

Groente Fruit&
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Great Breaks
Wij staan voor GREAT BREAKS! Overal en op ieder  
moment van de dag, verbinden wij mensen door  
lekker en gezond eten, geweldige ervaringen, op maat  
gemaakte oplossingen en onvergetelijke service.  
Het gevolg? Blije, betrokken en productieve gasten.

2

Start
EK 

voetbal

For your Mood

12
Juni

Standaard broodjes en kannen  
kof�e behoren tot de verleden tijd.  

Geef aan ons door wat het doel is van  
je vergadering en wij zorgen ervoor  
dat je optimaal presteert. Wil je je  
creativiteit aanboren tijdens een  
brainstorm, heb je energie nodig  

tijdens een lange sessie of juist een 
focus voor gedetailleerde taken? 

Wij stellen je BQT lunch samen uit  
heerlijke producten rijk aan de  

voedingstoffen die jouw lichaam  
op dat moment nodig heeft. 

Wist je de een courgetteplant op zijn top 
30-40 bloemen kan maken en dus ook 

zoveel courgettes? In Italië is de groente 
bekend als ‘zucchino’, in onder andere  

de VS, Duitsland en Australië is  
deze naam verbasterd tot ‘zucchini’.  

In Nederland en Nieuw-Zeeland hebben 
we de Franse naam overgenomen.

Het duurste fruit ter wereld is de Japanse 
Yubari-cantaloupe: een meloensoort die 
uniek is in de wereld en alleen in het dorpje 
Yubari in Japan wordt verbouwd. De vrucht 
gaat voor gemiddeld 11.000 euro over de 
toonbank.

MeloenCourgette
Groente Fruit&

Wil je 
geïnspireerd  

worden tijdens  
je break?  

Volg ons op  
Instagram,  
facebook  

en LinkedIn!

Ju
ni

leenbieb
Pak een van de vele  

boeken mee uit de  
boekenkast. Ontspan en  

verrijk je kennis tijdens een van je breaks.  
Wij creëren ontmoetingsplekken om de sociale interactie 
tussen de pandbewoners te stimuleren. Deel je kennis door 
gelezen boeken of eigen uitgelezen boeken terug te zetten 
en draag bij aan Workplace Wellbeing bij jou op kantoor. BQT 
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What’SUP
De zomer is weer volop begonnen. Tussen de middag 
heerlijk naar buiten met je lunch. Een stukje wandelen en je 
kunt er weer fris tegenaan. Hieronder een aantal leuke, 
lekkere en gezonde opties voor de mooie maand juni.  
En natuurlijk onze duurzame blik op verantwoord genieten. 

Weinig tijd? 
Alles wat we maken, kunnen we voor  
je inpakken om mee te nemen. Daarbij  
hebben we iedere dag een geselecteerd  
to go assortiment voor je klaarliggen  

in het restaurant. 

Makkelijk, snel en lekker!

3

Start
Olympische

spelen

24
Juli

Een mens mag niet meer dan 4 uur per dag, 
en zeker niet langer dan 30 minuten achter-
een zitten. Kleine, korte beweeg pauzes zijn 
essentieel voor het optimaal functioneren van 
lichaam en geest. Ga dus eens, in plaats van 
traditioneel lunchen in het restaurant, lekker 
met je collega’s naar buiten. Je kan vooraf bij 
ons bestellen en we stoppen een kaart met 
verschillende wandelroutes bij je lunchpakket.

Je eigen duurzame besteksetje verpakt 
in een mooi doosje en makkelijk om 
mee te nemen. De in Londen wonende 

ontwerper Cairn Young is gefascineerd 
door de Japanse houtkunst. Dit zie je terug 
in zijn geometrische ontwerpen. Of je nu 
binnen of buiten luncht, met dit unieke 
product heb je altijd je eigen besteksetje  
bij de hand en draag jij een steentje bij  
aan een beter milieu.

Columbus dacht dat de paprika’s pepers 
waren door de scherpe smaak. Vandaar 

dat paprika’s in het Engels nog steeds 
‘peppers’ heten. Een groene paprika  

is eigenlijk een rode, gele of oranje  
paprika die nog niet rijp is.

De abrikoos komt oorspronkelijk uit  
Armenië en werd 4000 jaar geleden in  
het oude China al geteeld. Abrikozen groeien 
aan bomen die tot 10 meter hoog kunnen 
worden. Abrikozen zijn steenvruchten net  
als de kers, perzik en pruim. 

AbrikoosPaprika
Groente Fruit&

Lunchwandelen

Ju
li

100  %
Duurzaam Bestek
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