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In dit jaarbericht vindt u de belangrijkste thema’s die
speelden in het jaar 2007 voor de contractcatering-
branche. Wij zijn bijzonder verheugd dat opnieuw met
alle leden een optimaal resultaat is neergezet. De ont-
wikkeling van de consumptie van biologische artikelen
is enorm toegenomen, dankzij de stimulerende maat-
regelen die de leden hebben genomen. Dit ondanks het
feit dat veel van de biologische producten nog niet het
gewenste prijsniveau heeft. De Nederlandse consument
blijft zeer prijsbewust, zeker waar het de lunch betreft.
Het jaarthema ‘Vitaal’ is een goede keuze gebleken.
Veel inzet is opnieuw gepleegd om consumenten te hel-
pen gezondere keuzes te maken. Dit is bij alle bedrijven
terug te vinden in tal van nieuwe concepten, waarmee
de creativiteit van de branche ook duidelijk naar voren
komt. Door de deelname aan ‘Ik Kies Bewust’ doet de
branche er nog eens een schepje gezondheid bovenop.
Diverse leden spannen zich in om op locaties de 
contractcateringnormen toe te passen. Dit leidt tot 
tonnen suiker en zout die in de pot konden blijven.
Werken met gezonde vetten is ook een belangrijk effect
voor Ik Kies Bewust. Al jaren voert Veneca een gezonde
vetten beleid en is dit ongeveer 20 jaar geleden al opge-
nomen in de gezonde snackwijzer van Veneca.

Voor dit jaarbericht is voor het eerst gebruik gemaakt
van een uitgebreider en betrouwbaar instrument, de 
zogeheten Branchemonitor. In samenwerking met TNS
NIPO wordt vanaf nu jaarlijks marktonderzoek gedaan

Voorwoord
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naar omzetten, aantallen locaties, personeelsgegevens
en wisselingen in de markt. Veneca is bijzonder ver-
heugd dat samen met alle leden deze monitor tot stand
is gekomen en dat in de branche eindelijk met een-
duidige cijfers gewerkt kan worden. In dit jaarbericht
vindt u meer informatie hierover.

Het is alles overziend weer een boeiend en dynamisch
jaar geweest. De branche is zeer vitaal en de verwach-
ting is dat komende jaren weer volop groei te zien zal
zijn op tal van terreinen.

Hans Rijnierse, voorzitter
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Dit jaar is voor het eerst gewerkt met cijfers uit de 
branchemonitor. De branchemonitor werkt met een-
duidige definities, waardoor de betrouwbaarheid ge-
waarborgd is en jaarlijkse vergelijkingen goed gemaakt
kunnen worden. Omdat dit jaar voor het eerst met de
monitor is gewerkt, is een vergelijking met voorgaande
jaren niet mogelijk. 

Marktontwikkelingen 
in cijfers
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Omzet

bedrijfscatering
onderwijs
institutioneel

totaal

1.019.017
69.514
93.467

1.181.998

Locaties

bedrijfscatering
onderwijs
institutioneel

totaal

3.417
266
314

3.997

De verhouding locaties bedrijfsleven en overheid is
75% en 25%. In onderwijs is de verdeling: wo 29%,
hbo 37%, mbo 25% en overig 9%. In institutioneel is
de verdeling verpleging en verzorging 65%, zieken-
huizen 3%, justitieel 32%.

De 3.997 locaties zijn ondergebracht bij zo’n 2.300 
opdrachtgevers. Dat betekent gemiddeld 1,7 locaties
per opdrachtgever. 

Contractwisselingen
Contractwisselingen komen in deze branche, evenals 
in de schoonmaak of beveiliging, regelmatig voor. 

X 1.000
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Verworven locaties

verworven van Veneca-lid
verworven van niet-Veneca-lid
voorheen in eigen beheer
overig

54%
7%

22%
17%

Verloren locaties

verloren aan Veneca-lid
verloren aan niet-Veneca-lid
verloren naar eigen beheer
sluiting pand of dienst
overig

49%
10%
12%
20%
9%

Het is een belangrijk kenmerk van de branche dat een
cateraar per jaar een aantal opdrachten verliest en een
aantal opdrachten wint. In de markt zijn verschillende
typen cateringorganisaties actief. Hierboven is voor 
het eerst aangegeven hoe de contractwisselingen eruit
zien.

Aard contract
In de branche zijn een aantal typen contracten in ge-
bruik. Jarenlang was het open-boek contract het meest
gangbaar. Dit contract geeft de opdrachtgever volledig
inzicht in kosten en opbrengsten en maakt dat de op-
drachtgever zelf het risico draagt. In de loop der jaren
ziet de branche een duidelijke kentering. De opdracht-
gever wil liever dat het risico meer bij de cateraar komt
te liggen. Dit is het geval bij een contract op basis van
een aanneemsom. Bij een commercieel contract heeft
de opdrachtgever alle vrijheid en ook het risico neer-
gelegd bij de cateraar. 



Medewerkers
De branche kenmerkt zich als een vrouwvriendelijke
branche. De verhouding vrouwen en mannen komt al
jaren uit op ongeveer 75:25.

Personele opbouw

vrouwen
mannen

totaal

13.112
4.317

17.429
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Leeftijdopbouw

21 – 40 jaar
41 – 65 jaar

33%
67%

open boek
aanneemsom
combinatie of 
commercieel

Onderwijs

44%
9%

46%

Bedrijfscatering

23%
40%

37%

Institutioneel

22%
45%

33%

Dienstverband

voltijds
30 – 39 uur per week
20 – 29 uur per week
19 uur of minder

23%
24%
29%
25%

Personele inzet per locatie

1 – 4 personen
5 personen of meer

Onderwijs

70%
25%

Bedrijfscatering

75%
20%

Aard contract





Zorgsector

De interesse bij zorginstellingen voor uitbesteding van
cateringactiviteiten groeit. De contractcateringbranche
merkt dat het gaandeweg voor cateringbedrijven ge-
makkelijker wordt om met zorgorganisaties in gesprek
te komen. De zorgsectoren werken meer bedrijfsmatig
en de behoefte aan onderscheidend vermogen groeit.
Samenwerking met de cateringorganisaties wordt 
daarmee interessanter, hetgeen kansen biedt voor de
branche. 

Contacten met zorgondernemers 
De lijn die Veneca heeft ingezet om contacten te 
zoeken met branche- en andere organisaties in de zorg-
sector is in 2007 voortgezet richting verpleegkundigen,
diëtisten, voedingsassistenten e.a. Zo werden gesprek-
ken gevoerd over onderwerpen als goed eten & 
drinken, welzijn en welbevinden, met de Vereniging
voor Voedingsassistenten en de Vereniging voor Food
& Hospitality Management (VHVG).

De vicevoorzitter van Veneca was uitgenodigd om als
panellid haar medewerking te verlenen aan het jaarlijkse
congres van de Nederlandse Vereniging van Zieken-
huisdirecteuren (NVZD). Daar kreeg zij de gelegenheid
de voordelen van samenwerking uit de doeken te doen.
Het was voor het eerst dat een cateringvertegenwoordi-
ger op het congres aanwezig was. Veneca ziet dit als een
goede ontwikkeling.

De catering in sectoren
en speerpunten
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Inflightsector

Een jaar lang is ervaring opgedaan met het nieuwe
marktsegment productiebedrijven dat Veneca in 2006
speciaal ten behoeve van haar inflightleden in het leven
riep. Het blijkt een goede stap te zijn geweest. Een 
onderwerp dat veel aandacht kreeg was de problematiek
rond de Hygiënecode voor de Contractcatering waar-
mee de Inflight geconfronteerd wordt. De inflight-
sector heeft te maken met bijzondere omstandigheden
en internationale richtlijnen die niet altijd aansluiten 
bij de Nederlandse wetgeving. Gekeken wordt of die
aansluiting binnen de hygiënecode alsnog gemaakt kan
worden op een wijze die ook voor de VWA werkbaar is.

Veiligheid
Een bestaand knelpunt dat nog manifester dreigt te
worden, betreft de veiligheidscontroles op Schiphol. In
het kader van de ‘security restricted area’-status, die in
2008 op de luchthaven van kracht wordt, is reeds aan-
gekondigd dat de controles bij de toegangspoorten nog
strenger zullen worden. Veneca vreest dat met name de
inflightcateraars, die dagelijks vele malen van landside
naar inside gaan, daardoor in de problemen kunnen
komen. Bij filevorming kunnen de temperaturen van de
maaltijden die zij vervoeren oplopen met alle gevolgen
van dien. In oktober 2007 hebben Veneca-vertegen-
woordigers (onder meer) aandacht gevraagd voor deze
problematiek tijdens een bijeenkomst met Schiphol 
Beveiliging.

Biologisch en duurzaam

Eind 2007 liep het tweede Convenant Marktontwikke-
ling Biologische Landbouw af, maar voor het zo ver was
lagen de uitgangspunten van het derde —en laatste, zo
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is afgesproken— convenant dat per 1 januari 2008 in
werking trad, al vast. Het nieuwe convenant zal zich 
gedurende de looptijd sterker richten op duurzaamheid,
waarmee de reikwijdte groter is geworden. De Rijks-
overheid hanteert al langer een duurzaamheidsbeleid. 

Criteria duurzaam
Over de criteria inzake duurzaam voor de catering was
eind 2007 binnen Veneca het laatste woord nog niet ge-
sproken. Duidelijk is dat de criteria meetbaar gemaakt
moeten worden en wel zodanig dat er voor de cateraar
niet te veel administratieve lasten ontstaan. Ook mogen
de criteria geen keurslijf voor de leden worden. Daar-
naast kwam ter sprake de duurzaamheidscriteria op te
nemen in het Certificatieschema Contractcatering, zo-
als reeds het geval is met de criteria inzake biologische
producten.  

Overgewicht en Ik Kies Bewust

Het congres ‘Nationale Balans Top 2007’, halverwege
het convenant Overgewicht, bevestigde dat op de doel-
stellingen van het convenant —stabiliseren overgewicht
bij volwassenen en terugdringen overgewicht bij jonge-
ren/kinderen— steviger ingezet moet worden. Veneca
nam in het kader van het congres deel aan twee debat-
ten: ‘de prijs van de gezonde keuze’ en ‘gezondheid op
de werkvloer’. 

Er is een nieuwe opzet voor het convenant in de maak.
Veneca zal participeren in de volgende speerpunten: be-
vordering van gezonde voeding op scholen (met name
schoolkantines); consequent doorvoeren van één her-
kenbaar keuzebevorderend logo (wegens succes met het
Ik Kies Bewust-logo); cao-bepalingen ter bevordering
van gezond eten & voldoende bewegen en inschakeling
van de OR om deze doelen binnen bedrijven mogelijk
te maken.
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Ik Kies Bewust 
Bij de invoering van het Ik Kies Bewust-logo in de 
catering zijn in 2007 belangrijke stappen gezet. Drie 
categorieën cateringproducten mogen het Ik Kies 
Bewust-logo thans voeren: verpakte producten, samen-
gestelde en op locatie bereide producten en buffetten.
Met name de koppeling van het logo aan de tweede 
categorie betekent een overwinning voor de sector. De
realisatie van de vierde doelstelling —Ik Kies Bewust
bedrijfsrestaurant-breed toepassen— wordt naar ver-
wachting in 2008 afgerond. Cateringbedrijven kunnen
een accreditatie halen waardoor zij het logo kunnen
voeren in hun locaties. De uitvoering hiervan is in 
handen van Cercat en TNO. De accreditatiebepalingen
zijn opgenomen in het Certificatieschema Contract-
catering. 

Certificering

Het Certificatieschema Contractcatering is een dyna-
misch document dat voortdurend aan verandering en
uitbreiding onderhevig is. De introductie van het 
Ik Kies Bewust-logo en de criteria rond biologisch is
daar een voorbeeld van. Het schema —nu een systeem-
schema— zal worden uitgebreid met een product-
schema. Een andere verandering is de reikwijdte van
het schema. Overeengekomen is dat het behalve voor
bedrijfscatering ook voor de institutionele sectoren gaat
gelden. In november is door de Raad voor Accreditatie
(RvA) een audit uitgevoerd, waarbij Cercat, CCvD en
het schema beoordeeld zijn. 

19



Voedselveiligheid

De nieuwe Hygiënecode voor de Contractcatering werd
eind 2006 tekstueel gewijzigd op een aantal belangrijke
onderwerpen, waardoor er meer en eenvoudiger 
methoden kwamen voor het ongekoeld uitgeven van
verpakte en onverpakte producten. In 2007 heeft de
wettelijke evaluatie van de code plaatsgevonden. 
Ook de institutionele catering zal in de evaluatie mee-
genomen worden. De VWA vraagt de catering om een
meer procesgerichte aanpak ten aanzien van richtwaar-
den. In 2008 wordt de code opnieuw geëvalueerd. 

Voedsel en Waren Autoriteit 
Op verzoek van VWA —die in 2006 een ingrijpende 
reoganisatie inzette— heeft Veneca in 2007 een voor-
stel gemaakt voor een nieuw handhavingsproces. VWA
wil gebruik maken van de analyses en rapportages die
door de leden van Veneca worden uitgevoerd. Het
voorstel van Veneca is erop gebaseerd dat de locaties
niet meer worden gecontroleerd maar dat een steviger
rol is weggelegd voor de certificerende instellingen bij
hun audit op basis van het Certificatieschema Contract-
catering. Het voorstel is door VWA goed ontvangen.
Op grond ervan maakt VWA een toetsingsmodel. 

Arboplusconvenant

Het Arboplusconvenant Contractcatering dat een loop-
tijd had van twee jaar, liep af in juli 2007. Het evaluatie-
rapport toont aan dat het convenant veel instrumenten
heeft opgeleverd om ondersteuning te bieden aan het
verder terugdringen van het ziekteverzuim in de sector.
Voorbeelden zijn: een CD-rom over goed bewegen, een
cursus coachend leidinggeven voor regiomanagers en
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een nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
uitgerust met een oplossingenboek. De instrumenten
zullen worden geborgd binnen Veneca. Voor het ove-
rige is het aan de bedrijven zelf om binnen hun eigen
cultuur te zoeken naar methoden en oplossingen. 

Intersectorale mobiliteit
Ook met gebruikmaking van cao-mogelijkheden en via
re-integratiebedrijven wil de branche werknemers 
helpen gezond en met plezier te werken. Het project
Intersectorale Mobiliteit dat in 2006 met steun van
onder andere het Ministerie van SZW in het leven werd
geroepen, blijkt een goed instrument te zijn. Doel is
werknemers kansen op werk te bieden in meerdere 
sectoren. Het project startte binnen de zorg, de 
contractcatering en de recreatiesector en breidt zich 
uit naar andere vergelijkbare sectoren zoals beveiliging
en personenvervoer.

Arbeidsmarktontwikkelingen

De krapte op de arbeidsmarkt voor de catering blijft 
een punt van aandacht. Cruciale aandachtspunten zijn:
zorgen dat er voldoende aanbod van personeel is én
zorgen dat werknemers zo lang mogelijk actief blijven
in bedrijven. Binnen de paritaire Stichting Kwaliteit
van de Arbeid voor de Contractcateringbranche (SKA)
kreeg leeftijdfasebewust personeelsbeleid en de wijze
waarop dit in de branche onder de aandacht wordt 
gebracht, opnieuw veel aandacht. Uitgangspunt daarbij
is datgene te doen wat ondersteunend kan zijn voor 
bedrijven op basis van het subsidiariteitsbeginsel. 
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Aansluiting bij CWI 
Op de slotmanifestatie van JongActief heeft Veneca
contact gelegd met het landelijk Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI). JongActief is een samenwerkings-
verband van CWI, VNO-NCW, MKB Nederland en
LTO Nederland en wordt ondersteund door het 
Ministerie van SZW. CWI werkt met competentie-
testen voor jongeren en reist door het land met een bus.
In de databank van JongActief zitten 50 verschillende
functieprofielen, doch geen enkele is gerelateerd aan 
de cateringbranche. CWI is geïnteresseerd om ook 
cateringprofielen in de databank op te nemen, teneinde
zo meer functies ook voor vrouwen te kunnen bieden.
Ook Veneca is voor aansluiting bij CWI en heeft met
goedvinden van de Stichting Opleidingen Contract-
catering (OCC) de daar aanwezige competentieprofie-
len aan CWI overgedragen.
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Ontwikkelingen 
in de markt

In onze steeds complexer wordende maatschappij
vraagt de markt om toenemende professionalisering,
flexibilisering, verbreding en specialisatie. Dit is ook
het speelveld waarin de contractcateringbranche zich
beweegt. Nieuwe markten en diensten komen op. De
branchevereniging ziet hierin nieuwe uitdagingen voor
de rol die zij kan spelen om ondersteuning en belangen-
behartiging van de cateringbedrijven op een goede
wijze in te vullen. 

Visiedocument Veneca 

In het medio 2007 verschenen visiedocument formu-
leert Veneca haar missie, visie, doelen en speerpunten
voor de komende drie jaar (2007-2010). De huidige
omzetverdeling in de branche ziet er als volgt uit: 
B&I-sector 71%, inflight 14%, institutioneel 10% en
onderwijs 5%. Het domein van Veneca verlegt zich
gaandeweg van contractcatering richting Foodservices
in de volle breedte, mits het onder de contractcatering-
cao past. 

Stijging grondstofprijzen

In 2007 werden landen over de hele wereld getroffen
door overstromingen, orkanen, extreme droogte, mis-
lukte oogsten en andere natuurrampen. Andere ontwik-
kelingen die consequenties hebben voor de markt is de
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economische groei in Aziatische landen en de inzet van
landbouwgronden voor de productie van biobrandstof-
fen. De grondstofprijzen liepen daardoor drastisch op.
Bedrijven in alle sectoren hebben ermee te maken, dus
ook de catering. Effecten als tekorten en prijsstijgingen
treffen cateraars in hun dagelijkse business. 

Artikel 10 en 11 versus BW 7:662

Bij de cao-besprekingen in 2007 heeft het desbetref-
fende ‘contractwisselingsartikel’ ook weer veel voeten
in de aarde gehad. Veneca heeft de overheid om 
hernieuwde aandacht gevraagd voor het heikele onder-
werp. De regelmatige contractwisselingen binnen de
catering rechtvaardigen een status aparte. Gelijkstelling
met bedrijfsovernames is niet terecht, zo vindt Veneca. 
Toepassing van een driekwart dwingend recht biedt een
betere oplossing voor de sector, suggereert Veneca. 
De nieuwe invulling van deze cao-artikelen heeft veel
gevolgen gehad voor de uitvoering van het personeels-
beleid bij contractwisselingen en leidde tot vergroting
van de administratieve lasten. 

Aanbestedingsregels 

Er wordt steeds meer Europees en openbaar aanbesteed
in de catering. Door de diverse overheden wordt een
Europese aanbesteding in veel gevallen als een onont-
koombare verplichting gezien. Dat leidt tot aanzienlijke
administratieve lasten. Zelfs kleine aanvragen gaan
soms gepaard met een grote hoeveelheid papierwerk,
terwijl voor de catering een verlicht regime geldt. 
Er blijft veel onduidelijkheid over de toepassing van de 
regels, ook instanties vinden het vaak lastig de aanbe-
stedingsregels te doorgronden en een goed programma
van eisen op te stellen. 

De in 2007 verschenen Veneca-brochure over het
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‘hoe, wat en waarom’ van aanbestedingen in de branche
wordt als zeer verduidelijkend gezien en er is veel vraag
naar. Ook de Veneca-website, waarop de tekst beschik-
baar is, wordt frequent bezocht. Daarnaast spreekt 
Veneca met diverse overheidsinstanties om de regel-
geving te vereenvoudigen en de administratieve lasten
terug te dringen.

Een goede ontwikkeling is de beschikbaarheid van
Tenderned, waarin een aantal van de specifieke 
problemen van de catering opgelost kan worden, zo is
de indruk. 

Werkgroep aanbesteding VNO-NCW

Binnen VNO-NCW houdt de werkgroep Europese
Aanbesteding waarin ook Veneca participeert 
(commissie COAB) zich met de onderhavige proble-
matiek bezig. In de werkgroep zitten diverse bedrijven
variërend van sectoren die met zware aanbestedings-
problematiek te maken hebben tot sectoren waarvoor
beperkte regelgeving geldt zoals de catering, VPB
(beveiligers) en OSB (schoonmakers). Het is interessant
en leerzaam om te zien hoe al die verschillende sectoren
omgaan met aanbesteding. Een algemene klacht is dat
er door het systeem vrijwel uitsluitend op prijs kan wor-
den ingetekend en gegund. Dat doet afbreuk aan het
kunnen tonen van specifieke kwaliteiten of concepten
van individuele bedrijven. 

Gids meest voordelige offerte 

De gids met deze titel die door Ferco (de Europese 
federatie voor de contractcatering) in samenwerking
met Veneca is ontwikkeld en vertaald voor de Neder-
landse markt, blijkt een handige leidraad te zijn voor
aanbestedende partijen om een goede prijs-kwaliteit-
verhouding te kunnen presenteren.
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Branchemonitor 

Veneca stapt per 1 januari 2008 uit het bedrijfschap 
Horeca en Catering. Het SER-bestuur gaf in 2007 voor
deze beslissing een positief advies af. De informatie die
tot nog toe uit het Bedrijfschap kwam zal nu op een
andere manier worden opgevraagd en wel door een 
Veneca Branchemonitor. De monitor bevat data op het
gebied van markt- en omzetontwikkelingen. De Stich-
ting Informatiecentrum Contractcatering is voor dit
doel opgericht. De ontwikkeling en uitvoering van de
Branchemonitor is in handen van TNS NIPO, op die
manier is onafhankelijkheid gegarandeerd. De eerste
uitkomsten vindt u elders in dit jaarbericht. 

Chipknip in beweging 

Naar verwachting zal in de nabije toekomst de pin-
en/of chipautomaat helemaal verdwijnen ten behoeve
van andere, meer geavanceerde technieken en moge-
lijkheden. Zo zou bijvoorbeeld aangesloten kunnen
worden bij de OV Chipknip of bij de Vialis Mastercards
Paypass. Er lopen ook al pilots met betaling via de 
mobiele telefoon. Zodra duidelijk is wat de definitieve
keuzes worden zal de branche zich hierop aanpassen. 

BTW-BUA-regelgeving 

Eind 2007 was er nog altijd geen verlossend woord 
gekomen van de zijde van het Ministerie van Financiën
over de nieuwe BTW-BUA-regelgeving. Dit tot verba-
zing van Veneca, daar de nieuwe regeling per 1 januari
2008 in werking zou treden en de nog slechts enkele
openstaande technisch-inhoudelijke vragen op een re-
cente vergadering op positieve wijze waren besproken.
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Public affairs
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Huisstijl

Veneca heeft in 2007 trots de nieuwe huisstijl geïntro-
duceerd voor alle uitingen: hygiënecode, jaarverslag,
brieven, mails, powerpointpresentaties, website 
enzovoort. Er is zorgvuldig nagedacht over de kleuren,
het lettertype en de lay-out van brieven en visitekaart-
jes. De keuze viel op een aantal frisse kleuren: rood,
groen en blauw. De nieuwe huisstijl is intern en extern
goed ontvangen.

Nationale Dag van de Cateringmedewerker 

Alle ingrediënten voor succes waren 22 november aan-
wezig bij het uitstapje dat Veneca een aantal catering-
medewerkers jaarlijks aanbiedt. Dit keer stonden op het
programma een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten en een VIP-lunch in het chique Amstelhotel
met als gastheer Jeroen Nieuwenhuize, DJ bij Radio
538. Irene Baltus, vicevoorzitter van Veneca, sloot de
bijeenkomst af met de woorden: ‘Zonder jullie zijn we
geen knip voor onze neus waard.’ Ook de lidbedrijven
in het land spanden zich in om hun waardering voor
hun mensen te uiten in brieven en/of toespraken en in
tastbare —vaak smakelijke— vormen. 
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Jaardiner en Veneca Award 2007 

Onder het motto ‘Veneca Vitaal’ organiseerde de 
vereniging haar jaarlijkse galadiner op 10 oktober in 
de ‘Cruise Terminal Rotterdam’. Oud-minister en 
vicepremier Gerrit Zalm ontving bij die gelegenheid de
Veneca Award 2007. Voorzitter Hans Rijnierse 
benadrukte dat de catering hem zeer erkentelijk is 
voor wat hij —‘de bok op de financiële haverkist van
Nederland’— voor de branche heeft betekend.

Tijdens het galadiner nam Veneca op passende wijze
afscheid van haar vicevoorzitter en medeoprichter 
Willem Hollander, die zich 22 jaar actief heeft ingezet
voor de vereniging. Naast zijn vicevoorzitterschap 
vervulde Willem Hollander talloze functies binnen 
én buiten Veneca. Voor zijn verdiensten ontving hij 
een Koninklijke onderscheiding —Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau— uit handen van burgemeester
Gerritsen van zijn woonplaats De Bilt. 

Uitreiking Veneca-Jaarverslag 

Op de traditionele Jaarbijeenkomst voor Veneca-
medewerkers in het sfeervolle Museum Van Speel-
klok tot Pierement heeft Paul Rosenmöller, voorzitter 
convenant Overgewicht, het Jaarverslag 2006 in 
ontvangst genomen. 

De bijeenkomst droeg het karakter van een mini-
symposium waarop, onder leiding van Gijs Weenink
van de Debatacademie, levendig gedebatteerd werd
onder meer over nauwere samenwerkingsvormen 
tussen contractcatering en onderwijs. Ook bij deze 
gelegenheid werd Willem Hollander intern bedankt
voor zijn inzet voor de vereniging: hij werd benoemd
tot Lid van Verdienste. 
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Plan de campagne Biologisch 

Veneca heeft meegedaan met een landelijke campagne
om bedrijven in staat te stellen acties te ontplooien in
het kader van biologisch. Vanuit de Task Force Markt-
ontwikkeling Biologische Landbouw (de uitvoerings-
organisatie van het Convenant Marktontwikkeling 
Biologische Landbouw) was hiervoor subsidie beschik-
baar gesteld om meer aandacht te genereren voor 
biologische producten in bedrijfsrestaurants. Hiervan is
door diverse lidbedrijven enthousiast gebruik gemaakt.
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Het secretariaat

De leden van Veneca nemen zelf de belangrijkste 
positie in. Daarom kon ook in 2007 worden volstaan
met een klein, effectief secretariaatsbureau als Van 
Zundert & Partners. Het Veneca-secretariaat bestond
in 2007 uit drie secretarissen en drie secretaresses.

Op de website van Veneca, www.veneca.nl vindt u 
meer informatie en kunt u de diverse publicaties van
Veneca bestellen.



Uitgave
Veneca, Vereniging
Nederlandse
Cateringorganisaties 

Tekst
Ineke Geraerdts 
Journalistiek & PR,
Veneca-secretariaat 

Ontwerp en realisatie 
Vorm en Vent, Amsterdam

Fotografie
Kobalt Fotografie BFN

Druk
Drukkerij Lecturis





Meer informatie over de Vereniging 
Nederlandse Cateringorganisaties 
vindt u op: www.veneca.nl

Ook de publicaties van Veneca zijn
via de website te bestellen.

Secretariaat Veneca

Stephensonweg 14
Postbus 693 
4200 AR Gorinchem

Telefoon 0183 626 172 
Fax 0183 621 161
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Website www.veneca.nl


