Techno Horeca: toonaangevend in grootkeukens
Nog een paar maanden en dan openen de deuren van het TopsportZorgCentrum op Sportpark Corpus
den Hoorn. Het multifunctionele gebouw huisvest veel meer dan alleen FC Groningen. Op de tweede
van in totaal vier verdiepingen komt het prachtige restaurant 2Corpus. De keuken voor het restaurant
wordt geleverd en geïnstalleerd door Techno Horeca. Techno Horeca is dé grootkeukenspecialist van
Noord-Nederland met een unieke positie in de markt. Door exclusieve partnerships worden keukens
gerealiseerd die rendement opleveren en efficiënt zijn voor ondernemer en kok.

‘Een keuken vol
toppers in het
TopsportZorgCentrum’

T

Techno Horeca is al 33 jaar toonaangevend in de
wereld van grootkeukens. Als totaalleverancier verzorgt Techno Horeca de plaatsing van grootkeukens,
maar doet het ook de service en onderhoud. Menno
Zuydervliet is sinds 13 jaar directeur en eigenaar van
Techno Horeca.
Grootkeukens, zijn die geschikt voor de villa’s van
diverse mede-Hattricksclub-leden?
“Haha, ze zijn helaas niet voor woonhuizen. Techno
Horeca levert aan de betere horeca, we zijn zeer actief
in de zorg en hebben een goede klantenkring in het
onderwijs en de bedrijfskantines. We maken keukens
die de ondernemer en de kok rendement opleveren.”
Keukens die rendement opleveren?
“Toch is het echt zo. We zien in de horeca al jaren een
schrijnend tekort aan personeel. De werkdruk is gigantisch en dus moet je de oplossing zoeken in apparatuur.
Bijvoorbeeld met de Flexichef van het topmerk MKN.
Een snelkookpan waarin je in twintig procent van de
tijd een gerecht kan bereiden. Door een ingebouwd
schoonmaakprogramma die slechts 2 minuten duurt,
is het apparaat binnen no-time weer zo schoon als
nieuw. Je begint de avond met vis, maakt snert tussendoor, eindigt met een steak en hebt slechts 2 minuten
omslagtijd nodig. Wij zijn de enige in Noord-Nederland
die dit product aanbieden.”
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Wat is er lastig aan het plaatsen van een grootkeuken?
“De handelingen voor het plaatsten van de keukens zijn
overal hetzelfde, maar alles moet natuurlijk wel door
de deur passen. Voorafgaand aan het proces wordt al in
oplossingen gedacht. We hadden laatst een klus in
Assen waarbij werkelijk de gehele ruimte schots en
scheef stond. Volledig uit het lood. Onze specialist heeft
alles opgemeten en op maat gemaakt. Komt er een
gigantisch aanrechtblad, met een hoek van precies 89,7
graden, het blad wordt langzaam op de plaats gezet
en…. alles past perfect. Dat is echt kicken.”
“Niets is ons te gek, ieder bedrijf zegt het, maar Techno Horeca meent het echt! We zijn een totaalleverancier. Naast plaatsing van de keuken kunnen we ook het

onderhoud en de service verzorgen. We doen alles in
eigen beheer dus heeft de klant direct contact met
onze mensen. De keukens die wij leveren, zijn van topkwaliteit en door goed onderhoud blijven ze ook van
topkwaliteit. We hebben echte vakmensen in dienst
en onze monteurs worden in de fabriek getraind.
Uw keuken is bij ons in goede handen.”
Waarom is Techno Horeca al jarenlang
toonaangevend in de branche?
“Wij zijn aandeelhouder van Pentagast, een Duitse
inkoopvereniging van 23 ondernemers met een grootkeukenbedrijf. Ze zijn allemaal actief in Duitsland en
wij zijn het enige Nederlandse bedrijf dat meefietst.
Als groep kopen we jaarlijks voor 200 miljoen euro
rechtstreeks in bij de fabrieken van de topmerken.
Deutsche Gründlichkeit. Pentagast heeft kennis van
zaken en door de continuïteit worden heel scherpe
prijzen gehanteerd. Via ons eigen private label kunnen
we keukenartikelen leveren van absolute topmerken.”
Jullie garanderen een BPK, wat is dat?
“De Beste Prijs/Kwaliteit-garantie, die heb je nergens
anders. Door Pentagast weet de klant zeker dat hij bij
ons het goedkoopste uit is. En door de expertise van
onze medewerkers kunnen we ongelooflijk veel maatwerk leveren. Wat hebben we eigenlijk een mooi
bedrijf.”

Hoe kom je terecht in de grootkeukens?
“Ik had op mijn 25e mijn eerste bedrijf, een groothandel
in brillen, ben ondertussen interim-manager geweest
bij diverse bedrijven en zit nu al jaren bij Techno Horeca. Toen ik hier instapte had ik echt geen verstand van
grootkeukens en nog steeds niet. Ik ben een werkgever
die nergens verstand van heeft. Mijn kracht ligt in het
uitdenken van een strategie. Waar ik goed in ben, is het
samenbrengen van de juiste mensen. Het formeren van
een goed team. Ik heb oog voor goede mensen, die veel
meer kennis hebben van de materie dan ik.”
Een van de pijlers van Techno Horeca is plezier
op het werk. Waarom is dat zo belangrijk?
“Door plezier gaat de kwaliteit van werk vooruit. Werknemers krijgen bij Techno Horeca de kans zich te ontplooien. Dat doe je door ze verantwoordlijkheden te
geven, maar ook bevoegdheden. Dat laatste wordt vaak
vergeten. Als de inkoper iedere factuur boven de 100
euro moet overleggen, heb je er niks aan. Ik weet dat al
mijn werknemers goed zijn in wat ze doen en mag dankbaar zijn dat deze mensen voor mijn bedrijf werken.”
Hoe doe je dat, een goed team smeden?
“Door mensen aan te nemen uit dezelfde bloedgroep,
dat doe ik op onderbuikgevoel. We hebben de juiste
mensen op de juiste plek. Iedere persoon heeft vlekjes
of tikjes. Ook je beste vrienden en als je daarop gaat
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letten, is de vriendschap heel snel over. Focus je daarom op de positieve eigenschappen. Je moet je collega’s
net zo bedienen als je klanten of je familie. Respectvol
met elkaar omgaan, dat is de crux en zo creëer je
synergie in je team.”
Hoe gaat Techno Horeca dan om met klanten?
“We zitten nooit vol en maken van onze klant prioriteit.
Het is nog nooit gebeurd dat een klant in nood zit en wij
er dan niet staan. We maken altijd wel iemand vrij en
dat moet ook want als er een probleem is, moet het
worden opgelost. We werken niet met apparaten, maar
we werken met mensen en zijn 24/7 te bereiken.”
“Het komt neer op topservice en topkwaliteit. Natuurlijk gaat er ook bij ons wel eens iets fout, maar er is
geen enkele klant die een slecht gevoel heeft bij Techno Horeca. Eerlijkheid duurt het langst, wat er ook
gebeurt, je vertelt het eerlijk en communiceert het
direct. We denken in oplossingen en leveren echt mooi
werk.”
Zijn er ontwikkelingen op de markt
van de grootkeukens?
“Ik verwacht dat in vijf jaar de markt is veranderd. Prijzen staan te veel onder druk, dus alle overbodige schakels gaan ertussenuit. Wij bestellen echter rechtstreeks bij de fabriek en zijn met Pentagast de grootste
Europese klant van topmerken als Rational. Dat is best
bijzonder en daarin is Techno Horeca uniek in Nederland. Net als andere branches wordt alles straks meer
gecentraliseerd. Overnames, packagedeals, er zullen
grotere bedrijven ontstaan.”

Hoe springt Techno Horeca daarop in?
“We zijn een samenwerking aangegaan met Bidfood.
Bidfood is net als Techno Horeca een bedrijf dat strategisch denkt. De koppeling tussen food en non-food is
voor Bidfood zeer interessant, maar ze hebben langer
gewacht dan hun concurrenten. Ze wachtten op een
opening door de aansluiting te vinden bij de grootste
partij van Europa, Pentagast. De krachten van één van
de grootste food-aanbieders van Nederland –Bidfood–
en Pentagast, de grootste van Europa in grootkeukens,
zijn gebundeld. Die synergie levert veel voordelen op.”

‘Niets is ons te gek.
Ieder bedrijf zegt het,
maar Techno Horeca
meent het echt!’
Strategisch denken en synergie zijn woorden die je
geregeld gebruikt als je het hebt over ondernemen.
Komt dat samen in het TopsportZorgCentrum waar
jullie de keuken gaan leveren?
“Jazeker. We zijn ongelooflijk trots op FC Groningen.
We hebben al jaren een goede relatie en doen alles op
het gebied van grootkeuken voor de club. We gaan de
keuken leveren in het TopsportZorgCentrum en doen
het onderhoud bij de keukens in het Noordlease Stadion. Het TopsportZorgCentrum wordt een prachtig
onderkomen voor sport in Groningen waar topsport en
breedtesport elkaar gaan ontmoeten en beter maken.
Synergie is er bij de verschillende sporters die gebruik
gaan maken van het gebouw. Maar ook bij de bedrijven
die ter dienste staan van de gebruikers om tot succes
te komen.”

DE HATTRICK

25

“Wat betreft de keuken in het TopsportZorgCentrum
zitten allemaal toppers aan tafel. FC Groningen is een
topper, Tweetal Catering en Effektief Groep is een zeer
bruisende samenwerking van hoge kwaliteit. Bidfood
wordt de hoofdleverancier en wij leveren de keuken en
de materialen. Allemaal ondernemingen die actief,
strategisch en met een topkwaliteit de markt bewerken. Daardoor heeft deze groep bedrijven elkaar
gevonden. Er is synergie tussen de bedrijven die de
keuken gaan exploiteren.”

‘Er is synergie tussen de
bedrijven die de keuken
gaan exploiteren’
Hoe kan het dat deze vier partijen zo goed matchen?
“Synergie bereik je door mensen. Bidfood, FC Groningen, Tweetal Catering, Effektief Groep en wij, we hebben allemaal dezelfde bloedgroep. Het past bij elkaar,
we staan proactief in de markt en omdat de sfeer binnen dit soort bedrijven actief en positief is, zijn mensen
er gelukkig. Ons uitgangspunt is conceptueel-strategisch denken en de klanten bedienen met een hoge
kwaliteit. Gezamenlijk gaan we heel mooie dingen
neerzetten van topkwaliteit, die de gasten uiteindelijk
terug-ervaren.”

Wat is er bijzonder aan de keuken
in het TopsportZorgCentrum?
“De keuken is gasloos. Dat is toch mooi? Het wordt de
overbuurman van de GasUnie en Techno Horeca zet er
even een gasloze keuken in. Er wordt straks gekookt
op inductie. De keuze voor inductie is voornamelijk uit
veiligheidsoogpunt en het is heel gemakkelijk schoon
te houden. Efficiënt werken, dus volop rendement.
Daarnaast vinden wij dat we als Gronings bedrijf
moreel verplicht zijn om gas zoveel mogelijk te vermijden. Het aantal gasfrituren of –steamers is er nog wel
maar worden bijna niet meer verkocht.”
Techno Horeca is sinds enkele jaren wederom
sponsor van FC Groningen. Hoe bevalt dat?
“Als leverancier wordt het wel op prijs gesteld dat je
sponsor bent van de FC. Maar ik vind het ook wel terecht.
Techno Horeca is een trots Gronings bedrijf. Als je FC
Groningen kan beleveren, is er niks mis mee om ook
sponsor te moeten zijn. Het is part of the deal en ik vind
het hartstikke leuk. De FC heeft een maatschappelijke
functie en op deze manier bouw je ook weer een band
op. Het heeft ons ook weer nieuwe klanten opgeleverd en
er zijn leuke werkrelaties ontstaan. Zelf zijn wij overgegaan op Payt sinds zij hoofdsponsor zijn van de FC. Een
mooi bedrijf met een goed businessidee ontstaan uit
strategisch denken. Daar houd ik van.”
[Foto’s: Noorderblik]
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