
U noemt uw restaurant geen eetzaal meer. Om 

een horecamatige uitstraling te creëren zoekt u 

een  partner die weet wat dit inhoudt en die 

bekend is met de budgetten in de zorg. 

AKB Bert Muller heeft ervaring in de 

zorgsector én in de hotellerie. Wij wil-

len u inspireren waar het gaat om de 

inrichting van uw seniorenrestaurant of 

woonkamerproject. Daarbij verliezen 

we de randvoorwaarden van de zorg-

sector niet uit het oog. AKB Bert Muller

spreekt dan ook niet over haar toon-

kamer, maar van haar belevingsruimte waar-

in de presentatie van uw voeding centraal staat.

Maak een afspraak met één van onze account-

managers voor een verwendag of kom langs in onze 

belevingsruimte in Zeist. 

Van Bestek tot Bestek. Hotelbenodigdheden, Grootkeukenprojecten, Technische Dienst.

Hotelbenodigdheden en showroom
Dijnselburgerlaan 3
3705 LP Zeist
T 030 695 08 14
F 030 695 72 44

Projectafdeling en Technische Dienst
Operetteweg 35
1323 VK Almere-Stad
T 036 536 71 40
F 036 536 09 36

E info@bertmuller.nl W www.bertmuller.nl

Een partner met visie:
van Bestek tot Bestek

‘We brengen even een 
moment zonder zorg’

Beleidsthema amBiance

Steeds meer verpleeg- en verzorgingshuizen proberen sfeer aan te brengen. Warme kleuren op 
de  muren, comfortabel én mooi meubilair en niet te vergeten een sfeervolle tafelaankleding zijn 

 zaken waarmee een zorginstelling zich kan onderscheiden. Veel projectinrichters en leveranciers van 
 meubelen en andere ambianceverhogende attributen hebben vandaag de dag een adviseur in huis  

die precies weet wat de zorg wenst.

[ DOOR JOHAn KOning ]
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sfeer wordt steeds belangrijker



cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen maken steeds vaker 

de keuze voor een bepaald huis omdat de ambiance hen aanstaat. 

Voor ziekenhuispatiënten geldt hetzelfde. De cliënt en patiënt van 

vandaag de dag weten wat zij willen. Zorginstellingen zijn zich 

daarvan steeds beter bewust en trekken meer geld dan in het ver-

leden uit om kleur en comfort aan te brengen. Vaak doen ze een 

beroep op leveranciers van meubelen die doorgaans meer doen 

dan het leveren van tafels, stoelen en kasten; ze geven ook advies 

over de totale inrichting.

Satelliet Meubelen is één van de partijen die zich bezighouden met 

de inrichting van zorginstellingen. Het in 1972 in Breda opgerichte 

bedrijf hield zich aanvankelijk alleen bezig met het leveren van 

binnen- en buitenmeubilair aan de horeca. ‘In dat segment heb-

ben we onze collectie opgebouwd. Die meubelen zijn later ook 

in andere marktgebieden terechtgekomen’, vertelt commercieel 

directeur eric Roest.

Horeca
‘Horeca heeft een bepaalde sfeer en in andere markten, waar-

onder de zorg, is daar de laatste jaren steeds meer vraag naar 

ontstaan. In het bedrijfsleven is een horecamatige aanpak van 

bijvoorbeeld de bedrijfskantine ook steeds gewilder. Mensen zijn 

tijdens het werk op zoek naar de beleving die ze ervaren tijdens 

bijvoorbeeld het uitgaan. Zo kunnen ze in de pauze even volledig 

loskomen van het werk en ontspannen.’

Satelliet houdt zich ook bezig met de inrichting in het onderwijs, 

de ontspanningsmarkt (onder meer bungalowparken, zwembaden 

en andere sportfaciliteiten) en retail middels Retail & concepts. 

‘Denk daarbij aan het inrichten van winkels en winkelketens – V&D 

la Place en Bakker Bart bijvoorbeeld – en concepten als McDonald’s 

en DéliFrance.’

eric Roest geeft aan het idee te hebben dat de verschillende 

marktsegmenten waarin Satelliet actief is naar elkaar toegroeien. 

‘Overal heeft men het idee: we willen even los. Ze willen verwend 

worden op bepaalde momenten en een goede en sfeervolle 

inrichting hoort daar bij. De tendens is dat op alle maatschap-

pelijke vlakken de horeca-achtige uitstraling wordt gewaardeerd. 

Natuurlijk in de kroeg en in het restaurant, maar ook in winkels, 

vakantiehuisjes en zorgcentra en het ziekenhuizen. Gastvrijheid is 

overal een belangrijk issue.’

Beleidsthema amBiance

‘Altijd in samenspraak met de 
opdrachtgever en gebruiker’ 

indomo streeft er naar om klanten in de showroom te 

ontvangen. hoofd verkoop binnendienst Gertrude van de 

Bovenkamp geeft aan dat het assortiment van de leverancier 

van onder meer serviesgoed en glaswerk niet in een folder 

of op internet is samen te brengen of in een gesprek bij de 

afnemer is uit te leggen. ‘het is moeilijk om er dan een goed 

beeld bij te krijgen’, is haar opvatting.

van de Bovenkamp wil maar zeggen: indomo heeft – trouw 

aan de betekenis van haar naam – nogal wat in huis. ac-

countmanager jan zwiers vervolgt: ‘natuurlijk is er een 

voortraject, waarbij we in de instelling worden gevraagd. 

We willen een restaurant is dan meestal de simpel lijkende 

opdracht. vaak worden we ingeschakeld als de bouw of ver-

bouw al nagenoeg gereed is. samen met de opdrachtgever 

wordt dan gekeken naar servies dat qua kleur en beleving 

past in de omgeving van het restaurant. in deze ronde wor-

den de puntjes op de i gezet en wordt het restaurant verder 

aangekleed met bestek, glaswerk en tafelaccessoires.’

een bezoek aan de showroom in hengelo is de start van het 

proces: hier wordt het totaalplaatje duidelijk. ‘het is niet 

ongewoon dat bij zo’n bezoek alle partijen vertegenwoordigd 

zijn: leidinggevenden, medewerkers en cliënten.’

Kernwoord bij de aanpak van indomo is luisteren. ‘Wij moe-

ten luisteren naar onze afnemers en er wordt door directies 

van instellingen ook steeds meer naar bewoners geluisterd’, 

merkt van de Bovenkamp op. ‘de maaltijd blijft, hoe je het 

ook wendt of keert, het belangrijkste moment van de dag. 

dus kleed je die ook het liefst mooi aan. ook veel zieken-

huizen kiezen voor een andere presentatie van de maaltijd. 

het is steeds meer een sociaal gebeuren, waarbij de cliënten 

elkaar ook stimuleren om te eten. het is een wisselwerking 

met een sneeuwbaleffect: een servies wordt na een bezoek 

aan onze showroom en een blik op de diverse mogelijkhe-

den vaak uitgebreid met bijvoorbeeld schalen en glazen. en 

voor je het weet staat er een prachtig restaurant, met een al 

even mooi en passend serviesgoed.’

maar, alles in overleg met de opdrachtgever, wil het indomo-

duo benadrukken. ‘ten eerste kennen zij het budget en ten 

tweede moeten zij ermee werken. en als er dan ook nog 

goed naar de gebruikers geluisterd wordt, komt alles piekfijn 

voor elkaar.’

over de budgetten in de zorg maken van de Bovenkamp en 

zwiers zich niet zo heel veel zorgen. ‘men is de laatste jaren 

steeds meer tot de ontdekking gekomen dat investeren in 

sfeerbepalende zaken zoals een goed servies, de sfeer in het 

huis ook ten goede komt’, zegt zwiers. ‘en dat is zowel voor 

de medewerkers 

als voor de cliënten 

een groot pluspunt. 

het is de inves-

tering dubbel en 

dwars waard.’

Jan Zwiers en Gertrude van de Bovenkamp:  

mooie presentatie van de maaltijd.

Eric Roest  

van Satelliet
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Beleidsthema amBiance

Voor Satelliet is de zorg een van de speerpunten. ‘Niet voor niets 

hebben we met Pim Schreurs een speciale zorgcoördinator aange-

steld. Onze visie is dat het interieur van bijvoorbeeld een restau-

rant de mensen even vrij van de zorg moet maken. We brengen 

even een moment zonder zorg, is daarbij het credo. Hospitality 

brengen is het kernbegrip; dat houdt in dat verschillende emoties 

in het interieur samenkomen. Hospitality is niet de tafel of de 

stoel, maar juist het creëren van een omgeving waar mensen zich 

prettig kunnen voelen.’

gigantische statafels
‘Als onze mensen met beslissers uit de zorg in gesprek gaan, bren-

gen wij met onze collectie niet-standaard ideeën aan’, vervolgt 

Roest. Hij geeft als voorbeeld het personeelsrestaurant van het 

eindhovense catharina Ziekenhuis. ‘In overleg met de architect en 

de facilitaire medewerkers hebben we daar twee gigantische sta-

tafels van bijna twintig meter lengte neergezet. Het resultaat is dat 

het personeel dat gewend was om op telkens dezelfde plaats aan 

dezelfde tafel te eten gedwongen is om elkaar meer op te zoeken 

tijdens de lunch. er is meer interactie, ook omdat de afstand tussen 

de mensen aan de tafel veel geringer is. Het patroon dat mensen 

bij binnenkomst hun vertrouwde plekje opzoeken, is hiermee 

doorbroken. Door anders met het meubilair en de inrichting om te 

gaan dan standaard creëer je verrassing en levendigheid. Maar je 

hebt natuurlijk wel een organisatie nodig die de uitdaging aan wil 

gaan om het anders te doen.’

Roest geeft aan dat hij vrijwel elk project in de zorg dat Satelliet 

Meubelen doet als apart beschouwt. ‘Ook omdat juist in dit seg-

ment nog een inhaalslag moet worden gemaakt. Bovendien heb-

ben we een dubbele functie binnen de markt. Projectinrichters als 

Ahrend en eromes en interieurbouwers maken enerzijds gebruik 

van onze meubels bij hun projecten, maar anderzijds worden we 

ook rechtstreeks ingeschakeld om niet alleen te produceren, maar 

ook om in te richten.’

Voorzien in de gemiddelde 
 behoefte van bezoekers
de kern van de aanpak van eromes is goed luisteren naar 

de wensen opdrachtgevers, zegt verkoopmanager Projecten 

Berry appeldoorn van projectinrichter eromes over de wijze 

waarop projecten worden aangepakt. ‘We proberen een heel 

kritische partij voor onze opdrachtgever te zijn. We maken 

regelmatig mee dat ons simpelweg wordt gevraagd of we 

het restaurant opnieuw willen inrichten, zonder vooraf opge-

steld plan of doel.’

de filosofie van eromes is om er eerst achter te komen wat 

een zorginstelling precies met dat restaurant wil. ‘op onze 

eerste vraag: ‘waarom ga je een restaurant verbouwen?’ 

weten zorginstellingen vaak niet meteen een antwoord te 

geven. als wij als inrichter precies weten wat de filosofie en 

de intentie achter de verbouwing is, dan is het voor ons veel 

gemakkelijker naar een goed eindresultaat te werken.’

iedereen die een restaurant binnenkomt, heeft een andere 

behoefte, weet appeldoorn. aan zijn mensen is het de 

taak om de gemiddelden van die behoeften tot een grote 

gemene deler te maken. ‘er zijn mensen die de krant willen 

lezen of een boek. dan maken we een leestafel of leeshoek. 

sommige bezoekers willen in grote groepen eten en anderen 

juist intiem met zijn tweeën. ook daarvoor moeten we de 

juiste uitrusting verzorgen. Wat we vaak doen is inrichten 

met een diversiteit zonder daarbij de grote lijnen uit het 

oog te verliezen. We werken dan bijvoorbeeld met niveau-

verschillen, zoals tafels in verschillende hoogtes. dit geeft 

ook meer dynamiek aan een ruimte. hogere tafels kunnen 

gebruikt worden voor een snellere lunch, terwijl de lagere 

zitjes voor uitgebreidere maaltijden geschikt zijn. vroeger 

was het zo dat men om twaalf uur en om half zes at. dat is 

niet meer zo.’

Bovendien is een restaurant volgens appeldoorn ook op 

andere manieren te gebruiken. ‘voor overleg met collega’s 

bijvoorbeeld of als werkplek. het restaurant maakt veelal 

onderdeel uit van een centrale plek in een gebouw. Wij 

noemen dat vaak het dorpsplein. Wij kunnen als inrichter 

het complete plan voor dat dorpsplein aanleveren, inclusief 

verlichting, vloerbedekking, wanden, kleurpatronen. de 

klant krijgt, als ze dat willen, een compleet plan gepresen-

teerd, dat wij door onze interieurarchitecten laten maken. 

in samenwerking met onze partners kunnen we ook al deze 

zaken regelen. eromes dient dan als centraal aanspreekpunt 

voor de klant.’

eromes is van oorsprong 

meubelproducent, maar biedt 

tegenwoordig een totaalpak-

ket aan. ‘We hebben een rol als 

totaalinrichter, mits de klant daar 

behoefte aan heeft. het komt 

voor dat we een project volledig 

turn-key inrichten en opleveren.’

Personeelsrestaurant Catharina Ziekenhuis: meer interactie.

Verkoopmanager Projecten  

Berry Appeldoorn:  

goed luisteren.
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Beleidsthema amBiance

Satelliet heeft eigen interieuradviseurs in dienst en werkt boven-

dien veel samen met architecten en interieurbouwers. ‘Zij zijn er 

meester in om de verschillende inrichtingstouwtjes aan elkaar vast 

te knopen tot één geheel. en dan is het heel mooi om buiten de 

gebaande paden te treden, zoals we in eindhoven hebben gedaan. 

Het is onze taak om niet-vanzelfsprekend bezig te zijn. Dan heb je 

misschien niet altijd een even ergonomisch verantwoorde stoel in 

de recreatiezaal staan, maar de bewoner van het verzorgingshuis 

krijgt door juist die stoel te gebruiken wél het gevoel dat hij in de 

kroeg zit, waar hij vroeger met zijn kornuiten een borreltje dronk 

en een kaartje legde. Kijk, dát is ambiance. Dát is een moment 

zonder zorg.’

investering
Volgens Roest zijn de budgetten die binnen de zorg beschikbaar 

zijn voor de inrichting doorgaans toereikend. ‘We kunnen meestal 

volop uitpakken. Misschien is men in de zorg op het gebied van 

budgettering ook wel een ander niveau gewend. In ieder geval is 

het zo dat wij als importeur, groothandel en producent van meu-

belen dicht tegen de bron aanzitten. Men kan in onze collectie uit-

stekend terecht en de breedheid van die collectie is dan misschien 

wel ons grootste pluspunt ten opzichte van andere leveranciers.’

De commercieel directeur heeft het idee dat zorginstellingen 

bereid zijn te investeren in sfeer, omdat ze beseffen dat ambiance 

belangrijk is. ‘een instelling wil zich graag profileren als een uit-

stekende instelling. en daar hoort een mooie, sfeervolle inrichting 

zeker bij. De performance stijgt ook aantoonbaar. In het catharina 

Ziekenhuis bijvoorbeeld is de omzet van het personeelsrestaurant 

na de verbouwing aanzienlijk gestegen. De investering verdient 

zichzelf misschien sneller terug dan vooraf gedacht. Vroeger was 

de investering die werd gedaan in een inrichting ook niet minder 

dan die nu is. Alleen is men de laatste jaren veel meer gaan kijken 

naar de functie van de inrichting. Wat doet een stoel voor je? toen 

was het veel meer: degelijkheid, robuustheid en duurzaamheid. 

tegenwoordig wordt er ook naar sfeer en design gekeken.’

De showroom van AKB  

waar ideeën kunnen   

worden opgedaan.

Een combinatie van zien,  
ruiken en voelen
Gloednieuw is-ie niet, maar zo ruikt het er wel. de show-

room van aKB Bert muller in zeist werd bijna een half jaar 

geleden geopend en ruikt nog even fris als toen. ‘ook met 

geur kun je heel veel doen qua ambiance’, legt directeur jos 

den hengst uit. ‘dat proberen we met dit speciale aroma in 

onze showroom duidelijk te maken.’

vooral de rustige indeling valt op in de toonzaal van de 

leverancier van onder meer serviezen en bestek. aKB Bert 

muller laat veel zien door weinig te tonen. ook een onder-

deel van de filosofie, weet den hengst te vertellen. ‘voordat 

onze zorgrelaties hier in de showroom komen kijken, weten 

wij welke stijl zij ongeveer willen hebben. Wij kunnen de 

toonzaal dan zo inrichten, dat zij op een rustige manier hun 

stijl kunnen ervaren. ze worden niet afgeleid door ander 

servies of bestek.’

den hengst stelt dat ambiance een combinatie is van zien, 

ruiken en voelen. een showroom is meestal wat muffig, 

vandaar dat wij ook met geur onze showroom extra hebben 

aangekleed. iedereen die hier binnenkomt beseft dat er een 

aangename en kenmerkende geur hangt. dat is ook een 

stuk van de ambiance, in dit geval van onze showroom.’

Bij aKB Bert muller is bij de inrichting van de nieuwe show-

room goed in het oog gehouden dat het voor de bezoeker 

duidelijk moet zijn waarom hij er komt. ‘namelijk om 

ideeën op te doen om zijn maaltijden te kunnen presente-

ren. Wat wij te bieden hebben, moet enerzijds verrassend 

zijn, maar anderzijds ook passen bij de denkwijze van de 

klant. maar hij zoekt iets wat hij niet in de eigen omgeving 

vindt. je hebt de thuissituatie en de restaurantfunctie, die 

wij hier in onze toonzaal in beeld proberen te brengen. dat 

doen we dus niet door een overvloed aan mogelijkheden 

te presenteren, maar juist door selectief te zijn. en aan de 

hand van die selectie kunnen we weer samen met de klant 

verschillende variaties aanbrengen.’

Waaraan kan den hengst zien dat ambiance voor de zorg 

écht belangrijk is geworden de laatste jaren? de directeur 

komt met een klein, maar wel tekenend voorbeeld. ‘We 

verkopen de laatste jaren meer ijscoupes. vroeger was het 

ondenkbaar dat je deze verkocht aan instellingen en nu 

zie je door de opkomst van het sfeergevoel dat men de 

bewoners niet alleen graag een ijsje aanbiedt als toetje, 

maar deze op een aantrekkelijke, feestelijke en horeca-

matige wijze presenteert. het is echt een trend van de 

laatste jaren.’

AKB-directeur Jos den Hengst: presentatie op maat.
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Electrabel is de Energy Coach die u informeert over ontwikkelingen op de 
energiemarkt en u helpt bij een effi ciënte inrichting van uw energiehuishouding. 
Als één van de grootste energieproducenten van Europa willen we graag onze kennis 
en kunde aanbieden, zodat we onze krachten kunnen bundelen. Zoekt u geschikte 
besparingsmogelijkheden of wacht u op het juiste moment om gas en elektriciteit in 
te kopen? Neem dan contact op met uw Energy Coach, zodat we samen aan 
slimme energieoplossingen kunnen werken. De goedkoopste energie blijft tenslotte 
de energie die u niet gebruikt! Ga naar www.electrabel.nl/zakelijk en ontdek wat 
de Energy Coach voor u kan betekenen.

Zullen we samen 
aan slimme 
energieoplossingen 
werken?
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