Next level borrelplanken
Horecatoppers aan je binden door coaching
Een bezoek aan Jongens van de Fant
Masterclass Christopher Naylor
HACCP training
Aziatische workshop

Geachte relatie,
Elk jaar investeren wij enthousiast veel tijd en energie in de organisatie van het
workshopprogramma, waarmee wij hopen een welkome bijdrage te leveren aan uw
kennisverbreding en inspiratie.
Het workshopseizoen 2020 staat boordevol leerzame workshops en interessante
trainingen. In verband met beschikbaarheid adviseren wij u om snel uw keuze(s) te
maken en niet te lang te wachten met inschrijven.
Training & Experience Center
Workshops en trainingen volgt u in ons gloednieuwe Experience Center. Hier vindt
u onze les- en presentatiekeuken met de nieuwste keukenapparatuur, wijnafdeling,
Lavazza trainingscenter & showroom en proefkeuken. Wij zien kennisoverdracht als
een belangrijk speerpunt van uw succesvolle onderneming. Daarom investeren wij
in u en uw toekomst. U en uw medewerkers ontwikkelen zich en doen inspiratie op
onder de meest optimale omstandigheden en met de modernste apparatuur.
Inschrijven
Via het inschrijfformulier op onze website onder het kopje ‘workshops’ kunt u zich
aanmelden. U ontvangt van ons een bevestiging voor de workshop(s). Wij rekenen
op uw aanwezigheid.
Annuleren
Hoewel wij, met uitzondering van Sociale Hygiëne, alle workshops geheel kosteloos
aanbieden, is de organisatie ervan dat niet. Wanneer u bent verhinderd tot deelname
waarvoor u zich heeft opgegeven, zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit uiterlijk
een week van te voren bij ons meldt. Wij kunnen dan nog proberen om de vrijgekomen
plaatsen aan te bieden aan andere relaties.
*Namen en mailadressen worden alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie over de workshop in
kwestie en worden niet bewaard en/of gebruikt voor andere doeleinden.

2020
Maandag

20 januari

Training

Kostprijsberekeningen

13:00 – 16:00 uur

Maandag

03 februari

Presentatie

Next level borrelplanken

13:00 – 16:00 uur

Maandag

10 februari

Excursie

Princen Bier brouwerij biertappen

13:00 – 16:00 uur

Maandag

17 februari

Masterclass

Horecatoppers binden door coaching

13:00 – 16:00 uur

Maandag

02 maart

Inspiratiemiddag

Trends & ontwikkelingen

13:00 – 16:00 uur

Maandag

09 maart

Workshop

Duurzame horeca & rendement vervolg 13:00 – 16:00 uur

Maandag

16 maart

Excursie

Jongens van de Fant

10:00 – 16:00 uur

Maandag

23 maart

Workshop

Een gezond alternatief

13:00 – 16:00 uur

Maandag

06 april

Masterclass

Christopher Naylor

13:00 – 16:00 uur

Maandag

20 april

Training

HACCP training in de praktijk

09:00 – 12:00 uur

				

13:00 – 16:00 uur

Maandag

04 mei

Op aanvraag

Workshop

Aziatische workshop

13:00 – 16:00 uur

Training

Sociale Hygiëne

09:00 – 17:00 uur

GRIP OP UW MARGE
KOSTPRIJSBEREKENINGEN
Voor iedereen die zijn marge wil bewaken
Het gebeurt regelmatig dat horecazaken zichzelf in de vingers snijden door

‘Een goede kostprijsberekening
is cruciaal voor het rendement
van uw horecazaak.’

bijvoorbeeld een lunchbroodje zó rijkelijk te beleggen dat de inkoopprijs
niet meer in verhouding staat tot de verkoopprijs. Dat is natuurlijk zonde!
Een goede kostprijsberekening is dan ook cruciaal voor het rendement van uw
horecazaak.
In deze training zullen wij de geheimen delen over hoe u grip kunt krijgen en
behouden op uw marge. U ontvangt handige schema’s waarin u makkelijk de
kostprijs per gerecht kunt berekenen en hoe u vervolgens de verkoopprijs kunt
bepalen.
We nemen ook zélf de proef op de som. U krijgt de opdracht om een berekening
voor ingrediënten te maken om vervolgens het gerecht met de juiste hoeveelheid
ingrediënten op te maken.
U zult ervaren dat dit nog niet zo makkelijk is, maar met de tips en tricks die u
tijdens de training zult ontvangen heeft u het geheel onder controle!

Training

20 januari 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan
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BORRELPLANKEN
NEXT LEVEL BORRELTIJD
Voor iedereen die dé perfecte borrelplank wil serveren

De borrelplank wint steeds meer aan populariteit, want er gaat natuurlijk
niets boven een lekkere snack bij de borrel! Als uw gasten een mooi
gepresenteerde borrelplank voorbij zien komen, krijgt de rest van uw
gasten hier ook zin in. ‘Zien eten, doet eten!’
Tijdens deze workshop gaan we u laten zien hoe u van een borrelplank een
feestje kunt maken!
Er zijn oneindig veel variaties aan hapjes en bites mogelijk, dus we laten deze
middag onze creativiteit de vrije loop gaan. Verras uw gasten met een thema,
zoals Mexicaans of Aziatisch, of speel juist in op een vegan of vegetarische
borrelplank.
Schrijf u in en verhoog uw omzet door het aanbod van snacks op een mooi
gepresenteerde borrelplank.

Presentatie

3 februari 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan

‘Maak van uw borrelplank een feestje!’
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‘Bier tappen lijkt een makkelijke opgave,
maar er komt stiekem veel bij kijken.’

BROUWERIJ
PRINCEN BIER
BIERTAPPEN

Voor iedereen die koning(in) van de tap wil worden
Het tappen van een biertje lijkt een makkelijke opgave, maar er komt
stiekem veel bij kijken. Deze middag staat dan ook volledig in het teken van
bier en tapkunsten!
We zijn van harte welkom bij Princen Brouwerijen, één van de grootste
brouwerijen ‘onder de kleintjes’ en gevestigd onder de rook van Amsterdam. Hier
zullen ze demonstreren hoe het Princen bier op traditionele wijze gebrouwen
wordt met toepassingen van moderne technieken.
Princen is erop gericht om een constante kwaliteit en smaak te realiseren. Het is
een fris, helder, licht en hoppig biertje met een stevige witte schuimkraag.
Om deze mooie schuimkraag te creëren gaan we ons richten op de taptechnieken.
Na een tapinstructie en een paar oefenbiertjes houden we een tapwedstrijd om te
bepalen wie de beste tapper van de groep is.
Meld u aan en word koning(in) van de tap!

Excursie / training

10 februari 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan /
Amsterdam
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HORECATOPPERS
BINDEN DOOR COACHING
Voor horecaondernemers en bedrijfsleiders
die coachend willen leidinggeven

De nieuwe generatie horecatoppers is ondernemend en leergierig en willen
zichzelf continu blijven ontwikkelen. Wilt u deze toppers binden, dan zult
u daar op in moeten spelen door goede coaching. Coachend leidinggeven
is een moderne vorm van leidinggeven en zal in de toekomst steeds
noodzakelijker worden.
Tijdens deze masterclass zal Mariëlle van Bostelen (Metodo) u diverse direct
toepasbare technieken leren. Laat uw medewerkers groeien in hun persoonlijke
kwaliteiten!
De dag vliegt voorbij, want de geleerde technieken worden meteen geoefend op
elkaar.
Meld u aan en ontdek het krachtige effect van coaching!

Masterclass

17 februari 2020

13:00 - 16:00 uur
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Oostzaan

“Tijdens deze masterclass wordt u uitgedaagd om de coach die in
u schuilt wakker te maken. U leert effectieve coaching technieken op basis
van praktische psychologie van ervaren coach Mariëlle van Bostelen.”

INSPIRATIEDAG

TRENDS & ONTWIKKELINGEN
‘Heeft u de horecava gemist?
Geen man over boord!’

Voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de meest
opvallende trends en ontwikkelingen

Heeft u de horecava gemist? Geen man over boord! Wij hebben namelijk
de meest opvallende trends en ontwikkelingen voor u verzameld onder
ons eigen dak.
De Horecava is natuurlijk hét evenement waar nieuwe producten worden
gedemonstreerd en waar we stil staan bij de belangrijkste vernieuwingen in
de foodservice branche. Het is een groot evenement waar u een overload aan
indrukken opdoet, maar daardoor soms door de bomen het bos niet meer ziet.
Tijdens deze inspiratiemiddag kunt u op uw gemak de laatste trends en
ontwikkelingen zien en proeven en heeft u de gelegenheid om het hemd van het
lijf te vragen aan de leveranciers.

Inspiratiemiddag

2 maart 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan
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DUURZAME
HORECA
& RENDEMENT

Voor iedereen die duurzaamheid in de praktijk wil brengen
Vorig workshopseizoen heeft Natascha Kooiman de workshop ‘duurzame
horeca & rendement’ verzorgd, waarin het belang van duurzaam eten
inzichtelijk gemaakt werd.
Er zijn nog veel vooroordelen rondom plantaardig eten, want er is nog weinig
kennis en inspiratie op dit gebied. Daar brengt deze workshop verandering in!
Na een korte introductie over duurzaamheid en een duik in de wereld van
voedsel en F&B, gaat u zelf de handen uit de mouwen steken. We gaan koken
met nieuwe, innovatieve producten en ingrediënten, waarbij de nadruk ligt op
plantaardig. Want juist dáár ligt de toekomst!
U gaat zien én proeven hoe lekker duurzaam en plant-based eten kan zijn!

Workshop

9 maart 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan

‘Tijdens deze workshop gaat u zélf aan de slag
met het bereiden van duurzame gerechten.’
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v

JONGENS
VAN DE FANT
DÉ AMBACHTELIJKE
ROKERIJ UIT URK!

‘De Fant staat synoniem aan heerlijk gerookte vis.’

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de werkwijze
van een ambachtelijke rokerij
Wat begon als een gezellige hobby, is momenteel een dagelijkse bezigheid;
het roken van de beste kwaliteit vis!
Jongens van de Fant, drie broers genaamd Gerrit, Harm en Frans, roken al van
jongs af aan poon op Urkerdag. De naam ‘De Fant’ hebben ze te danken aan
de bijnaam van vader Frans Post. Deze naam staat nu synoniem aan heerlijk
gerookte vis.
Deze dag brengen wij een bezoek aan de ambachtelijke rokerij in Urk. We
verzamelen in ons Experience Center te Oostzaan, om vervolgens per touringcar
naar Urk te vertrekken. We ontvangen een rondleiding door de rokerij, waar ze op
basis van eigen recepten en jarenlange ervaring de beste kwaliteit vis roken. De
lunch wordt voor u verzorgd. Ook gaan we een ronde maken door Urk, het dorp
waar ze ontzettend trots op zijn.

Excursie

16 maart 2020

10:00 - 16:00 uur

Oostzaan / Urk
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EEN GEZOND
ALTERNATIEF

MAAR WAAR TE BEGINNEN?
Voor snackbars, scholen en kantines
die een stap willen zetten richting gezonder eten

We krijgen tegenwoordig vaak te horen wat ongezond is. Er zijn natuurlijk
ook een aantal producten die we niet te vaak moeten eten, omdat er veel
suiker en/of verzadigd vet in zit.
Vooral jongeren krijgen te veel suiker binnen, omdat ze zich niet altijd bewust zijn
van het negatieve effect.
Tijdens deze workshop demonstreren we welke gezondere keuzes u
kunt aanbieden in uw assortiment. Zo komen er verschillende suikervrije
tussendoortjes en gezonde snacks aan bod en wordt er behandeld hoe u
jongeren kunt stimuleren om gezonde keuzes te maken.
Verantwoord kan op veel laagdrempelige manieren en dit gaan wij deze middag
laten zien! Met een paar stappen bent u al in de goede richting.

Workshop

23 maart 2020

13:00 - 16:00 uur
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Oostzaan

‘Op een laagdrempelige manier
gezonde alternatieven aanbieden.’

MASTERCLASS
CHRISTOPHER NAYLOR
Voor iedereen die creatief wil zijn met groenten

Michelin-chef (1-ster) Christopher Naylor is een vast gezicht in de Nederlandse
tophoreca en leidt de keuken van restaurant Vermeer in Amsterdam.
Christopher is een ware groentekunstenaar en staat bekend om het experimenteren
met pure smaken en zijn robuuste gerechten. Hij weet als geen ander hoe smaken
perfect in balans kunnen worden gebracht.
Tijdens deze masterclass laat hij u ervaren hoe veelzijdig en lekker groenten
kunnen zijn. Hij laat u kennis maken met technieken, verschillende texturen en
nieuwe gerechten.

Masterclass

6 april 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan

‘Creatief met groenten.’
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HACCP TRAINING
IN DE PRAKTIJK

Voor iedereen die werkzaam is in de keuken
De hygiënecode HACCP is een voedselveiligheidssysteem waarmee u
als ondernemer aantoont dat u veilig met voedsel omgaat en mogelijke
risico’s beperkt.
Mischa van ons Horeca vakcollege ‘de Ambacht’ en Michel van Diversey leren u
in deze interactieve training een praktische vertaling te geven aan de regels uit
het hygiëne handboek. Doordat we deze regels ook daadwerkelijk gaan uitvoeren
in de kookstudio, wordt het veel beter onthouden.
Ook krijgt u een handleiding mee, zodat u alle stappen ook in uw eigen horecazaak
kunt toepassen.
Schrijf u in en ga voor optimale hygiëne en voedselveiligheid in uw horecazaak!
Na het volgen van deze training ontvangt u een bewijs van deelname.
Maximaal 20 personen i.v.m. praktijkles.

Training

20 april 2020

13:00 - 16:00 uur
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Oostzaan

‘De hygiënecode HACCP is verplicht
voor alle bedrijven die met voedsel omgaan.’

AZIATISCHE
WORKSHOP

DE GEHEIMEN VAN
DE OOSTERSE KEUKEN
Voor iedereen die een kijkje wil nemen
in de Oosterse keuken

De Aziatische keuken is ontzettend verfijnd door de diversiteit aan groenten
en fruit en de geuren en kleuren van specerijen. Deze worden op hoge
temperatuur samengebracht tot gerechten die ontzettend gezond en
smaakvol zijn.
Landen als Vietnam, Thailand, Japan en China zijn dan ook een grote inspiratiebron
voor heerlijke gerechten. Van verse springrolls en verfijnde bouillons tot aan curry’s
en smaakvolle dressings.
Verdiep u in de Oosterse keuken en meld u aan voor de Aziatische workshop.

‘Verdiep u in deze Oosterse
keuken en meld u aan voor
de Aziatische workshop!’

Workshop

4 mei 2020

13:00 - 16:00 uur

Oostzaan
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SOCIALE HYGIËNE
TRAINING

Voor iedereen die alcoholische dranken schenkt of verkoopt

Wanneer u alcohol schenkt of verkoopt bent u wettelijk verplicht om in
het bezit te zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Sociale hygiëne
betekent dat u op een respectvolle manier omgaat met elkaars lichamelijke
en geestelijke gezondheid.
VHC Jongens verzorgt een complete dagcursus die wordt afgesloten met een
SVH examen Sociale Hygiëne. Bij het behalen van een goed examenresultaat
zal de Sociale Hygiëne verklaring worden verstrekt.
De volgende trainingsonderwerpen komen aan bod:
• Wettelijke grondslag Sociale Hygiëne Verklaring
• Horecaconcepten, marketing & gastvrijheid
• Alcohol-, drugs- en gokverslaving
• Inrichting, technische voorzieningen en veiligheid
• Sociale Hygiënebeleid, inhoud, methode en handhaven
• Proeftoets met behandeling antwoorden
• Projectexamen door SVH afgenomen op locatie

Belangrijke informatie
Exclusief voor klanten van VHC Jongens BV wordt deze cursus aangeboden
voor € 330,- excl. BTW per persoon, inclusief examen.
We kunnen deze cursus op afroep voor u verzorgen. U kunt zich te allen
tijde aanmelden via workshops@vhcjongensbv.nl

Training

op aanvraag

09:00 - 17:00 uur
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U ontvangt zo snel mogelijk bericht welke dagen er beschikbaar zijn.

RUIMTE VOOR NOTITIES:

GRAAG TOT ZIENS IN ONS VHC JONGENS BV
TRAINING & EXPERIENCE CENTER!

VHC Jongens BV

Telefoon: 075 720 07 77

Ambacht 3

E-mail:

1511 JZ Oostzaan

Website: www.vhcjongensbv.nl

workshops@vhcjongensbv.nl

