
Marketing & Consument

Paul Bringmann (62) is sinds oktober geen managing director meer van La 
Place. Die taak heeft hij overgedragen. Na 24 jaar richt de oprichter van de zeer 
succesvolle horecaformule zich op een nieuwe uitbreiding: La Place Food Groceries. 
Een interview over de toekomst van de tweede restaurantketen van Nederland.

Oprichter La Place over de start van de succesformule:

‘Iedereen verklaarde 
ons voor gek’
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De restaurantketen La Place is niet meer weg te denken uit 
het Nederlandse eetlandschap. De sappen, broodjes, gebak, 
salades zijn een ieder welbekend. Paul Bringmann, oprichter 
van het eerste uur, neemt de keten mee richting de take-out 
horeca. “We willen weten hoeveel ruimte er nog is voor ons op 
de take-away-markt.” 

Is de nieuwe formule een vervanger van kant-en-klare maal-
tijden uit de supermarkt?
“Onder andere. We maken wat de consument de komende 
vierentwintig uur nodig heeft. In het restaurant in Maarsbergen 
is ook een kleine express-formule. Consumenten kopen daar 
pizza’s of taarten om mee te nemen. De markt verandert heel 
sterk. Mijn moeder ging bijvoorbeeld naar de groenteboer en 
kookte van wat het land had voorgebracht. De jonge generatie 
gebruikt veel meer kant-en-klare componenten. De strijd om de 
lunch is al gestreden. Dat doe je buiten de deur; op het werk, bij 
een tankstation, bij V&D. De ontbijtmarkt is flink opgeschud. 
Het is nu heel normaal om bij de Hema, Ikea of La Place te 
ontbijten. Tien jaar geleden had je je dat niet kunnen voorstel-
len. De volgende stap is de avondmaaltijd. Wij verwachten nog 
flinke veranderingen in die markt. 
De toegenomen arbeidsparticipatie van de vrouw heeft grote 
invloed. De tijd dat iedereen gezamenlijk om zes uur eet is bijna 
niet meer. We eten op andere momenten of je neemt iets mee 
om thuis op te eten. We eten meer buitenshuis of warmen wat 
op.” 

Deze voorspellingen gelden vooral voor de horeca. De super-
markten zijn al vrij ver met deze ontwikkeling.
“Zeker, supermarkten zijn al ver in het kant-en-klaarschap. 
Zeker in landen waar de eetcultuur niet zo geweldig is zoals in 
Engeland en de Verenigde Staten zijn de kant-en-klaarmaaltij-
den uitstekend en zeer uitgebreid. In Engeland is de arbeids-
participatie van vrouwen ook heel hoog. Daar zie je ook de 
hardste groei.”

Als u na 24 jaar op La Place terugkijkt, wat heeft u het meest 
verbaasd?
“Als je me toen had gezegd dat het de tweede restaurantketen 
in Nederland zou worden, had ik je niet geloofd. Ik ben ook 
verrast door de toepasbaarheid van de formule. We zitten in 
warenhuizen en daarbuiten exploiteren we vestigingen langs de 

weg, in bibliotheken, boekhandels, bouwmarkten, outletcen-
ters. We hebben verschillende formats: kleine cafés, panini’s. 
We doen ook bedrijfsrestaurants, catering, recreatieparken, 
muziekfestivals. Dit had ik niet van te voren kunnen bedenken.”
 
Hoe verklaart u het succes?
“We hebben op het juiste moment het goede besluit genomen. 
Toen we in 1987 begonnen, was de trend in de horeca full-con-
venience: geen koks meer, alleen reheaten. We deden net het 
tegenovergestelde. We hebben alle kroketten en hamburgers 
eruit gegooid en zijn met alleen maar gezond voedsel begon-

nen. Iedereen verklaarde ons voor gek, dat we alles zelf gingen 
klaarmaken, zelf brood bakken, verse jus d’orange. Nu is het 
logisch om met gezond te beginnen, nu ben je gek als je het 
niet doet, maar toen was dat niet zo.” 

En toch doorzetten?
“Goed, we hadden geluk, het was gelijk een succes. We hebben 
vanaf het eerste restaurant dat we openden, geen enkele gehad 
die geen dubbele omzet draaide.” 

Blijkbaar zaten de consumenten er al wel op te wachten.
“We proberen in te spelen op latente behoeften. De Allerhande 
van Albert Heijn is een goed voorbeeld. Mensen bladeren er 
thuis in, ze zien maaltijden die net iets verder gaan dan ze nor-
maal thuis klaarmaken, iets wat ze in een restaurant zouden 
krijgen. Dat doen we ook in onze restaurants.
We waren de eersten die begonnen met Franse broodjes. Toen 
iedereen dat overnam, stapten we over op ciabatta, en van cia-
batta op focaccia, en van focaccia op zuurdesembrood.”

Waar krijgen jullie de ideeën vandaan om net iets verder te 
gaan?
“Foodservice Duitsland publiceert elk jaar een lijst waar Duitse 
restaurants vertellen welke producten het afgelopen jaar het 
meest zijn ontwikkeld. Dat geeft een indicatie van wat consu-
menten willen. 
We bezoeken horecaformules in steden als New York. Dan zie je 
heel snel welke trends zich ontwikkelen. Die trends zijn over vijf 
jaar ook hier belangrijk. Als laatste kijken we wat buitenlandse 
restaurants doen, welke concepten groeien heel snel. We pro-
beren een referentiekader te vinden. We zeggen bijvoorbeeld: 
over vijf jaar moeten onze sandwiches er net zo uitzien als die 
van Mangia in New York. Niet dat we het precies kopiëren, maar 
het is een leidraad. Op eetgebied is alles al uitgevonden. Je 
moet gewoon op het juiste moment eraan beginnen.”

Ik las dat jullie nooit de consument vragen wat ze willen.
“Dat klopt. Mijn ervaring is dat als je het vraagt, ze datgene 
noemen wat op dat moment op de  kaart staat. In onze kook-
school in Utrecht testen we eerst alle basisingrediënten blind. 
Zo weten we of onze grondstof het beste is. We zijn nu bijvoor-
beeld al onze sandwiches aan het herformuleren. Met de beste 
ingrediënten maken we sandwiches. Uiteraard met een prijscal-
culatie erbij. Vervolgens proeven we in een testsessie de nieuwe 
producten en pas daarna mag de consument proeven.”

De trends in de voedingsmiddelenindustrie zijn gezond, 
natuurlijk en duurzaam. Hoe gaan jullie om met deze trends?
“Transparantheid is belangrijk. We willen weten waar ons eten 
vandaan komt en wat er mee is gebeurd. Daar speelt La Place 
sterk op in. Ten eerste bereiden we het eten voor je neus. La 
Place werkt met kleine producenten waar de eigenaar aan het 
roer staat. Zo weten we wie het maakt. Voor sommige artike-
len hebben we veel leveranciers, bijvoorbeeld voor boeren-
kaas.
Regionaal geproduceerde producten worden steeds belang-
rijker. In Maastricht hebben we een eerste aanzet gemaakt tot 
regionale artikelen, die echt uit de streek komen. Ik kom zelf 
uit Maastricht, dus was het wat makkelijker. De grondstoffen 
komen uit de streek. We hebben een sandwich met zuurvlees 
gemaakt. Deze is een van onze best verkochte artikelen aldaar.”

Omslagartikel
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‘Ik ben verrast door de 
toepasbaarheid van de formule’
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doen, het heeft me veel grijze haren gekost, maar het past bij La 
Place. En we willen de voorsprong op de markt behouden.”

Voormalig LNV-minister Verburg maakte zich sterk voor min-
der verspilling. Hoe zit dat bij jullie?
“We hebben een duurzaam programma lopen. In transport 
hebben we onze kilometers gereduceerd. In Amsterdam maken 
we gebruik van leveranciers die elektrisch rijden. 
Koffiedrab gooien we niet weg, maar leveren we aan een cham-
pignonkwekerij die het gebruikt om zijn champignons op te 
laten groeien, die wij weer in onze maaltijden gebruiken. Een 
beetje cradle-to-cradle. Onze sinaasappelschillen kunnen we 
helaas niet shredderen. We kijken nu of we het kunnen leveren 
aan de zeepindustrie.
Ons terrasmeubilair, onze meeneemtassen en dienbladen 
zijn gemaakt van gerecyclede petflessen. We hebben een pro-
gramma lopen om ons ‘waste’ terug te brengen. We hebben 
geprobeerd om het mee te geven aan het Leger des Heils, maar 
dan lopen we tegen de eisen van de VWA aan. We houden bij 
hoeveel we aan producten weggooien. Aangesneden producten 
zijn bederfelijk, dus die hoeveelheid proberen we tot een mini-
mum te beperken. Het is natuurlijk ook eigenbelang, want we 
betalen er twee keer voor: bij de inkoop en voor de afvoer.”

Doen jullie ook aan gezond?
“We zijn inmiddels zover dat we van elk artikel weten hoeveel 
calorieën er in zitten. We weten ook wat de allergiebelasting is. 
Het goede van deze exercitie was dat je inzicht in de recepten 
kreeg. Voorheen bereidden we smoothies eerst met roomijs, nu 
voegen we yoghurt toe. 
We gaan laagcalorisch al aanduiden in de loop van 2011. In 
New York zijn ketengeleide horeca al verplicht om de calorische 
waarde te melden. Dat komt ook deze kant op. In onze kook-
school houden we er rekening mee bij de receptontwikkeling. 
De aandacht voor gezond is afhankelijk van de regio, de Rand-
stad kijkt er anders naar dan bijvoorbeeld het zuiden.”

Tot slot, hoe ziet u de ontwikkelingen in de voedingsmidde-
lenindustrie?
“De ontwikkelingen gaan best hard, iedereen wordt een beetje 
wakker. Het is vaak door de afnemers gedreven. Goede voor-
beelden zijn bijvoorbeeld Calvé mayonaise met scharreleieren 
of de biologische tomatensoep van Unox. 
Probleem blijft dat ze massaal moeten produceren en dat leidt 
tot excessen, dat kan nooit goed blijven gaan. De laag consu-
menten die steeds bewuster koopt, zal groeien. Maar hoe groot 
die zal worden, weet ik niet.”

Jullie zijn ook met E-nummers bezig? 
“Per 1 januari 2011 willen we volledig vrij van onnatuurlijk toe-
voegingen zijn: geen conserveer- of verdikkingsmiddelen. We 
werken met veel verse producten per dag. Een aantal dingen 
kopen we kant-en-klaar, zoals cakemix of vissaus. Wij voegen 
niets toe aan de maaltijden die we zelf maken, maar de leveran-
ciers wel om de producten houdbaar te maken.
Ik heb drie jaar geleden geroepen dat we alle onnatuurlijke 
additieven uit onze grondstoffen moesten halen. Ik dacht dat 
het een half jaar zou kosten, maar we zijn nog steeds bezig. Het 
was een enorme strijd met leveranciers. Het laatste jaar ging 
het makkelijker. Leveranciers kwamen zelf met alternatieven. 
Het goede aan deze exercitie is dat artikelen met de alternatie-
ven veel lekkerder smaken.
Ik denk dat over een aantal jaren deze toevoegingen niet meer 
in voedingsmiddelen voorkomen. Wij zijn heel ver gekomen. 
Alles is opgelost, behalve zout en wijn. In zout zit antiklonter-
middel, in wijn sulfiet.” 

De prijsbewuste consument maakt het lastig om voor dure 
natuurlijke of biologische ingrediënten te kiezen.
“Wat dat betreft heeft de horeca het makkelijker dan de voe-
dingsmiddelenindustrie door een gunstiger calculatiemodel, 
maar we geven soms tonnen uit om het anders te doen. Eco-
bananen kosten ons anderhalf ton per jaar meer, je ziet het niet 
terug in de prijs, maar merkt het wel in de smaak. Ecologische 
producten groeien langzamer en smaken daardoor beter. 
We nemen de stappen per jaar en kijken wat we ons kunnen 
permitteren. Onze ervaring is dat klanten een prijstoename van 
10% accepteren. Biologisch is makkelijker voor zuivel en AGF. 
Deze categorieën groeien sterk. Vlees en kip blijft lastig. Bloem 
is ook biologisch verkrijgbaar, maar is schreeuwend duur. Net 
als ecologische sinaasappels.”

Hoe ver willen jullie gaan? 
“Waar het uiteindelijk om gaat, is dat iemand bij ons lekker eet. 
We maken alles vers klaar. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar 
veel strikter geweest wat we waar aanschaffen. De volgende 
stap die we maken is dat we niet alleen zelf niets onnatuurlijks 
in onze maaltijden stoppen, maar dat we ook grondstoffen 
inkopen waar geen onnatuurlijke toevoegingen inzitten. Boven-
dien moeten grondstoffen uit de regio komen waar ze gebruikt 
zullen worden. Dat zullen we ook verder uitdragen.”

Waarom meer uitdragen?
“Toen we begonnen waren we uniek. Nu is het heel normaal om 
met verse producten te koken in de horeca. Van het seizoen, 
van de regio, kleinschalig geproduceerd en zonder onnatuur-
lijke E-nummers. Dat is de next step voor La Place. Dat is La 
Place. Door deze strategie kunnen we ons onderscheiden. Het 
is geen makkelijke stap geweest. Ik daag iedereen uit om het te Dionne Irving

‘De laag 
consumenten die 
steeds bewuster 
koopt, zal groeien’
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