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[Retailvisie mei 2019]

[kop]

[citaat]

‘Ik bewaak de 
droom van 
mIjn zoon’

Gastvrijheidsdeskundige, horecaman, 
productontwikkelaar en bewaker van het concept. 

Bredanaar Jacco Heijkoop is van alle markten thuis. 
Zijn creativiteit en ondernemerschap zet hij in om 

The Tosti Club groot te maken. Zowel met restaurants, 
to go en delivery. ‘Wij zijn real Dutch maar wel met een 

internationale uitstraling.’
 

e
en gesprek met Jacco Heijkoop 
loopt onvermijdelijk non-lineair, 
want hij loopt over van ideeën 
hoe hij zijn fast casual concept 

kan laten groeien, dat zich niets aantrekt 
van conventies. Zo vind je bij The Tosti 
Club geen grillijzers. ‘Iedereen die ons 
producten aanlevert, doen het met liefde. 
Van bakker tot kaasboer. En dan ga je een 
tosti platdrukken? Wij bakken het liever. 
Kwaliteit kost tijd.’

In dE mEnukAART LEEs Ik dAT jouw 
zoon CoEn dE REdEn Is dAT jE In 2015 
mET ThE TosTI CLub bEnT bEgonnEn. _ 
‘Het is de droom van Coen. Hij is speciaal, 
of zoals mensen zeggen “anders” met een 
beperkt eetgedrag. Tosti’s zijn voor hem een 
veilige haven, vooral die van opa: uit de pan, 
zonder grillstreepjes waarbij je de boterham 
in ere houdt. Hij is al heel lang gek van 
molens en heeft een passie voor brood. 
Coen is nu 17 en loopt als leerling molenaar 
stage bij Molen De Arend in Terheijden. 
Van elk brood dat wij hier gebruiken, is 
een deel van het tarwe bij deze korenmolen 

gemalen. Een deel van het meel gaat naar 
bakkerij Vromans in Gilze die ons eigen The 
Tosti Club brood maakt.’

bRood ETEn Is wEER AAn EEn opmARs 
bEzIg In nEdERLAnd. ook dE TosTI. _ 
‘The Tosti Club is sterk in alles wat binnen 
het oersegment brood valt: van de verse 
boterham, sandwich, tosti tot de Dutch 
pizza; een sneetje tosti Club brood met 18 
millimeter wit brood desem en bakkersgist 
die wordt belegd zoals je dat met een pizza 
zou doen.’

jE hEbT bEwusT gEkozEn vooR hET 
foodsERvICE kAnAAL? _ ‘Op de 
Horecava hebben we als gemaksproduct 
voor het foodservice kanaal de mini-
tosti’s gelanceerd. In elk doosje zitten 12 
minibroodjes in de smaken kaas-kaas, 
ham-kaas en kaas-salsa. Je hebt een hete 
luchtoven, grillijzer of airfryer nodig om 
ze in vier minuten goudbruin te maken. 
We werken samen met broodbakkerij Carl 
Siegert, Beemsterkaas voor de mooie kazen 
en Bresc voor de verse kruidenmelange. 
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E
azie is in de Randstad een begrip met 
23 vestigingen die voornamelijk zijn 
geconcentreerd rond de vier grote 
steden. Dit jaar maken het oosten 

en het zuiden van Nederland ook kennis 
met het concept. Directeur Rob Wolfs en 
medeoprichter Shunli Huang vertellen onder 
het genot van een verse groentensmoothie 
over de taakverdeling: ‘Mijn broer Shengli 

‘eazIe
Is er als
jIj erom 
vraagt’

Welk ander foodserviceconcept beloont gasten die 10.000 stappen per 
dag zetten met €2 korting om een gezonde levensstijl te belonen?
De Nederlandse keten Eazie verkoopt laagdrempelig eten onder 
de slogan ‘Enjoy Life, Eat Healthy’. Rob Wolfs en mede-eigenaar 

Shunli Huang vertrouwen op eigen kracht in een competitieve markt: 
‘Wij kunnen prima naast een McDonald’s zitten, die zich meer op 
scholieren en gezinnen richten. Wij pakken meer schoolverlaters, 

studenten en starters.’

doet inkoop en productontwikkeling. 
Ik doe de expansie, marketing en 
conceptontwikkeling: Rob fietst overal 
tussendoor, denkt met ons mee en geeft 
richting aan wat de toekomst ons nog meer 
kan brengen.’

wAT mAAkT hET ConCEpT In dEzE TIjd 
nog unIEk mET AndERE foRmuLEs ALs 
sLA, LA pLACE, LEon En poké bowL 
dIE dE bELofTE LEkkER En gEzond 
uITdRAgEn? _ ‘Het heeft te maken met 
ons persoonlijke DNA dat je mind en body 
altijd gezond moeten zijn. Mijn broer en 
ik zijn opgegroeid in de Aziatische horeca 
van onze ouders. Toen wij studeerden, was 
er geen gezond fastfood alternatief voor 
toegankelijk eten in een leuke en relaxte 
omgeving. In 2005 waren wij echt pioniers 
toen we in Leiden begonnen. De studenten 
uit de begintijd komen nog steeds bij ons 
eten. Mensen zeggen tegen elkaar: “Laten 

beeld Peter van Aalst -- tekst Rupert Parker Brady

Als eenhaps-product is het ook geschikt 
voor uitvaarten, grote cateraars, inflight, 
pretparken, verzorgingstehuizen en 
vakantieparken. Ik denk op den duur 50 
procent van onze omzet ook uit mini-tosti’s 
en andere private label producten kan 
komen.’

jE doELT op ThE TosTI sAuCE En EEn 
EIgEn bLEnd koffIEbonEn dIE dEzELfdE 
mARkETIngbELofTE ‘ThE fEELIng you 
LovE To shARE’ dRAgEn. _ ‘We gaan ook 
nog een witte en bruine broodmix van The 
Tosti Club verkopen. Die maakt Coen om 
omloopsnelheid bij zijn molenaar te creëren. 
Het zijn allemaal verdienmodellen voor onze 
franchisers. Dat geldt dus ook voor The 
Tosti Sauces die we instore verkopen. In alle 
zaken komt een ijskast met onze mini-tosti’s. 
Onze petjes, tasjes en t-shirts verkopen we 
veelal in combinatie met de aankoop van 
onze cadeaubonnen. 

jE wILT dus vEEL mEER zIjn dAn EEn 
ALL dAy bREAkfAsT- En LunChzAAk? _ 
‘We openen twee tot vier locaties per jaar. 
Eind 2020 zijn we in omvang verdubbeld 
naar 20 franchisevestigingen. Over 5 jaar 
moeten er 50 locaties in Nederland staan. 
Daaronder vallen ook to go en shop-in-
shop, bijvoorbeeld bij HEMA of Albert 
Heijn to go. In een souterrain op de 
Albert Cuypstraat in Amsterdam zit een 
The Tosti Club to go van 25 m2 van drie 
franchisenemers. Bij tankstation Hanex 
in Nuland hebben we The Tosti Club 
geïntegreerd.’

jE hEbT hAAsT om TE gRoEIEn? _ 
‘Samen met Bart van Ham en een derde 
aandeelhouder in vastgoed hebben wij de 

afgelopen drie jaar veel geld geïnvesteerd 
in foodservice, legal en de huidige negen 
locaties. We hebben funding nodig om 
snel op te kunnen schalen en een eigen 
hoofdkantoor te openen. De vraag is: doen 
we dat zelf of trekken we gezamenlijk op met 
een partij die het wiel al heeft uitgevonden?’

jE wERkT hARd AAn dE nAAms-
bEkEndhEId En posITIonEERT ThE TosTI 
CLub ALs soCIAL bRAnd. moET jE nIET 
EERsT bEgInnEn om mEER vERhALEn TE 
vERTELLEn? _ ‘Omdat wij zowel investeren 
in onze eigen franchise stadslocaties als 
met mini tosti’s in foodservice, ontstaat er 
merkherkenning. Het product, de kwaliteit 
en het verhaal worden steeds belangrijker. 
The Tosti Club heeft een internationale 
uitstraling en daar hoort het versterken van 
ons verhaal zeker bij. We vertellen nog niet 
voldoende dat we duurzaam zijn of dat de 
korstjes naar de kinderboerderij gaan. En 
dat wij aanstormende talenten uit de sport 
zonder geld en opleiding ondersteunen. 
Onze storytelling kan een stuk scherper. 
Communiceren wordt steeds belangrijker. 
We gaan ons verhaal verfilmen. En met 
het boek “Van Tarwe tot Tosti” willen we 
de warenkennis delen over alle producten 
die Nederlands van origine zijn. Natuurlijk 
verweef ik daar The Tosti Club als rode 
draad door heen.’

OOk bElanGrIjk
_
Een passie voor…..
‘brood, foodfotografie 
en de hockeysport. Pien 
Sanders van jong Oranje 
heeft de ontbijtkaart voor 
ons samengesteld met 
vier breakfast bowls.’
_
mijn verborgen 
talent…..
‘Marketing’
_
wat ik nog wil (bij)
leren……
‘Grafische vormgeving’
_
missie voor 2019……
‘Genieten van het leven’
_
dit raakt me 
persoonlijk…..
‘Voedselverspilling in de 
wereld’
_
mijn inspiratiebron…… 
‘Mijn zoon Coen en 
kansen in de markt. 
Ik vind met name De 
Vegetarische Slager 
inspirerend.’
_
de ultieme 
ontspanning…..
‘Mijn gezin inclusief hond 
Pim en een bacardi Cola.’

‘ OnzE StOry-
tEllInG kAn 
EEn sTuk 
sChERpER’
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we gaan Eazien”. Dat familiegevoel willen 
we erin houden.’

Rob Wolfs: ‘Je ziet bijna nergens meer 
in de horeca dat je als gast de maaltijd 
naar eigen smaak zelf kunt samenstellen 
met verse ingrediënten. Ik ken de jongens 
nu een jaar of zeven. In 2012 was Eazie 
nog een alternatief voor fastfood met een 
American dining concept. Het wordt steeds 
belangrijker dat een formule “likeable” is. 
Samen met Sandenburg Concept Creation 
en de trendstrategen van Wolves & Birds 
hebben we een nieuw concept ontwikkeld 
wat veel meer aansluit op de huidige 
consumentenbehoefte van erbij horen, rust 
nemen in het drukke bestaan en bewust 
gezond eten.’

wIE Is juLLIE bELAngRIjksTE doEL-
gRoEp? _ Shunli: ‘In de universiteits-
steden zijn het de mensen die na de 
middelbare school gaan studeren. Juist 
zij zijn gevoelig voor eetgewoontes, en 
we willen ze opvoeden dat gezond eten 
ook lekker kan zijn. Elk jaar laten we 
alle eerstejaars gratis proeven van onze 
maaltijden. Dat doen we in samenwerking 
met universiteiten.’

Rob: ‘Daar is nooit ruchtbaarheid aan 
gegeven. De bedrijfsfilosofie komt echt uit 
het DNA van de jongens. Er is een enorme 
groeipotentie omdat de consument proeft, 
ruikt en voelt dat Eazie gezond is. Wij willen 
ook de grote groep consumenten bereiken, 
die thuis zit en een keer gezond wil eten.’

vAndAAR dAT EAzIE ook op dE 
bEzoRgmARkT nog ACTIEvER woRdT, 
wAAR 20% vAn dE €20 mILjoEn 
jAARomzET In 2019 mEE woRdT 
vERdIEnd. _ Shunli: ‘Eind 2018 is in 
Zoetermeer een pilot gestart waarbij je 
als gast alleen maar kunt afhalen of laten 
thuisbezorgen.’

Rob: ‘Wij vinden het heel belangrijk 
om zo’n bezorglocatie zelf te doen; de 

OOk bElanGrIjk 
VOlGEnS rOb 
WOlfS
_
passie voor…..
’reizen en cultuur.’
_
mijn verborgen 
talent…..
’Dat houd ik lekker 
verborgen. In ieder geval 
is het niet klussen in 
huis.
_
wat ik nog wil (bij)
leren…..
’Genoeg en nooit 
uitgeleerd.’
_ 
missie voor 2019…..
’Op naar de 30 
vestigingen.’
_
dit raakt me 
persoonlijk….
’De vele berichten van 
retailbedrijven die het 
vaak onnodig niet redden, 
en de onzekerheid voor 
de vele toppers die daar 
werken.’
_ 
mijn inspiratiebron….. 
’zoveel en op 
verschillende momenten, 
maar bovenaan staan 
mijn kinderen.’
_
de ultieme 
ontspanning…..
’Sporten.’

bezorger is onze verkoopmedewerker. We 
willen de keten in de hand houden, zodat 
we kunnen doorgroeien naar maximaal 
100 locaties in Nederland. In steden vanaf 
80.000 inwoners kunnen we een volwaardig 
restaurant openen met daarom heen één of 
twee bezorglocaties.’ 

hoE vER gAAT EAzIE mET hET pERsonA-
LIsEREn vAn dE kLAnTRELATIE? _ 
Shunli: ‘De voeding die wij serveren moet 
goed zijn op het moment dat jij erom 
vraagt. We organiseren daarnaast continu 
smaakwedstrijden waarbij klanten ons 
vertellen wat ze zelf lekker vinden. De beste 
ideeën zetten we op de menukaart. Wij zijn 
nu bezig om het eten nog meer persoonlijk 
te maken zodat de maaltijd echt past bij 
jouw behoefte van het moment.’

Rob: ‘Wij geloven in de toekomst 
van gepersonaliseerd feel good food. Eazie 
kent mij straks als gast op basis van mijn 
persoonlijke profiel. We bouwen dat uit 
met een online platform. Dat ontstijgt een 
normaal restaurant. Ik kan op basis van mijn 
behoefte van het moment een maaltijd laten 
samenstellen. Daarvoor werken we samen 
met Naomi Brinkmans; sportdiëtiste van 
KNVB, Oranje en PSV. Zij heeft met ons 
een schema samengesteld waarin de gast 
op basis van zijn profiel een combinatie kan 
maken van wat goed is voor zijn levensstijl 
op het gewenste moment. Stel: je komt uit 
Londen met het vliegtuig; je bent moe en 
wilt een maaltijd eten die je oppept. Dan kun 
je dat via jouw persoonlijke bestelomgeving 
bestellen. Op het moment dat wij begin 2020 
met het platform live mee gaan, kunnen we 
50 procent van onze omzet halen uit andere 
kanalen dan onze restaurants.’

Shunli: ‘Andere platformconcepten 
kunnen bij ons aanhaken, waaronder 
fitnessapps die je bewegingen monitoren. 
We kunnen een combinatie maken door 
een optie over je eetgewoonten toe te 
voegen. We werken nu al met sportscholen 
samen om te zorgen dat mensen naast 
beweging ook goed blijven eten, zodat ze in 
combinatie met hun mind healthy blijven.’

Rob: ‘Begin volgend jaar is het mogelijk 
dat je via onze app een maaltijd kunt 
bestellen terwijl je nog onderweg bent. 
Binnen zeven minuten staat de bestelling 
voor je klaar bij één van onze vestigingen, of 
je kunt het bij je thuis laten bezorgen. Met 
deze maaltijdservice zijn we absoluut uniek 
in Nederland.’

‘ WIj Gaan bEGIn 
2020 MEt ons 
pLATfoRm onLInE’

Shunli Huang en

Rob Wolfs (l)
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LAndmARkT hEEfT ook EEn wEbwInkEL En bEzoRgT 
op dEzELfdE dAg In AmsTERdAm mET bAkfIETsEn 
En hybRIdE AuTo’s. EEn gEzond busInEssmodEL?_ 
‘Ik worstel met de investering, volume en geld 
verdienen. Wij rijden met busjes met 4-6 drops per rit 
om de variabele kosten per drop omlaag te brengen. 
Onze gemiddelde kassa aanslag op de webshop is 
hartstikke hoog. Zodra ik een bepaalde omzetdrempel 
heb bereikt, ga ik fysieke winkel overslaan in het proces. 
Eind dit jaar wil ik mijn Magento platform upgraden.’

dE kLAnT EIsT vAndAAg dAT juLLIE EEn 
omnIChAnnEL mERk zIjn. _ ‘Het is een 
hoofdpijndossier omdat je veel moet investeren in 
naamsbekendheid en marketing. Ik denk dat het nodig is 
en ik geloof dat onze klanten het ook willen. Zeker onze 
doelgroep, de werkende mensen in de regio Amsterdam 

’we wIllen 
In 2019 

landen In 
tuIncentra’

Landmarkt Amsterdam is weer één vestiging op de 
Schellingwouderdijk na de verkoop van de stadsmarkt in de 

stad. Algemeen directeur en aandeelhouder Thijs van Banning is 
bezig met een nieuwe expansiestrategie die meer past bij de ziel 
van de versmarkt in het groen en buiten. Altijd wakend voor de 

prijsperceptie. ‘We zijn geen prijsvechter. We zitten ver onder Marqt 
en de speciaalzaak, en boven mijn oude werkgever Albert Heijn.’

met weinig tijd en veel te besteden, bestelt over enkele 
jaren hun standaard boodschappen via internet. 
Waarom kom je dan nog naar een winkel? Voor service, 
beleving of om een lekker hapje te eten. De kas in 
Schellingwoude is een beleving op zich.’

dAT vERkLAART dE RECEnTE uITbREIdIng vAn 
LAndmARkT, 8 jAAR nA dE opEnIng. _ ‘Voordat 
blurring bestond, deden wij het al met de Proeverij. 
Het oude restaurant deed slechts 10% van de omzet 
maar was belangrijk vanwege de sociale functie. We 
merkten dat we op vrijdag, zaterdag en zondag mensen 
echt moesten weigeren met slechts 60 couverts. 
Sinds de heropening half maart hebben we bijna 100 
couverts met Aan Tafel bij Landmarkt. Ik hoop dat de 
omzetverhouding nu naar 15 procent groeit. Horeca 
zit inmiddels in ons DNA. We hebben het meest 

Foodvernieuwers
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geïnvesteerd in een nieuwe keuken, die €2,5 ton heeft 
gekost, en een nieuwe bar. Ik heb een visboer, die chef 
kok is geweest, gevraagd om het restaurant te runnen. 
Hij heeft een nieuwe kaart ingebracht. Gewoon goed, 
niet te veel liflafjes.’

LAndmARkT Is mEER voLwAssEn In pREsEnTATIE 
En AAnbod. _ ‘We hebben de bakkerij verbouwd met 
een stuk zelfbediening. Er is een forse uitbreiding in 
biologische groente en fruit gedaan. Het restaurant 
hebben we in het nieuwe gedeelte van 350 m2 geplaatst. 
We hebben rond de oude keuken een afdeling voor 
onze ultraverse maaltijden gebouwd. Eenvoudig zonder 
toevoegingen en bereid in het zicht van de klant. Onze 
oude winkel in de Van Wou -Stadsmarkt De Pijp- 
neemt ze ook af. Ik ben bezig met een supermarktketen 
van Superunie in Amsterdam om een Landmarkt 
maaltijdenschap neer te zetten.’

In hET nIEuwE dEEL sTAAT ook hET bIER- En 
wIjnsChAp. _ ‘Het idee is dat je een lekkere fles wijn 
ziet staan, vervolgens naar de bar loopt en vraagt om 
die eerst te proeven. Er staat elke zaterdag een vinoloog 
bij de wijnkast of wijn. We verkopen daarnaast veel 
speciaalbieren. Veel klanten zijn via kleine leningen 
aandeelhouders in micro brewers in Amsterdam. Ze 
eisten dat ze bij ons op het schap moesten. Nu hebben 
we de ruimte. Sommige merken lopen niet denderend, 
maar het is wel hartstikke leuk.’

wAT zIjn dE pLAnnEn vooR buITEn dE kAs?_ ‘Er 
komt buiten nog 850 m2 bij. We gaan achter op het 
terrein boerenschuren in Waterlandse stijl bouwen, 
als de vergunning rond komt. Ze zijn bedoeld als 

productieruimtes voor startende foodbedrijven, met 
een grote doorstroom van kleine bedrijfjes die groot 
worden en verder gaan. Mogelijk bouwen we nog een 
pannenkoekenrestaurant, waar we werken met meel van 
de molen. Dan kreeg je echt een plek waar alles rond 
eten samen komt.’

nog sTouTE pLAnnEn om wEER buITEn AmsTERdAm 
TE ondERnEmEn? _ ‘Hoe leuk zou het zijn om in 
andere tuincentra Landmarkt vestigingen te bouwen? 
Met dat plan zijn we nu bezig om te kijken of we op 
een aantal plekken kunnen landen in tuincentra. Om 
te beginnen met een shop in shop van 300 m2 waar 
we streekproducten direct van de boer gaan verkopen. 
Ik zou het ook leuk vinden om een Landmarkt Café 
te beginnen, maar dat ligt heel erg aan de locatie. Veel 
tuincentra missen beleving, en dat is nou precies waar 
wij goed in zijn.’

ToEvAL bEsTAAT nIET. _ ‘We hebben toevallig twee 
aandeelhouders met tuincentra. Ik heb nog geen 
concept, maar het moet over the top zijn om het 
overeind te houden, anders valt het weg in het geweld 
van 10.000 m2 tuincentrum. Ik hoop dat dit jaar de 
eerste shop in shop staat in één van de tuincentra van 
mijn mede-aandeelhouders.’

‘ LAndmARkT 
Is gEzond: 
hIEr WOrDt 
GElD VEr-
DIEnD’

OOk bElanGrIjk
_
passie voor…..
‘Verduurzaming’
_
mijn verborgen talent…..
‘tuinieren’
_
wat ik nog wil (bij)leren…..
‘Ik zou nog ’s een studie rechten willen 
doen.’
_
missie voor 2019…..
‘Een groeiend bedrijf in Schellingwoude 
en een succesvolle shop-in-shop in een 
tuincentrum.’
_
dit raakt me persoonlijk….. 
‘als mijn medewerkers het privé zwaar 
hebben.’
_
mijn inspiratiebron…… 
‘De wil om onafhankelijk te zijn.
_
de ultieme ontspanning…….
‘Wandelen in de bergen.’


