
4 Fastservice

Wat vertel jij in 60”
Iedere professional pitcht continu zichzelf en z’n bedrijf. Intern en extern.
Maar hoe aansprekend en effectief is jouw pitch? En die van je medewerkers
en collega’s? Wat vertel jij in 60”?
In deze nieuwe rubriek krijgt een bedrijf ‘het podium’ zich in maximaal 60”
voor te stellen. De letterlijk zonder aantekeningen uitgesproken eerste 60”
pitch leest u hieronder.
Pitch- en presentatieprofessional & ‘Ambassadeurmaker’ Patrick van Gils
geeft tijdens de ontmoeting, direct na afloop van de eerste 60” pitch,
gerichte pitchcoaching met ‘tops, tips & tricks’. Daarna krijgt de persoon de
gelegenheid om deze toe te passen en het verschil te ervaren.
Vandaag de 60” pitch van Stefan van der Valk, Sterling & Holmes:

De 60” gaan nu in…

De 60” pitch van 
Stefan van der Valk, 
Sterling & Holmes:

Op de zeepkistOp de zeepkist

Patrick van Gils is zelfstandig ondernemer en eigenaar van 
TOPpresentaties. Hij leert jou en je medewerkers en collega’s 
de geheimen van inspirerend en overtuigend spreken. Hij 
traint en coacht teams hoe je zowel jezelf, je bedrijf en je pro-
ducten korter, krachtiger en kernachtiger kunt pitchen en 
presenteren, bijvoorbeeld naar je klanten, gesprekspartners, 
media en publiek. Als ex-marketingcommunicatieman en 

woordvoerder van o.a. McDonald’s weet hij hoe je duidelijk en vooral aantrekkelijk je 
verhaal kunt pitchen en presenteren. De meeste mensen vinden het knap lastig om het 
kort en krachtig te vertellen. Via inspirerende masterclasses, motiverende teamtrai-
ningen en individuele coaching helpt hij ook jou en jouw team die stap te zetten. En 
wordt iedere medewerker een klant-ambassadeur. Kijk op www.toppresentaties.nl. 
Ook een keer ‘op de zeepkist’? Meld je aan via patrick@toppresentaties.nl

0-10” “Mijn naam is Stefan 

van der Valk. Ik heb 8 

jaar geleden Sterling 

& Holmes Executive 

Search opgericht, en 

over 3 jaar zijn wij het 

beste en prettigste 

bureau van Neder-

land.

10-20” Wij zijn niet gewoon 

om over klanten te 

praten, maar deze 

maand hebben we 

Haribo, Oranjeboom 

(UDB), Playmobil, 

Bramidan, Garcia 

Jeans en Uniekaas mogen verwelkomen.

20-30” Je kunt dus zeggen dat we succesvoller zijn dan onze 

huidige bekendheid doet vermoeden. Ons geheim? We 

leveren een uitmuntend proces.

30-40” Onze consultants zijn stuk voor stuk ervaren marketing 

& sales executives. We maken gebruik van de laatste en 

vernieuwende technologie.

40-50” Onderscheiden ons in de marketing van functies en we 

benaderen latente kandidaten rechtstreeks. En dat doen 

we met passie, fun en hard werken.

50-60” Geen procedure met minder dan 500 gekwalificeerde 

kandidaten. Wij komen met succesgarantie! Ik kom 

graag met opdrachtgevers in contact die het zat zijn en 

ons op de proef willen stellen!”

Verkorte webadres(sen):
OOHS: http://www.outofhome-shops.nl/n-96187

TILBURG - Van Geloven 
heeft in korte tijd haar 
assortiment snacks nog 
verder uitgebreid. Naast 
de overname van een 
groot aantal merken 
van Royaan, is de snack-
fabrikant eigenaar 
geworden van het vol-
ledige portfolio kaas- en 
bladerdeegproducten 
van Swinkels Snackery 
en Backery. 

Interview | door Marije de Leeuw

“Met de kaasproducten van 
Swinkels willen we groeien in 
Nederland, maar vooral ook in het 
buitenland”, zegt Peter Doodeman, 
ceo van Van Geloven. “Met het 
merk Souflesse heeft Swinkels in de 
afgelopen jaren een leidende positie 
veroverd in het fastservicekanaal. 
Wij willen Souflesse samen nog 
groter gaan maken in zowel 
fastservice als in catering, petrol en 
on the go.” Daarnaast verwacht Van 
Geloven met het assortiment 
kaassnacks in Europa marktaandeel 
te kunnen veroveren. “Hierin gaan 
we nauw samenwerken met onze 
eigenaar McCain, die in alle hoeken 
van Europa actief is. De markt voor 
kaasproducten in landen als 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, 
Engeland en België is groot, daarom 
zien we daar goede mogelijkhe-
den.” De groeipotentie van het 
assortiment van Swinkels is de 
grootste reden dat Van Geloven de 
fabrikant heeft overgenomen. 
“Swinkels is een klein bedrijf, dus 
we hebben door deze overname 
niet een veel groter marktaandeel 
veroverd.”

Vleesproducten
Van Geloven start eerst met de 

verkoop van Breaded Mozzarella 
Sticks en Chili & Cheese Nuggets, 
producten van de eigenaar McCain, 
en zal vervolgens de kaassouflés 
van Swinkels en Royaan introduce-
ren in het buitenland. Doodeman: 
“We willen overigens ook met onze 

vleesproducten groeien in het 
buitenland, maar dat is wat lastiger. 
Voor vlees heb je namelijk vaak 
lokale vergunningen nodig,  voor 
kaasproducten niet. Met de verkoop 
daarvan kun je zo beginnen.” 

Met de bladerdeegproducten van 
Swinkels, die nu alleen nog in 
Nederland verkrijgbaar zijn, heeft 
Van Geloven ook buitenlandse 
plannen. “De afgelopen tijd is 
gebleken dat er veel vraag is naar 
de bladerdeegsnacks van Swinkels 
in landen als Duitsland, Frankrijk 
en Engeland. We zijn daarnaast in 
gesprek met een Amerikaans 
bedrijf”, vertelt de ceo. Het de 
bedoeling dat deze producten ook 
de Nederlandse retailmarkt 
instromen. “Dit gebeurt op kleine 
schaal al. Ik kan nog niet vertellen 
hoe deze producten eruit komen te 
zien. Het enige wat ik kwijt wil, is 
dat het gaat om bladerdeegproduc-
ten met vis.”

Saneren
De kaasproducten van Royaan en 

Swinkels blijven onder Van 
Geloven gewoon naast elkaar 
bestaan. “We gaan niets saneren. 
Dit kan in de out-of-homemarkt 
veel makkelijker dan in retail, 
omdat producten in de foodservice-
markt een eigen doelgroep hebben. 
Als we alle merken houden, 
kunnen we daardoor meer groei 
realiseren”, aldus Doodeman.

Snackfabrikant neemt Swinkels Snackery en Backery over

Van Geloven verwacht 
flinke groei met kaassnacks 
in het buitenland

Peter Doodeman, ceo Van Geloven, wil met kaassnacks groeien in het buitenland.

Van Geloven heeft haar assortiment kaasproducten in korte tijd flink uitgebreid. Deze Souflesse 

valt nu onder het portfolio van Van Geloven. 
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