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Geachte voorzitter,
Het College van Bestuur heeft het ongevraagd advies van de Centrale Studentenraad (CSR) en de
Facultaire Studentenraden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FSR-FdR) Faculteit der
Economie en Bedrijfskunde (FSR-FEB), Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR-FGw) en
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR-FMG) over de catering en de kantines
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in goede orde ontvangen. In deze brief uit u uw zorgen
over de prijs van producten in de kantines van de universiteit, de openingstijden en het in uw ogen
eenzijdige aanbod dat onvoldoende rekening houdt met dieetwensen van verschillende groepen.
Het College van Bestuur gaat hieronder in op de door u genoemde punten.
Prijsstelling - Uit klanttevredenheidsonderzoek van Facility Services (FS) is gebleken dat het aanbod
van budgetproducten voldoende is, maar dat dit onvoldoende vindbaar is. Connet heeft als pilot op
het Sciencepark nu een andere inrichting neergezet waarmee goedkope opties (lunchdeal en
mealdeal) beter onder de aandacht worden gebracht. Deze pilot loopt tot het zomerreces en de
doelstelling is deze daarna uit te breiden naar andere locaties.
Openingstijden - Om de behoefte van warm eten op elke campus in te vullen, is elk restaurant
voorzien van magnetrons. Bij het verlengen van openingstijden van kantines moet de balans
gevonden worden tussen de wensen van studenten en medewerkers enerzijds en economische
haalbaarheid en zuinig omgaan met energie en voeding anderzijds. Facility Services gaat graag in
gesprek met CSR en de betreffende raden om in overleg met Connet de behoefte naar verruiming
openingstijden te analyseren.
Meer divers aanbod gewenst - De cateraar houdt zich aan de wettelijke verplichting om informatie te
bieden over de 14 hoofdallergenen. Dit stelt de consument in staat om te allen tijde deze informatie
ofwel afte lezen op het etiket (voorverpakte producten) of hiervoor een medewerker van het
restaurant te raadplegen. Het is altijd mogelijk om aan de counter te vragen of er een product
gemaakt kan worden dat wel voldoet aan de eventuele allergie of intolerantie.
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Daarnaast wordt ingespeeld op eetpatronen op basis van geloofsovertuiging (Halal, Kosjer, e.d.). Er
worden standaard diverse Halalproducten aangeboden, terwijl ook bij de keuze van lokale
ondernemers waarmee wordt samengewerkt hiermee rekening gehouden wordt in de mix van het
aanbod. Het aanbod vegetarische en veganistische producten heeft ook aandacht van de cateraar.
Bijvoorbeeld in de pilot op SciencePark wordt dit meegenomen .
./.

Bijgevoegd vindt u een uitgebreide reactie van Facility Services waarin verschillende mogelijkheden
worden benoemd om prijsstelling en aanbod te verbeteren. Desgewenst gaat Facility Services graag
verder in gesprek met de studentenraden om bovenstaande punten te bespreken. Ik vertrouw erop
hiermee voldoende geantwoord te hebben op uw advies.
Met vriendelijke groet,
het College v

voorzi
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BIJLAGE
In november 2017 heeft Facility Services een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op
alle campussen. Ruim 3.600 studenten en medewerkers vulden een volledige survey in, verdeeld
over de diverse campussen. Dit onderzoek wordt in dit stuk verder gebruikt als onderbouwing voor
de diverse punten:
I. Prijsstelling cateraar;
2. Aanbieding avondeten;
3. Openingstijden locaties;
4. Diversiteit in aanbod.
1.

Prijsstelling cateraar

Op zoek gaan naar alternatieve producten die tegen een lagere prijs kunnen worden aangeboden.
Inzoomen op het huidig aanbod producten m.b.t. lagere prijzen die vast staan.
• Heldere soep basis: Klein €0,50 - Groot €0,80
• Basis Lunch; 2 belegde bolletjes of pistoletjes, wit of bruin / pakje melk, karnemelk, flesje water
of sap/ I stuk handfruit: €2,50
• Budget eenpansgerecht: €3,50
• 3-componentengerecht: €4,95
Uit het onderzoek komt naar voren dat de perceptie omtrent prijs (en daarmee ook assortiment) bij de
UvA nog de wensen over laat. De 'winkelstraat' met verschillende formules worden goed bezocht en
gewaardeerd, maar de 'budgetwinkel' wordt daarbij onvoldoende gepositioneerd en daarom gemist.
Het is niet zo dat de producten helemaal niet aanwezig zijn, echter de presentatie en communicatie
over deze producten is onvoldoende duidelijk en aantrekkelijk.
Cormet heeft daarom voor de pilotlocatie Science Park een plan van aanpak uitgewerkt om met name
op prijs in combinatie met assortiment een concrete verbeterslag te maken naar aanleiding van de
uitkomsten van het KTO en verdieping daarop met de focusgroepen'. Budgetaanbod is daarbij een
speerpunt, evenals gezond en duurzaam. Vanaf 4 juni is de pilot gestart, deze wordt tot aan het
zomerreces getest, waar nodig bijgesteld en uiteindelijk worden de resultaten gemeten. Hierbij zullen
wederom de focusgroepen op deze locatie worden geraadpleegd. De doelstelling is om na de zomer
uit te kunnen rollen naar de overige locaties.
Acties
Vanaf maandag 4 juni 2018 is de al bestaande lunchdeal voor€ 2,50 door Cormet gepresenteerd in
de wandkoeling in het restaurant en is daar zelf samen te stellen. De wandkoeling is voorzien van
opvallende borden zodat het duidelijk zichtbaar is. Ook losse budgetproducten zijn in deze
wandkoeling gepresenteerd.
Vanaf 11 juni is één counter voorzien van
onderstaande borden en worden de budget
lunch deal en wisselende budget producten
vanuit de counter aangeboden om de
kwaliteits- en vers perceptie verder te
ondersteunen.
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Focusgroep bestaande uit studenten en medewerkers, waaronder ook de faculteitsraad.
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2. Aanbieding avondeten
Elke campus een plek waar studenten voor weinig geld avondeten kunnen kopen.
Vanaf maandag 4 juni worden de eenpansgerechten voor€ 3,95 vanuit één counter gepresenteerd op
het Science Park (Pilot). Vanaf 11 juni is deze counter voorzien van duidelijke aanduidingen en
wordt ook een 3 componenten maaltijd voor€ 3,95 en een meal deal voor€ 4,50 toegevoegd in deze
counter. In de wandkoeling wordt daarnaast een verpakte eenpansmaaltijd aangeboden voor€ 2,50
(nu€ 3,50).
Voor wat betreft voedzaamheid en gezondheid houdt Cormet voor de verstrekking eenheden
rekening met de richtlijnen goede voeding (Gezondheidsraad, 2015), welke door het
Voedingscentrum in de nieuwe Schijf van Vijf zijn vertaald.
Bij de easy lunch en easy meal counters kan naast vlees of vis ook een vegetarische keuze worden
gemaakt.
Zie onderstaand voor impressie.

3. Openingstijden locaties
Samen met de cateraar te kijken of de kantines op sommige locaties langer open kunnen blijven.
Om de behoefte van warm eten op elke campus in te vullen, is elk restaurant voorzien van
magnetrons. Daarbuiten wil Facility Services graag in gesprek met CSR en de betreffende raden om
in overleg met Cormet de behoefte naar verruiming openingstijden te analyseren. Rekening houdend
met derving, economische haalbaarheid en zuinig omgaan met energie zullen we gezamenlijk naar
een oplossing kijken.

4. Diversiteit in aanbod.
Cateraar aan te sporen het aanbod aan te passen aan de dieetwensen van de universitaire
gemeenschap.
Dieetwensen vormen een complexe materie. We hebben het hier naast allergieën en intoleranties
over eetpatronen op basis van geloofsovertuiging en op basis van vegetarische en veganistische
voorkeur.
Ten aanzien van allergieën bepaalt wetgeving dat er geïnformeerd moet worden over de
14 hoofdallergenen. Dit hoeft niet bij elk ter plaatse bereid (lees: niet voorverpakt) product
afzonderlijk vermeld te worden, maar moet wel zijn vastgelegd door de verkoper van de voedingsPagina 2
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middelen. Dit stelt de consument in staat om te allen tijde deze informatie ofwel af te lezen op het
etiket (voorverpakte producten) of hiervoor een medewerker van het restaurant te raadplegen. Het is
altijd mogelijk om aan de counter te vragen of er een product gemaakt kan worden dat wel voldoet
aan de eventuele allergie of intolerantie. Denk hierbij aan een belegd broodje waarbij bijvoorbeeld
een topping of sausje wordt weggelaten. In het assortiment voorverpakte producten wordt al
rekening gehouden met aanbod wat op veel voorkomende voorkeuren inspeelt.
Daarnaast wordt ingespeeld op eetpatronen op basis van geloofsovertuiging (Halal, Kosjer, e.d.). Er
worden standaard diverse Halalproducten aangeboden, terwijl ook bij de keuze van lokale
ondernemers waarmee wordt samengewerkt hiermee rekening gehouden wordt in de mix van het
aanbod. Met Cormet wordt besproken hoe hier (nog) beter op in te spelen.
Het aanbod vegetarische en veganistische producten is onder de aandacht. Bijvoorbeeld in de pilot
op SciencePark wordt dit meegenomen. Met Connet wordt overlegd hoe hieraan in de totale mix van
het aanbod structureel meer aandacht besteed kan worden.
Punt van aandacht bij het bovenstaande is dat een ruime meerderheid een meer traditioneel
eetpatroon heeft. Het percentage mensen dat (vrijwel) nooit vlees eet is in Nederland minder dan 5%.
Voor veganistisch zijn de cijfers minder expliciet, maar het lijkt erop dat dit minder dan 0,5% van de
bevolking is. Dat de behoefte aan vegetarische en veganistische voeding stijgt, is duidelijk. Ook de
duurzaamheidswinst daarvan (eiwittransitie) is relevant. Een belangrijk onderwerp om met elkaar
blijvend aandacht te besteden. Tegelijkertijd heeft een groot deel van de studenten en medewerkers
een meer traditioneel eetpatroon. Dit komt terug in de verhoudingen van het totale aanbod.
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