
Succes maak je samen!

Kwaliteit en Veiligheid

Authenticiteit van 
producten

Innovatie en Trends

Duurzaam en 
Verantwoord Ondernemen





Wat is ONCE?

 

ONCE: Officieel Netwerk Catering Events is opgericht 

voor en door ondernemers in de eventcatering om 

gezamenlijk antwoorden te vinden op kansen in de 

markt en bedreigingen van buitenaf.

Ook spelen we in op trends en conceptontwikkeling 

om onze markt te behouden en uiteraard te vergroten. 

ONCE is een sociaal en actief kennisplatform van 

erkende party- en eventcateraars waarvan alle leden 

profiteren. 

De leden wisselen actief kennis en expertise uit, maken 

gebruik van elkaars netwerk en inspireren elkaar. We 

komen letterlijk bij elkaar over de vloer. ONCE helpt om 

hoogwaardig en kwalitatief te ondernemen. 

Ook neemt ONCE verantwoordelijkheid voor 

versterking van het imago van de party- & eventcatering 

branche, zowel voor potentiele opdrachtgevers als 

vakmensen.



Waarom ONCE?

Het is essentieel om als persoon en bedrijf te groeien, te ontwikkelen, inspiratie 

te vinden en nieuwsgierig te blijven. ONCE gelooft daartoe in samenwerking en 

kennisdeling. 

Anders gezegd: inzicht in soortgelijke organisaties helpt om de markt van party- en 

eventcateraars te ontwikkelen en jezelf als ondernemer te onderscheiden.



Elke cateraar uniek

Elke cateraar is uniek. En toch hebben we dezelfde doelstellingen. Zo staan we voorop 

als het gaat om (voedsel)veiligheid en kwaliteit. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in een 

verplichte HACCP certificering voor alle leden.

Wij leveren onze opdrachtgevers 

een authentiek product, met een 

herleidbare afkomst en gepresenteerd 

door mensen met warenkennis en de 

skills van een professional.

We richten ons actief op het behalen van 

doelstellingen als het gaat om duurzaam 

en verantwoord ondernemen. 

Duurzaam ten opzichte van de 

samenleving, werkomstandigheden en 

ons leefmilieu. 

Als ONCE lid ben je als eerste op de 

hoogte van vernieuwende concepten 

die onze gasten zullen aanspreken.

 



ONCE Organisaties

Organisaties die zich aansluiten bij ONCE verzorgen de volledige gastvrijheid van een 

evenement op een hoogwaardig niveau. Ongeacht het beschikbare budget.

ONCE leden hebben doorgaans “een hang naar F&B”: het zijn zonder uitzondering 

foodies en entertainers met veel verstand van eten en drinken. 

Een party- en eventcateraar biedt evenwel altijd meerdere services voor de organisatie 

van evenementen, zoals locatie-inrichting, materialen, entertainment, beveiliging, 

decor, parkeren, e.d. Ook zijn ze vaak eigenaar of exploitant van aansprekende 

eventlocaties die al een belevenis op zichzelf zijn. Naast cateraars kunnen ook 

leveranciers lid worden van ONCE. 

Ook kleinere ondernemingen en/of eenmanszaken! Voor dit soort 

jonge pioniers of eenmanszaken is een speciaal lidmaatschap gemaakt.

In Nederland zijn dagelijks duizenden professionele specialisten aan

 de slag op grote en kleinere evenementen. Een actueel overzicht van

 ONCE leden is te vinden op onze website; www.once.eu.



Doelen

De bestaansredenen van ONCE hebben we richting gegeven met doelstellingen.

ONCE zorgt voor:

• Individueel voordeel voor de 

leden, zowel materieel en 

immaterieel

• Behartigen van de belangen 

van de leden

• Kwaliteit en een positief imago 

van party- en eventcatering

• Vergroten van de 

herkenbaarheid van party- 

en eventcateraars in het 

algemeen

 

ONCE bereikt dit door:

• Kennis delen en inspireren

• Actieve rol in branche 

gerelateerd onderwijs op 

MBO- en HBO-niveau

• Organiseren van 

bijeenkomsten, informatie-

uitwisseling en scholing

• Check op waarborgen kwaliteit 

en veiligheid door en met de 

leden

• Versterken van het imago 

van de branche en zorgen 

voor meer draagvlak in de 

samenleving

 



Kernwaarden

De leden van ONCE voldoen aan 

onze kernwaarden en delen het 

belang ervan:

Kwaliteit en Veiligheid

Authenticiteit van producten

Innovatie en Trends

Duurzaam en Verantwoord 

ondernemen



           Kwaliteit en Veiligheid

Of het nou gaat om een concept, ingekocht ingrediënt, voortgebracht product, 

dienstverlening of aftersales: een ONCE lid is een ondernemer of manager die gaat 

voor maximale kwaliteit. Kwaliteitsfocus in de breedte is een vereiste voor een hoog 

niveau van productiviteit, betrokkenheid en continuïteit van de medewerkers. Leden 

van ONCE hebben een crew van (eigen) medewerkers. De werving, training, scholing 

en het engagement doet men zelf, om de eigen producten en dienstverlening te 

waarborgen en te verbeteren.

 

HACCP certificering vormt een 

helder raamwerk voor de borging, 

beheersing en continue verbetering 

van voedselveiligheid. Het HACCP 

certificaat levert hét bewijs dat een 

organisatie de risico’s op het gebied van 

voedselveiligheid kent en beheerst.

Als ONCE lid voldoe je aan de eisen door 

een audit van de Houwers Groep, Bureau 

de Wit of een vergelijkbaar bureau; 

je kunt een NVWA toetsing met glans 

doorstaan. Het staat elk lid vrij eigen 

auditorganisatie en kwaliteitsnorm te 

kiezen, zolang deze aan de NVWA eisen 

voldoet.

 

Naast voedselveiligheidsregels houdt 

een ONCE lid zich aan de Nederlandse 

wetgeving. Denk aan veilig werken en 

zorgen voor de gezondheid en welzijn 

van de medewerkers vanuit de Arbo-

wet. Op deze manier kan elke gast en 

medewerker veilig genieten of werken.



           Authenticiteit van producten

De foodproducten zijn qua ingrediënt-herkomst traceerbaar en worden bereid 

door vakbekwaam (veelal eigen) personeel, met goede warenkennis en juiste 

bereidingstechnieken. ONCE leden werken vaak onder eigen receptuur en signatuur. 

Hiermee is de opdrachtgever zeker van een authentiek product. Hierdoor wordt een 

hoogstaand en verzorgd food product gegarandeerd.

 

Het product voldoet aan de volgende eisen:

• Herleidbare afkomst qua teelt/fok/vangst/productie van gebruikte 

 grondstoffen en halffabrikaten

• Maximale versheid

• Smaakvol ervaren door de gasten



           Innovatie en Trends
 

Goede resultaten halen in de eventcatering blijft onderhavig aan vele trends, tijdgeest 

en conjunctuur. ONCE leden verzamelen actief kennis en branche-informatie met 

betrekking tot trends en innovaties.



           Duurzaam en Verantwoord            
           Ondernemen

Ieder ONCE lid heeft een schriftelijk beleid geformuleerd over zijn Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen. Opdrachtgevers en andere stakeholders kunnen het MVO 

beleidsstuk inzien. Het ONCE lid is vrij in het bepalen van de reikwijdte van het beleid, 

zijn speerpunten en de rapportagevorm. Leden van ONCE gaan voor een duurzame 

en open samenwerking met partners en leveranciers als het gaat om people, profit 

en planet. Zodat  vele generaties na ons op dezelfde manier gebruik kunnen blijven 

maken van mooie grondstoffen en kunnen leven in een gezonde wereld.



Goed Werkgeverschap

ONCE leden geven actief invulling aan goed werkgeverschap door prettige werksfeer, 

professionele werkplekken, aandacht aan effectieve werkorganisatie, duidelijke 

arbeidsvoorwaarden en aandacht voor vitaliteit voor medewerkers, zowel vaste- als 

flexibele vakkrachten. 

ONCE heeft geen eigen 

vakopleidingsinstituut omdat er al 

voldoende opleidingsmogelijkheden in 

de markt zijn; wel zijn er korte lijnen met 

ROC-instellingen die specifiek voor party- 

en eventcateringberoepen opleiden. 

Werkgeverschap strekt zich namelijk 

ook uit naar aanstormend talent in het 

vakonderwijs: ONCE leden spannen zich 

maximaal in om leer- en stageplekken 

te bieden aan ROC-leerlingen en talent 

uit allerlei regulier onderwijs (logistiek, 

commercie, finance, fooddesign, IT, HR). 

Ondernemers hebben vaak een 

ondersteunende rol naar het onderwijs 

(rondleidingen, gastcollege geven, 

techniekdemo’s).



Lidmaatschap
Er zijn vier soorten lidmaatschap:

Eventcateraar

De Nederlandse party- en 

eventcateraars van allerlei 

omvang. 

 

Jonge garde

Een aspirant-lidmaatschap 

tegen gereduceerde kosten voor 

“jonge” innovatieve cateraars of 

leveranciers.

Collaboration Partner

Non-profit instellingen voor 

samenwerking gericht op het 

professionaliseren en ontwikkelen 

van de cateringbranche.

Preferred Partner

Leveranciers voor cateringsector 

en foodindustrie, gericht op 

onderlinge uitwisseling van 

kennis en ervaring uit hun 

specialisatie. Per sector is er 

maximaal 1 leverancier lid van 

ONCE. 

 



Wat leden ervoor terug krijgen:

• Professionele uitstraling door gebruik van het 

ONCE beeldmerk in externe communicatie

• Uitnodiging voor minimaal 2 

netwerkbijeenkomsten per jaar op een 

inspirerende locatie

• Visie/kennis delen met eigenaren/directeuren 

en netwerken met andere gelijkgestemden

• Inspraak: agendapunten en topics aandragen 

voor bijeenkomsten

• Partners en/of relaties uitnodigen voor 

bijeenkomsten

• Exposure op de ONCE website met een link naar 

eigen bedrijfswebsite

• Bevoegdheid om het ONCE beeldmerk te 

gebruiken

• Mogelijkheden om als host te fungeren voor een 

ONCE bijeenkomst

• Producten of diensten inzetten en promoten 

tijdens bijeenkomsten

• Aanleveren van producten voor give-aways

• HACCP certificering tegen gereduceerde 

kosten  



ONCE Voor- en 
Najaarsbijeenkomst 

Als ONCE lid word je in het voorjaar en najaar uitgenodigd 

voor de officiële ONCE bijeenkomsten. Deze worden altijd 

gehost door één van de leden. 

Natuurlijk is er een officieel gedeelte (de Algemene 

Ledenvergadering) maar het gaat vooral om ‘Best Practices’, 

presentaties, bedrijfsrondleidingen, actuele topics door 

externe deskundigen en netwerken in een informele 

setting. Op een laagdrempelige manier deel je zo kennis 

en ervaringen. Daarbij krijg je soms letterlijk een kijkje in 

de keuken van de gastheer/-vrouw. Je geniet zo van top 

culinaire verzorging en elkaars gezelschap.

     Inspiratiesessies

Naast de twee officiële bijeenkomsten worden er ook inspiratiesessies 

georganiseerd. Voor bijvoorbeeld keuken professionals, en dan liefst gelinkt 

aan een horecavakbeurs. ONCE organiseert ook trendtours door aansprekende 

steden met rondleidingen bij restaurants, foodconcepten/foodretail, 

evenementlocaties of producenten van materialen of ingrediënten. Inspiratie 

moet je toch vooral ook samen actief ervaren!





Hoe word ik lid?

 

Lid worden, of meer informatie vragen, is eenvoudig:

Vul het contactformulier in op once.eu/contact.

Of stuur een email naar: info@once.eu.

Telefonisch aanmelden of meer informatie aanvragen kan via: 043-3561091.



Michiel Meier Mattern

Voorzitter

Pierre Smits

Bestuurslid

 

Sander Steijnis 

Bestuurslid

Louis Paardekooper

Bestuurslid

 

ONCE Bestuur
Aan het roer van ONCE staan:



Servicecenter 4Hospitality - Jeruzalemweg 2 - 6222 NG Maastricht

www.once.eu - info@once.eu -043-3561091

Contact 

Het Secretariaat van ONCE 

wordt gevoerd door 

Servicecenter 4Hospitality. 


