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2012 was een fantastisch jaar voor Info Food 
Stickers. Het lijkt wel of de branche afgelopen jaar 
pas echt goed doorkreeg hoe eenvoudig, efficiënt 
en hygiënisch er met het pictogrammensysteem 
gewerkt kan worden in de keuken. Zowel opleidingen 
als bedrijven uit geheel Europa en zelfs het Midden 
Oosten maakten breed kennis met het product. “We 
krijgen ook steeds meer aanvragen voor teststickers 
en het leuke is, dat ik mag concluderen dat meer dan 
90 procent van de aanvragers daadwerkelijk voor ons 
blijken te kiezen. Ik zeg dit niet om me op de borst 
te slaan en we zijn geen commercieel bedrijf, maar ik 
vind dit wel een vooruitgang voor de branche.” Info 
Food Stickers trad toe tot het Koksgilde en Paul werd 
in het afgelopen jaar veelvuldig uitgenodigd om 
workshops op scholen en in bedrijfskeukens te geven. 
“Professionals zien dan hoe uniek het systeem is en 
wat het ze oplevert als ze ermee aan de slag gaan.”

Waardering alom 
Dat Hotelschool Alexis Leck in Luxemburg en 
Hotelschool Geneve in Zwitserland het codeersysteem 
gebruiken als lesmateriaal is een gegeven om trots 

op te zijn. Blij verrast is Paul ook dat een aantal 
omvangrijke ketens en inkoopcentrales gekozen 
hebben voor Info Food Stickers. Het vermogen goed 
en integer te luisteren naar feedback van gebruikers 
in combinatie met de bereidheid aanpassingen te 
doen als het nog beter kan, is het geheim achter het 
succes.

enkel pictogrammen
Maar wat zijn nu precies de voordelen van deze 
stickers? Het systeem is in ieder geval even vernuftig 
als eenvoudig en er komt geen geschreven woord 
aan te pas. Er zijn slechts twee soorten stickers die 
in combinatie of afzonderlijk te gebruiken zijn. Deze 
eenvoud voorkomt het maken van fouten. Positief is 
ook dat de lijm volledig oplosbaar is op 80 graden 
en dat de stickers bestendig zijn tegen condens. Op 
de stickers kan zelfs gewoon geschreven worden als 
het bakje met de sticker uit de vriezer wordt gehaald 
bijvoorbeeld voor de borgingdatum. De prijs is 
daarbij ook nog bijzonder aantrekkelijk: 0,015 cent 
per sticker. Wilt u inhoudelijk meer weten over dit 
unieke systeem? 

op de website staat een duidelijke ‘How- to- use’ 
in 28 talen. 
www.infofoodstickers.nl 

in praktijk ontwikkeld Haccp 
codeersysteem met open 
armen ontvangen
bekendheid info Food Stickers groeit
Als restaurantkok liep Paul Duijnstee steeds weer tegen de vele tegenstrijdigheden en 
tekortkomingen van de verschillende tot dan toe in de handel zijnde codeersystemen aan. 
Gewapend met een echte horecamissie kwam hij in 2005 met een systeem op de proppen dat 
wel werkt: Info Food Stickers. “Wie dit systeem onder ogen krijgt, zal direct zien dat het vanuit de 
praktijk is ontstaan,” aldus de enthousiaste initiatiefnemer.

De digitale wereld verandert in snel tempo. Werd 
de keuze voor een restaurant vroeger meestal thuis 
gemaakt, gebeurt dit tegenwoordig steeds vaker 
op het werk, of in de trein. Het lijkt een kwestie van 
tijd voordat 90% van de Nederlanders beschikt over 
mobiel internet. Ter vergelijking: dit is het percentage 
Nederlanders dat voor de meeste 
betalingen zijn pinpas gebruikt. 

Bij dit groeiende aantal mobiele 
gebruikers blijft het aanbod van 
mobiele websites schromelijk 
achter. Veel bedrijven lopen 
hierdoor omzet mis. Mobiele 
websites betekenen immers 
gebruiksgemak en dus een grotere toeloop. Moeilijk 
is het echter niet om mobiel zichtbaar te worden. 
Met de gratis applicatie UMENU maakt u snel en 
eenvoudig een mobiele website.

Gratis betekent niet goedkoop
UMENU groeit in snel tempo; inmiddels maken enkele 
honderden horecabedrijven gebruik van de nieuwe 
techniek. De reden? In de eerste plaats werkt UMENU 
razendsnel. Binnen vijftien minuten verwerkt de 
ondernemer zijn menukaart. Het gaat gemakkelijk: na 
het invullen van een paar letters, vult het programma 
de gerechten vanzelf aan. Met één klik is elk gerecht 
geplaatst, daaronder verschijnen automatisch de 
ingrediënten. Deze en andere functies zijn voorzien 
van duidelijke Nederlandstalige helpfilmpjes. Eenmaal 
klaar met invullen? Uw restaurant wordt nu direct 
op de mobiele telefoon van de UMENU-gebruikers 

getoond. De applicatie wordt zowel op de iPhone als 
Android goed en snel weergegeven.

veel extra’s
Tja, wat biedt UMENU dan nog meer? Veel, zoals u 
zult ontdekken. Zo wordt uw menukaart automatisch 

vertaald. Toeristen lezen de gerechten dus in hun 
eigen taal. Daarnaast bevat het programma een 
gebruiksvriendelijke printmodule. Hiermee kan uw 
menu in elke gewenste lay-out over een willekeurig 
aantal pagina’s worden geprint. Eenmaal ingevuld, 
zijn de gerechten gemakkelijk aan te passen; niet 
onbelangrijk als u regelmatig van menukaart 
verandert! Via het account kunnen de reserveringen 
snel en eenvoudig worden binnengehaald, 
kunnen aanbiedingen worden gedaan en een 
kortingsvoucher worden gemaakt. U kunt zelfs een 
gratis personeelsadvertentie plaatsen, die UMENU 
automatisch onder de mobiele gebruikers verspreidt.

terrasservice
Het seizoen is er nog niet naar, maar UMENU biedt 
tevens een uitgebreide terrasservice. Voor elke tafel 
maakt u een aparte QR-code en print deze uit. Via de 

codes kunnen terrasgasten het menu lezen, zo nodig 
in een andere taal. Maar nog belangrijker: via de codes 
kan direct met de mobiele telefoon worden besteld. 
Dat kan de wachttijd behoorlijk verkorten, zeker op 
terrassen waar de loopafstanden groot zijn. Voor 
restaurants met een klein en overzichtelijk terras is 
de meerwaarde van deze functie minder groot. Voor 
dit type bedrijven zal de bedrijfs-QR-code voldoende 
zijn. Via deze code kunnen mobiele gebruikers uw 
menu overal en altijd raadplegen. Plaats de code op 
uw strooifolders en bij advertenties, of plak deze op 
het raam. De gratis raamsticker met QR-code vraagt u 
simpelweg aan via uw account.

umenu, een aanrader
UMENU is voor de bedrijven in de horeca een 
regelrechte aanrader, al was het maar omdat er geen 
enkele kosten aan de applicatie verbonden zijn. 
Kwaliteit voor nop dus. Probeer het zelf, meer dan een 
e-mailadres heeft u niet nodig. Binnen twintig minuten 

promoot u uw restaurant op een gebruiksvriendelijke, 
stijlvolle wijze.

Tip: loop alle invulveldjes door vanachter de pc; de mobiele 
inlogvariant is iets minder eenvoudig in het gebruik. Voor de 
ondernemers die al over een mobiele website beschikken, biedt 
UMENU leuke extra’s, zoals de QR-code met vertaalfunctie en de 
mogelijkheid om gratis personeelsadvertenties te plaatsen.

Mobiele site toekomst voor horeca
vergroot uw bereik met gratis applicatie
Websites die geschikt zijn voor de mobiele telefoon, verhogen 
uw bereik en genereren meer omzet. Met de online applicatie 
UMENU maakt u zo’n eigen mobiele site. Snel, gemakkelijk en 
zonder kosten!

Binnen vijftien minuten kosteloos uw 
eigen QR-code inclusief de bijbehorende 
functies en mobiele presentatie.


