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ONLINE HUISREGELS
Graag je aandacht voor het volgende:

• Geluid en camera uit

• Teams-status op “Niet storen”;

• Vragen via de chat in Teams;

• Kan je niks horen of heb je geen beeld: stuur ons een  

chatbericht, we lossen dit zo snel mogelijk op voor je!

• Webinar wordt opgenomen,

slides verdeeld 

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



Toegankelijke en up-to-date productinformatie voor iedereen in de keten!

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



Heuschen & Schrouff

Food Expert BV

Van Gils Sweet Creations

Iglo

Vleeswarenbedrijf Bruynkens nv.

Tradimer BV (Landauer European Seafood)

Lutosa

Juice Solutions International

Signature Foods Belgium

Continental Sweets Belgium 

Unilever

Nestlé 

Délino 

Pastificio della Mamma

SOUBRY N.V.

RV FOOD 

Noyen

Gastronello

Roem van Yerseke BV

Meli

Verstegen Spices & Sauces NV 

Volys

Spadel

MANNA FOODS NV

Miko Coffee Service

PAB zusterbedrijf van RV FOOD 

Vandemoortele

DEELNEMENDE PRODUCENTEN



PS IN FOODSERVICE
Alles begint bij de producent… 

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



PS IN FOODSERVICE
WAT DOEN WE? 

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



PS IN FOODSERVICE
WAT BELOVEN WE? 

• Maximale en pro-actieve ontzorging (Slim delen!) 

• Duurzame, geautomatiseerde en toekomstbestendige 

oplossingen

• Meer omzet/winstgevendheid door efficiënt werken

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



PS IN FOODSERVICE BIEDT OPLOSSINGEN
HOE? 

• Alle informatie op 1 plaats

• Gestandaardiseerde en gestructureerde oplossing:

o Bronbestanden / Technische Fiches 

o Packshots

o Productspecificaties

• Ad hoc aanvragen vervallen

• Meer service voor de klanten

• Up-to-date content website

INTERN =
EFFICIENCY

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



• Verlengstuk van je marketing

• Productcommunicatie in de markt aansturen

• Iedereen dezelfde up-to-date productinformatie

EXTERN =
EXTRA SALES

PS IN FOODSERVICE BIEDT OPLOSSINGEN
HOE? 

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



• > 300.000 producten

• 3.000 merken

• 1.200 producenten

• Gratis te raadplegen 

via onze website

www.psinfoodservice.be

FOODBOOK

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

http://www.psinfoodservice.be/


• > 400 bezoekers per dag

• Zoeken: EAN, artikelnummer, merk

• Filteren: allergenen, keurmerken, 

kenmerken, productgroepen

• Verkrijgbaarheid bij groothandels !

• Merken- en producentverhaal 

FOODBOOK

ETALAGE VOOR 
JE PRODUCTENTURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

3000 merken van 1.200 producenten, > 300.000 producten 



COMMERCIËLE INFORMATIE
Sfeerfoto’s - instructie en productvideo’s - e-commerce beelden

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

https://foodbook.psinfoodservice.com/prod/dc/be/12345/ps/ProductSheet?packagedProductId=118387&languageId=1&refId=194851
https://foodbook.psinfoodservice.com/prod/dc/be/12345/ps/ProductSheet?packagedProductId=118387&languageId=1&refId=194851


COMMERCIËLE INFORMATIE
“Hero” images
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COMMERCIËLE INFORMATIE

Perfect name:

o Merknaam

o Productomschrijving

o Inhoud

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

Juiste benaming en “Perfect name” van jouw producten



PRODUCTINHOUDELIJKE INFORMATIE
• Wettelijke productinformatie

• Aanvullende voedingswaarden:
opsplitsing eiwitten, % vezels, toegevoegd 

zout/suiker, vetten,…

• Keurmerken en kenmerken van je producten

• Logistiek:
• CE & HE

• Artikelnummer, EAN, Intrastat

• Palletisatie

• Details primaire en secundaire verpakking

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



PRODUCTINHOUDELIJKE INFORMATIE
• GMO status, bestraling, microbiologie, fysische en organoleptische 

eigenschappen, herkomst, bereidingswijze, bewaarcondities…

• PDF’s:

o Recepten

o certificaten

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



PRIVATE LABEL IN PS IN FOODSERVICE

• Producent:

invoeren, accorderen en vergoeden

• Merkeigenaar:

controleren en publiceren

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



MIJN PS - DASHBOARD
Mijn commerciële data

X



MIJN PS - DASHBOARD
Mijn Data kwaliteit



MIJN PS – MIJN VERKOOPKANALEN



MIJN PS – ANALYSES & RAPPORTEN



MIJN PS – DIGITALE CATALOGUS



DIGITALE CATALOGUS

https://foodbook.psinfoodservice.com/prod/dc/nl/75157/ES3MI
https://foodbook.psinfoodservice.com/prod/dc/nl/75157/ES3MI


DIGITALE CATALOGUS ALS SALESTOOL

Al jouw productinformatie overal actueel en 

compleet beschikbaar, waar je ook bent! 

Op de zaak, onderweg, op een beurs of bij 

je klant.

Als voeding voor je salesrondgangen



MEER DOEN MET DE INFO IN PS
Digitale Catalogus in je e-mail handtekening

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



ZET JE DATA IN
Digitale catalogus als extra tool bij aanbestedingen en tenders (bij klanten & prospects)

X



PRODUCTINFORMATIE OP JE
EIGEN WEBSITE

Link naar je Digitale Catalogus 

Directe koppeling per product (Permalink)

Productinformatie in eigen huisstijl (WebAPI)

3 mogelijkheden:

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



LINK NAAR JE DIGITALE CATALOGUS
• Automatisch up-to-date

• Alle zoek- en filtermogelijkheden, 

incl. artikelnummer 

• Persoonlijke banner

• Alle productspecificaties

• Meertalig

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

Digitaal assortimentsoverzicht

https://enkco.nl/producten/
https://enkco.nl/producten/


PERMALINK

• Elke productpagina een eigen link naar productspecificatie

• Altijd up-to-date: statische PDF versus dynamische permalink

• Must-have voor 

bestelsites

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

Makkelijke oplossing voor uitgebreide en actuele informatie 

https://www.remiaprofessioneel.nl/producten/koude-sauzen/fritessaus/gouda-s-glorie-fritessaus-geel-35-emmer-10-l
https://www.remiaprofessioneel.nl/producten/koude-sauzen/fritessaus/gouda-s-glorie-fritessaus-geel-35-emmer-10-l


WEBAPI

• Altijd up-to-date web- en/of bestelsite!

• Enkel de relevante info tonen

• Meertalig

• Combineer met permalink

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

Productinformatie in je eigen look&feel

https://vergeerholland.com/en/producten/?merken-soorten=f-13&p=6
https://vergeerholland.com/en/producten/?merken-soorten=f-13&p=6


TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

GS1 & PS IN FOODSERVICE
HOE WERKT DAT? 

Bestaande standaard koppeling tss GS1 en PS in foodservice 



TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

GS1 & PS IN FOODSERVICE
GS1 PUBLICATIE NAAR PS (VIA 1 MAPPING) 

2 mogelijkheden

* Alle producten naar Targetmarkt België publiceren 

=> iedereen kan het zien

OF 

* Klantspecifiek publiceren 

=> producent bepaalt wat er in komt en wie wat ziet

(producent dient dit aan te leveren) 



TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

GS1 & PS IN FOODSERVICE
DATA VIA GS1 

• GS1 = etiket

• Meer dan etiket = fout 

• PS = etalage 

• Automatische update ‘s nachts

• Bij elke update compleet overschreven

• Bij einde beschikbaarheid product ook automatisch verwijderen 

• Meertaligheid gaat gewoon mee (NL, FR, D, ENG) indien in GS1



TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

GS1 & PS IN FOODSERVICE
EXTRA AANVULLINGEN IN PS (OP INPUT VAN PRODUCENT)  

(Etiket data komt uit GS1)

• Afbeeldingen, sfeerbeelden, hero images, video’s,….

• Korte omschrijving 

• Lange omschrijving 

• Perfect name

Verrijking met commerciële 
en aanvullende info, in een 
B2B professionele context 

(webshop compatibel!) 



TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

GS1 & PS IN FOODSERVICE
HOE VULT PRODUCENT GS1 AAN? 

• Publiceer vanuit GS1 naar PS

• Afbeeldingen : WE transfer of Beeld/brandbank

• Korte/lange omschrijvingen via Excel

• PS leest afbeeldingen en Excel info in 

• Alle klanten krijgen ‘s nachts (dagelijk) een update

• Alle partijen tevreden!



Toegankelijke en up-to-date productinformatie voor iedereen in de keten!

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



GROOTHANDELS

Ruim 95% van de NL groothandels haalt 

productinformatie op via PS, België op de goede weg.

Voordelen voor jou:

• Geen bronbestanden

• Snellere opname/uitlevering nieuwe artikelen

• Zichtbaarheid op de bestelsite

• Up-to-date info

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

In Nederland en België



GROOTHANDELS & INKOOPORGANISATIES
België

https://www.orestofoodpartners.be/
https://www.orestofoodpartners.be/
https://www.jangevers.be/
https://www.jangevers.be/
https://www.ranson.be/
https://www.ranson.be/


GROOTHANDELS & INKOOPORGANISATIES
Nederland

http://www.delixl.nl/
http://www.delixl.nl/
https://www.makro.nl/
https://www.makro.nl/
https://www.hanos.nl/
https://www.hanos.nl/
https://www.lekkerland.nl/le/nl/index.html
https://www.lekkerland.nl/le/nl/index.html
https://www.sligro.nl/
https://www.sligro.nl/
http://www.horecafoodgroup.nl/
http://www.horecafoodgroup.nl/
http://interkring-vers.com/assortiment/
http://interkring-vers.com/assortiment/
https://www.intrakoop.nl/Productsegmenten/Eten-Drinken/Paginas/ProductenEnDiensten.aspx
https://www.intrakoop.nl/Productsegmenten/Eten-Drinken/Paginas/ProductenEnDiensten.aspx
https://www.ster-inkoop.nl/leden.html
https://www.ster-inkoop.nl/leden.html
http://www.xandrion.nl/
http://www.xandrion.nl/
https://victoriatrading.nl/nl/
https://victoriatrading.nl/nl/
http://www.supertrade.nl/
http://www.supertrade.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://www.maxxam.nl/
http://www.horecapact.nl/
http://www.horecapact.nl/
https://www.horesca.nl/
https://www.horesca.nl/


GROOTHANDELS & INKOOPORGANISATIES
Nederland

https://www.artsdivers.nl/
https://www.artsdivers.nl/
http://www.dggrootverbruik.nl/introductie
http://www.dggrootverbruik.nl/introductie
https://palveversgroep.nl/
https://palveversgroep.nl/
http://www.interfastfood.nl/
http://www.interfastfood.nl/
https://palveversgroep.nl/
https://palveversgroep.nl/
https://www.chefsculinar.nl/index.htm
https://www.chefsculinar.nl/index.htm
https://www.vdbdivers.nl/
https://www.vdbdivers.nl/
https://www.vavdivers.nl/
https://www.vavdivers.nl/
https://www.foodfocus.nl/
https://www.foodfocus.nl/
http://www.hagu.nl/
http://www.hagu.nl/
https://www.hocras.nl/
https://www.hocras.nl/
https://boonstra-verswaren.nl/
https://boonstra-verswaren.nl/
https://www.bunzl.nl/
https://www.bunzl.nl/
https://www.ldj.nl/
https://www.ldj.nl/
https://www.sorgente.nl/
https://www.sorgente.nl/
https://www.foodimpuls.nl/
https://www.foodimpuls.nl/
https://www.brouwerhoreca.nl/nl/
https://www.brouwerhoreca.nl/nl/
https://maas.nl/
https://maas.nl/
http://www.leijtensgvb.nl/
http://www.leijtensgvb.nl/
http://www.kroonzuivel.nl/index.php?page=1&id=2&taal=
http://www.kroonzuivel.nl/index.php?page=1&id=2&taal=
https://www.terbrugge.nl/
https://www.terbrugge.nl/
https://www.buurtjes.com/
https://www.buurtjes.com/
https://www.vofverdoes.nl/
https://www.vofverdoes.nl/
https://www.telesuper.nl/
https://www.telesuper.nl/
https://hollandfoodservice.nl/
https://hollandfoodservice.nl/
https://interkring-vers.com/
https://interkring-vers.com/
https://dijkgraafreinders.nl/
https://dijkgraafreinders.nl/
http://froster.nl/
http://froster.nl/
http://www.volfood.nl/
http://www.volfood.nl/
https://verstrade.nl/
https://verstrade.nl/
https://vandevenvers.nl/
https://vandevenvers.nl/
https://zorgboodschap.nl/
https://zorgboodschap.nl/
http://vdwee.nl/
http://vdwee.nl/
https://www.versenfijn.nl/
https://www.versenfijn.nl/
https://www.huuskes.nl/
https://www.huuskes.nl/


GROOTHANDELS & INKOOPORGANISATIES
Nederland

https://lieferink.nl/
https://lieferink.nl/
https://horesca-meppel.nl/
https://horesca-meppel.nl/
https://www.horescasmulders.nl/nl
https://www.horescasmulders.nl/nl
https://www.all4trade.nl/
https://www.all4trade.nl/
https://www.haarsma.nl/
https://www.haarsma.nl/
https://www.krijtmoester.nl/
https://www.krijtmoester.nl/
https://www.brugelfoodproducts.nl/
https://www.brugelfoodproducts.nl/
https://www.zegro.nl/
https://www.zegro.nl/
https://www.feyen.info/
https://www.feyen.info/
https://www.asiaexpressfood.nl/nl/
https://www.asiaexpressfood.nl/nl/
https://advion.nl/
https://advion.nl/
https://www.gepu.nl/
https://www.gepu.nl/
https://webshop.bakeplus.nl/
https://webshop.bakeplus.nl/
https://www.actifood.nl/
https://www.actifood.nl/
https://totaalvers.nl/
https://totaalvers.nl/
https://deelen.internetbestel.nl/Login?ReturnUrl=/
https://deelen.internetbestel.nl/Login?ReturnUrl=/
https://horesca-horecavo.nl/
https://horesca-horecavo.nl/
https://www.vanhoeckel.nl/
https://www.vanhoeckel.nl/
http://vroegop-ruhe.co/
http://vroegop-ruhe.co/
https://www.vanaltenawijchen.nl/
https://www.vanaltenawijchen.nl/
http://vandijkgroothandel.nl/
http://vandijkgroothandel.nl/
http://www.versalert.nl/pg-27589-7-74740/pagina/home.html
http://www.versalert.nl/pg-27589-7-74740/pagina/home.html
https://www.foodpartners.nl/
https://www.foodpartners.nl/
https://www.smedesfinefood.nl/
https://www.smedesfinefood.nl/
https://www.dewaalvers.nl/
https://www.dewaalvers.nl/
https://www.hokadenhaag.nl/
https://www.hokadenhaag.nl/
https://www.verscentrum-ede.nl/
https://www.verscentrum-ede.nl/
https://veldboereenhoorn.nl/
https://veldboereenhoorn.nl/
https://verbruggen-mill.nl/
https://verbruggen-mill.nl/
https://beko-groothandel.nl/
https://beko-groothandel.nl/


GROOTHANDELS HALEN JOUW DATA OP

Via abonnement digitaal data ophalen voor:

Link naar je Digitale Catalogus 

Directe koppeling per product (Permalink)

Productinformatie in eigen huisstijl (WebAPI)

+

Voor hun bestelsite

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



GROOTHANDELS
Digitale catalogus voor productinformatie 

http://www.versalert.nl/pg-27589-7-85410/pagina/productspecificaties.html
http://www.versalert.nl/pg-27589-7-85410/pagina/productspecificaties.html


X

GROOTHANDELS
Productspecificatie ophalen via een permalink
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GROOTHANDELS
Productinformatie tonen via WebAPI in combinatie met een permalink



HAAL OMZET UIT E-COMMERCE
60% van de bestelling gaat via de webshop van de groothandel en platforms (NL)

• Beschikbaarheid

o Volledige assortiment

• Zichtbaarheid 

o Juiste naam

o Duidelijke foto - 65% van de online boodschappen gaat via mobiel

• Vindbaarheid

o Uitgebreide productcontent

o Zoektermen

o Misspellings

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



COMMUNICATIE NAAR JE GROOTHANDELS
Laat weten dat je productdata via PS in foodservice beschikbaar zijn!

1. Bekijk de status van jouw producten in Mijn PS

2. Fix the basics

• Duidelijke productfoto’s

• Juiste productnaam

• Goede product content

• Volledig assortiment beschikbaar

3. Informeer je groothandel en platform

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

Toegankelijke en up-to-date productinformatie voor iedereen in de keten!

WIE IS PS IN FOODSERVICE?



AFNEMERS



AFNEMERS

https://www.valk.com/
https://www.valk.com/
https://www.efteling.com/nl
https://www.efteling.com/nl
https://www.diergaardeblijdorp.nl/
https://www.diergaardeblijdorp.nl/
https://www.hmshost.com/
https://www.hmshost.com/
https://www.meinderscatering.nl/
https://www.meinderscatering.nl/
https://hapjesaanhuis.nl/nl/catering-per-plaats/catering-limburg/buffet-bestellen-heerlen/de-keuken-van-limburg-bv/
https://hapjesaanhuis.nl/nl/catering-per-plaats/catering-limburg/buffet-bestellen-heerlen/de-keuken-van-limburg-bv/
http://www.uitdekeukenvanmaass.nl/
http://www.uitdekeukenvanmaass.nl/
https://www.sodexo.com/home.html
https://www.sodexo.com/home.html
https://www.henkaarts.com/
https://www.henkaarts.com/
http://www.beijkcatering.nl/
http://www.beijkcatering.nl/
https://www.libema.nl/
https://www.libema.nl/
https://www.beren.nl/welkom/
https://www.beren.nl/welkom/
https://www.cirfood.nl/
https://www.cirfood.nl/
https://www.compass-group.com/en/index.html
https://www.compass-group.com/en/index.html
https://www.nl.issworld.com/
https://www.nl.issworld.com/
https://www.elstarcatering.nl/
https://www.elstarcatering.nl/
https://www.vanmelick.nl/
https://www.vanmelick.nl/
http://www.culicarecatering.nl/
http://www.culicarecatering.nl/
https://www.runderkamp.nl/
https://www.runderkamp.nl/
https://www.brabantzorg.eu/Paginas/home.aspx
https://www.brabantzorg.eu/Paginas/home.aspx
https://www.maartenskliniek.nl/
https://www.maartenskliniek.nl/
https://www.deposten.nl/
https://www.deposten.nl/
https://www.vanweelbethesda.nl/
https://www.vanweelbethesda.nl/
https://www.cafetaria-dnbol.nl/
https://www.cafetaria-dnbol.nl/
https://www.arq.org/
https://www.arq.org/
https://spaarnegasthuis.nl/
https://spaarnegasthuis.nl/
https://www.asz.nl/
https://www.asz.nl/
https://www.dz.nl/
https://www.dz.nl/
https://ggzdrenthe.nl/
https://ggzdrenthe.nl/
https://www.thebe.nl/
https://www.thebe.nl/
https://www.haaglandenmc.nl/
https://www.haaglandenmc.nl/
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/
https://www.etz.nl/
https://www.etz.nl/
https://www.sjgweert.nl/
https://www.sjgweert.nl/
https://www.umcutrecht.nl/nl/
https://www.umcutrecht.nl/nl/
https://www.rijnwaal.nl/
https://www.rijnwaal.nl/
https://www.amc.nl/web/home.htm
https://www.amc.nl/web/home.htm
https://www.lumc.nl/
https://www.lumc.nl/
https://www.geldersevallei.nl/home
https://www.geldersevallei.nl/home
https://www.stjansdal.nl/
https://www.stjansdal.nl/
https://www.zaansmedischcentrum.nl/
https://www.zaansmedischcentrum.nl/
https://reinierdegraaf.nl/
https://reinierdegraaf.nl/
https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/
https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/
https://www.martiniziekenhuis.nl/
https://www.martiniziekenhuis.nl/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/
https://www.catharinaziekenhuis.nl/
https://www.riederborgh.nl/
https://www.riederborgh.nl/
https://www.accoladezorg.nl/
https://www.accoladezorg.nl/
https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers
https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers
https://www.bonbonpartyservice.nl/
https://www.bonbonpartyservice.nl/
https://www.broodjesexpress.com/
https://www.broodjesexpress.com/
https://www.coloriet.nl/
https://www.coloriet.nl/
https://www.cwz.nl/
https://www.cwz.nl/
https://www.woonzorggroepsamen.nl/
https://www.woonzorggroepsamen.nl/
https://vermaatgroep.nl/
https://vermaatgroep.nl/
https://www.zonnehuisgroepnoord.nl/
https://www.zonnehuisgroepnoord.nl/
https://zorgcirkel.nl/
https://zorgcirkel.nl/


REKENTOOLS

https://www.psinfoodservice.nl/partner/nostradamus
https://www.psinfoodservice.nl/partner/nostradamus
https://www.psinfoodservice.nl/partner/easyparty
https://www.psinfoodservice.nl/partner/easyparty
https://www.psinfoodservice.nl/partner/kovit-
https://www.psinfoodservice.nl/partner/kovit-
https://www.psinfoodservice.nl/partner/fooddesk
https://www.psinfoodservice.nl/partner/fooddesk
https://www.psinfoodservice.nl/partner/quality-retail-solutions
https://www.psinfoodservice.nl/partner/quality-retail-solutions
https://www.psinfoodservice.nl/partner/bureau-de-wit
https://www.psinfoodservice.nl/partner/bureau-de-wit
https://www.psinfoodservice.nl/partner/voedingswaarde-check-
https://www.psinfoodservice.nl/partner/voedingswaarde-check-
https://www.psinfoodservice.nl/partner/apicbase
https://www.psinfoodservice.nl/partner/apicbase
https://www.psinfoodservice.nl/partner/eetmeter
https://www.psinfoodservice.nl/partner/eetmeter
https://www.psinfoodservice.nl/partner/culicart-hospitality
https://www.psinfoodservice.nl/partner/culicart-hospitality
https://www.psinfoodservice.nl/partner/foodcare-nexus
https://www.psinfoodservice.nl/partner/foodcare-nexus
https://www.psinfoodservice.nl/partner/nofoodwasted
https://www.psinfoodservice.nl/partner/nofoodwasted


=

AFNEMERS - REKENTOOLS

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

+



MARKTONTWIKKELINGEN DUURZAME EN
GEZONDE VOEDING

• Sustainable Development Goals

• Nationaal Preventie Akkoord & Klimaatakkoord

• MVI criteria 

• Richtlijnen gezondere kantines
• Gezonde schoolkantine

• Checklist sportkantine

• Richtlijn eetomgevingen

• Alliantie Voeding in de zorg
• 11 ziekenhuizen voorhoede 

• Green Deal

• Milieuthermometer 

Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan 
de klantvraag? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/
https://psinfoodservice.nl/kennisbank/maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezonde-eetomgeving/richtlijnen-gezondere-kantines.aspx
https://www.alliantievoeding.nl/nl/actueel/voorhoedeziekenhuizen-zetten-versneld-in-op-gezonde-voeding


MONITOR GEZOND ETEN & DRINKEN
• Ingrediënten

• Allergenen

• Voedingswaarde

o Transvetten

o Vezels

o Eiwitten: plantaardig en dierlijk

o Toegevoegd zout en suiker

• Land van productie/herkomst

• Keurmerken

• Verpakkingen/logistieke gegevens

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



MONITOR GEZOND ETEN & DRINKEN

https://www.compass-group.com/en/index.html
https://www.compass-group.com/en/index.html
https://www.nl.issworld.com/
https://www.nl.issworld.com/
http://vhc.nl/
http://vhc.nl/


PRODUCTDATA IS DE 
NIEUWE MARKETING-P

Het wordt voor leveranciers steeds lastiger om zich te 

onderscheiden, maar met goede productdata kunnen ze 

wel degelijk het verschil maken. Klanten gebruiken die 

data om producten te zoeken, te filteren en te 

selecteren.

Victor Bos – Manager Productdata

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

bron: FoodPro Network



• Wil je PS in foodservice delen binnen in je 

organisatie? Laat marketing, kwaliteit, sales en 

databeheer aansluiten op één van onze gratis 

webinars (Data Entry / Marketing / …)

• Wil je je Account team gebruik laten maken van 

de informatie uit PS in foodservice, wij 

organiseren salessessies.

• Info mbt nieuwe aangepaste abonnementen 

(nazomer 2022) volgt asap

• Verder praten over de mogelijkheden met PS in 

foodservice, neem gerust contact met mij op!

DELEN IS VERMENIGVULDIGEN

ZULLEN WE BELLEN?

 

Alain Ketelslegers 

Business Development Manager Belux 

alain@PSinfoodservice.com     
+32 (0) 498 58 64 71 

PS in foodservice 

Nieuwe Kazernelaan 2-D42 
6711 JC Ede Nederland 
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PS IN FOODSERVICE
WANT WAT BELOVEN WE OOK ALWEER ? 

• Maximale en pro-actieve ontzorging (slim delen!) 

• Duurzame, geautomatiseerde en toekomstbestendige oplossingen

• Meer omzet/winstgevendheid door efficiënt werken

TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€



TURNING PRODUCT DATA INTO VALU€

Thank you ! 


