
Ongekend talent

INCLUSIEF ONDERNEMEN:Nieuwe kansen voormensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.



2 3Talent dat werkt

Wij geloven dat deze tijden vragen om 

maatschappelijk ondernemerschap. 

Met echte inclusiviteit. Het bieden van 

mogelijkheden aan mensen die in deze 

maatschappij minder kansen krijgen.

Wij weten dat we een verschil kunnen 

maken door mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt een nieuwe 

kans te geven. We leiden ze in onze 

horecalocaties, bedrijfs- en partycatering 

op tot horecaprofessionals met een 

diploma. En helpen ze daarna op weg naar 

een baan. 

echte 
inclusiviteit
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TALENT HOORT 
 OP DE BANK

IEDEREEN: ...heeft recht op een baan
...verdient nieuwe kansen

Ruim 1,1 miljoen mensen zitten onnodig thuis

MENSEN HEBBEN EEN FUNDAMENTEEL
RECHT OM MEE TE DOEN

Want...

MEEDOEN LEIDT TOT EEN TOENAME VAN:
ZELFBEWUSTZIJN/ZELFVERTROUWEN/DISCIPLINE/ 
EIGENWAARDE/SOCIALE COHESIE/BETROKKENHEID 
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Niemand
hoeft 
onnodig
thuis te 
zitten



8 9De handen ineen

Vermaat heeft als grote landelijke horecaonderneming 

maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. 

Vermaat gelooft in talent en persoonlijke groei en is altijd 

op zoek naar manieren om een positieve impact te maken 

op de directe omgeving. 

Arne en Bas Flantua zetten zich al jarenlang in voor mensen met 

een afstand op de arbeidsmarkt. Met een achtergrond in horeca en

de ervaring van The Colour Kitchen weten zij als geen ander hoe 

mensen op te leiden en klaar te stomen voor een betekenisvolle 

baan in de horeca. 

Bartel Geleijnse heeft als mede-oprichter van The Colour Kitchen 

en eigenaar van Purpose People Practice zichzelf als missie gesteld 

om betekenisvol ondernemen op de kaart te zetten in Nederland. 

Organisaties moeten zich bewust worden dat sociaal het nieuwe 

normaal is. En dat begint bij de werkgevers.

Vermaat

Flantua Horeca

Bartel Geleijnse



10 11Samenwerking

-TRAINEN
-leer/werkplekken

-banen

-TRAINEN
-leer/werkplekken

-banen

-COACHEN
-OPLEIDEN DEELNEMERS

-TRAINEN PROFESSIONALS

Bartel 
Geleijnse

Vermaat Flantua 
Horeca



12 13Bartel Geleijnse

Ik wil zoveel 
mogelijk mensen 

ondersteunen
en inspireren 

tot socialer 
ondernemen

Het is mijn missie om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en voor wie een baan niet vanzelfsprekend is, 

via intensieve begeleiding op te leiden tot horecaprofessional. 

Na een aantal jaren actief te zijn geweest als manager in de 

bedrijfscatering, ben ik in 2000 begonnen als horeca-adviseur. 

Begin 2010 kwam The Colour Kitchen op mijn pad. Het 

gedachtegoed van deze organisatie wil ik voortzetten in 

samenwerking met Vermaat en Flantua Horeca. 

Bartel Geleijnse

In mijn boek ‘Ongekend talent’ deel ik mijn 

ervaringen over The Colour Kitchen en wil ik 

aantonen dat iedereen zinvol aan het werk kan.

Ik wil ondernemers aansporen om mensen op de 

bank een nieuw perspectief te bieden en zo hun 

talent de kans geven zich te ontplooien.

Ongekend talent
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Samen 
delen.

Groei in
mens &
bedrijf.

In balans 
met de 

omgeving.

Vermaat

Vermaat heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het 

vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering

noemen wij daarom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Ons MBO beleid is onderverdeeld in drie pijlers:

Onze medewerkers zijn ons grootste goed. Daarom krijgt iedereen

de kans bij Vermaat om elke dag het beste uit zichzelf te halen.

Een duurzame toekomst bouwen? Dat begint bij je eigen omgeving.

Door ons te richten op de juiste issues maken we een groot verschil.

Iedereen heeft recht op een mooie toekomst. Elke dag een beetje

geluk voelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En juist daar 

zetten wij ons voor in.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Wij zijn ons zeer bewust van de impact van ons handelen. Op onze omgeving,

maar ook op het welzijn van onze gasten. Daarom zijn we in 2017 gestart met het 

ontwikkelen van onze Food Vision. Hierin richten we ons op: 

Food Vision 2022.

de 
gezonde 

keuze van 
Vermaat 

de 
duurzame 
keuze van 
Vermaat 

de 
sociale 

keuze van 
Vermaat 



16 17Flantua horeca

Arne en Bas Flantua zijn bekende namen in de Utrechtse horeca 

en ondernemerswereld. Samen runden zij verschillende horeca 

concepten en waren geregeld aanjager van of betrokken bij sociaal 

maatschappelijke initiatieven. Uiteindelijk resulteerde dit 10 jaar 

geleden in ondernemerschap waarbij Maatschappelijk Ondernemen 

de rode draad is geworden.   

De Flantua broers zijn de sinds 2009 zeer actief betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van The Colour Kitchen. De restaurants die zij  

in Utrecht runnen fungeren als Opleidingscentra voor The Colour 

Kitchen en als pilot-plek waar veel nieuwe ideeën rondom opleiden 

en begeleiden van de doelgroep worden ontwikkeld. In de Utrechtse 

Horeca zit het vol met talenten die in hun restaurants zijn opgeleid. 

Arne en Bas stellen de door hen opgedane kennis en expertise ter 

beschikking om dit nieuwe initiatief goed te ondersteunen.

flantua horeca
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+leren
+werkomgeving
+aandacht

Speerpunten
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Leren
GEFASEERD LEREN
BASIS VAKVAARDIGHEDEN

INTEGRALE 
COACHING

meester / gezel / leerlingen
WERKGEVERS
LEERLINGEN
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Werkomgeving
VEILIG & VERTROUWD
MET PERSPECTIEF

VERMAAT | FLANTUA
ECHTE WERKPLEKKEN
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Aandacht

‘Onze leerlingen
groeien iedere dag’

PERSOONLIJK
GROEI | MOGELIJKHEDEN

ZELFVERTROUWEN

horecaprofessionals



26 27Garanties
60

100

LEER/WERKPLEKKEN:

banen:



28 29Het verschil maken

Wij geloven dat sociaal ondernemen de nieuwe 
norm wordt in Nederland. Met onze gezamenlijke 
ervaringen, potentieel en expertise willen wij
ons steentje bijdragen aan een meer inclusieve
samenleving. 

We willen allemaal een positieve impact maken. 
Soms is het daarom nodig om dat stapje extra te 
zetten. Wij geloven dat er hier een kans ligt voor 
ondernemers. Een kans om werk te creëren, een 
kans om talent te ontdekken, een kans om echte 
impact te hebben op de maatschappij. En zo het 
verschil te maken in het leven van anderen.

En daarom slaan wij, Vermaat, Flantua Horeca en 
Geleijnse, de handen ineen. Doet u met ons mee?

onze missie:

Sociaal ondernemerschap
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Nelson Mandela

De betekenis van 
ons leven ligt in 

het verschil dat we 
maken in levens 

van anderen



Een samenwerking tussen Vermaat, Flantua Horeca en Bartel Geleijnse.


