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MENSEN STAAN BIJ ONS CENTRAAL

Mensen staan  
bij ons centraal
Altijd inspelen op de klanten, de gasten en de medewerkers.  
Alles meegemaakt hebben, maar altijd blijven vernieuwen.  
Dat is, al vijftig jaar, het geheim van horecafamilie Dufais. 

De broers van Dufais catering & events in hun evenementenbar, 
v.l.n.r. Vincent, Edwin, Martijn en Ronald

Familiebedrijf Dufais catering 
& events is een begrip in 
de regio. Vijftig jaar  geleden 
opgezet door Kees en Els 
 Dufais en inmiddels al 
jarenlang gerund door hun 
vier zonen: Edwin, Ronald, 
 Vincent en Martijn. De  familie 
is ook bekend van horeca  
en evenementen in het 
Floragebouw in Boskoop  
en van het eigen foodtruck-
festival Smaak. 

De broers combineren 
ervaring met vernieuwing. 
Ze hebben de nodige trends 
in horeca en catering zien 
komen en gaan. Waar speel 
je op in en hoe speel je er op 
in? “We moeten altijd blijven 
vernieuwen, maar wel met 
onze eigen visie,” zegt Edwin 
Dufais (49). “Meegaan met de 
tijdsgeest, de klant van nu is 
anders dan die van tien jaar 
terug. Mensen zijn tegen-
woordig best verwend, maar 
ook maatschappelijk bewust.”
Geen voedselverspilling, dat 
is zo’n actueel thema, legt hij 

uit. “Mensen willen  kwaliteit, 
maar vinden het zonde  
om eten weg te gooien.  
De ouderwetse buffetten 
met enorme schalen zijn uit. 
Kleine hapjes zijn in. Het zijn 
proeverijen geworden.”

Last minute catering
In de cateringbranche 
gaat het om snel kunnen 
 schakelen, stelt Martijn 
Dufais (37). “De opdrachten 
zijn uitermate divers. We 
gaan van bruiloft naar kerst-
beurs, van hondenshow naar 
auto-event. Het gaat erom 
goed te luisteren naar de 
opdrachtgever en actief mee 
te denken. Denken in uitda-
gingen en oplossingen. Zeker 
als we te maken hebben 
met last-minute catering. 
Veel dingen worden tegen-
woordig op vrij korte termijn 
georganiseerd. Maar we zijn 
wel wat gewend. We zijn niet 
gauw in paniek.”

Om de klanten te  inspireren 
worden trends vertaald 
in nieuwe concepten. 
“We  houden regelmatig 
inspiratie meetings en gaan 
op inspiratietrips,” vertelt 
Martijn. “Internationale 
 concepten bekijken, ideeën 
opdoen. Van Zweeds tent-
feest tot Italiaans tuinfeest.”
Dat de recessie voorbij 
is, zien ze wel terug in de 
 wensen van de klanten.  
“Het mag weer vaker 
 exclusief zijn, maar we zien 
ook dat men let op wat de 

buitenwereld ervan vindt. 
Prijs/kwaliteit is belangrijker 
geworden. Men maakt heel 
bewuste keuzes.”

Goede naam
Het past wel bij hen, vinden 
de broers. “Wij vinden het 
zelf ook belangrijk om 
 bewust met zaken om 
te gaan. Zowel met onze 
 producten en diensten, als 
met onze medewerkers,” 
zegt Edwin. “De horeca heeft 
soms een slechte naam 
op personeelsgebied. Hard 
werken en slechte betaling. 
Dat willen wij niet, wij inves-
teren juist in onze mensen. 
We hebben ruim honderd 
medewerkers. We willen 
hen trainen en opleiden 
en goed betalen. Mensen 
komen  regelmatig binnen als 
student met een  bijbaantje 
en hebben hier de kans 
 gekregen en gegrepen  
om zich te ontwikkelen.”

Hun bedrijf groeit en bloeit. 
Er is een nieuw bedrijfspand 
betrokken, het bedrijf werd 
genomineerd voor De  Sterkste 
Schakel en dit jaar wordt het 
50-jarig jubileum gevierd. 
De broers blijven vooruit-
kijken. “Zoals wij nu werken, 
zo willen wij doorgaan,” zegt 
Edwin. “Mensen staan bij 
ons centraal, de klanten, de 
 gasten en de medewerkers. 
Dat is het allerbelangrijkste.” 

www.dufais.nl


