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CHEF-KOK GEERT VAN DER BRUGGEN KIEST RESOLUUT VOOR VERNIEUWING

Netwerken tijdens diner in De Lijsterbes

In restaurant De Lijsterbes in Berlare worden voortaan netwerkavonden georganiseerd. Hoewel chef-kok Geert Van der Bruggen

enkele jaren geleden nog aan ophouden dacht, ontstaat nu het ene na het andere nieuw initiatief in zijn restaurant aan het

Donkmeer. "Op deze manier wordt de drempel om het restaurant binnen te stappen verlaagd", zegt de chef-kok.

KATRIJN DE BLESER

Sonia De Pauw van het Gentse communicatiebureau Haisja bedacht het concept 'Guess

Who?'. "Als zelfstandig ondernemer ga ik regelmatig naar netwerkbijeenkomsten, maar

toch voelde ik dat die avonden niet ideaal waren. Ik was op zoek naar een avond waar er

gewoon informeel kan gepraat worden met gelijkgestemden bij een hap om

werkgerelateerde zaken te bespreken en elkaar tips te geven en contacten te leggen."

Onder de noemer 'sharing food and experience' ging De Pauw op zoek naar iemand om

mee samen te werken en op die manier kwam ze bij Geert Van der Bruggen, chef-kok van

De Lijsterbes terecht. Enkele jaren geleden was de Berlaarse chef-kok nog op zoek naar

een overnemer voor zijn restaurant maar toen die er niet kwam, vond Van der Bruggen de

moed om er opnieuw tegenaan te gaan, met een nieuw concept. Er werd een 'open bar'

ingericht waar mensen terecht kunnen voor een snelle hap die toch iets meer is dan een

ordinair bord spaghetti. Later volgde een heel nieuwe personeelsploeg en de organisatie

van een Bar Fest met bartender Carl Van Droogenbroek.

Interieurcoach

"Het concept 'Guess Who?' past perfect in de evolutie die we doormaken. We veranderden een tijdje geleden onze aanpak al: wel lekker

blijven koken maar toch de drempel verlagen. Met de installatie van een gastentafel in de keuken hebben we al een eerste stap gezet en

nu zetten we volop in op andere formules die opkomen, waaronder 'Guess Who?'. Mensen leren op die manier ons restaurant beter
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kunnen en we hopen dat ze na een netwerkmoment nog terugkomen om te genieten van ons lekker en gezond eten", zegt Van der

Bruggen.

Het netwerkmoment is niet enkel bedoeld voor ondernemers. "Ook een interieurcoach, een brandweercommandant en een general

manager van een woonzorgcentrum zijn welkom. Ontmoeten en kennis delen staan centraal", zegt De Pauw. "Bij een hapje en een

drankje leren de deelnemers elkaar in kleine groepen kennen. Twee keer per jaar organiseren we dan een zogenaamde terugkomavond.

Dan nodigen we een 'Mystery Guest' uit die kort even iets vertelt over zichzelf en daarna gaan we gewoon voort. Het is niet de bedoeling

om sprekers lang aan het woord te laten, het is wel de bedoeling om effectief te netwerken", aldus de initiatiefneemster. De mystery guest

tijdens de eerste editie was strafpleiter Frank Scheerlinck, advocaat in onder andere de Kasteelmoord en de zaak Aquino.

Meer informatie over 'Guess Who?' is te vinden op www.haisja.be.

Hoor jij in deze lijst? Klik hier. Volledig scherm
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