
HORECA CONFERENTIE WDH-OWGH 2017 

CULTUUR KLEURT HET LEVEN 

 

Wanneer 15-16 maart 2017 

Waar  WorldHotel Wings, Rotterdam Airport 

Voor wie Directeuren, opleidingsmanagers, teammanagers, bpv-coördinatoren, 

                          Vak- avo docenten en overige medewerkers die met horeca opleidingen te maken    

                          hebben. 

De landelijke Werkgroep Directeuren Horeca-opleidingen (WDH) van de MBO Raad organiseert 

jaarlijks een conferentie voor medewerkers van de horeca-opleidingen. 

Dit jaar staat deze conferentie in het teken van de vele culturen die we in Nederland in de 

samenleving, de horeca en in de klas tegenkomen. 

 

Woensdag 15 maart 

09.30-09.50 uur   (Muzikale) opening  

09.50-10.00 uur   Opening door dagvoorzitter Wichard Rops 

10.00-10.45 uur   Trendwatcher Hans Steenbergen - Food Inspiration 

10.45-11.15  uur  Schilo van Coevorden (executive chief Conservatorium Hotel) Taiko restaurant 

11.15-11.30 uur   koffie break 

11.30-11.45 uur   Interview met Patrick van Velzen (F&B manager West Inn te Abu Dhabi)                    

11.45-12.45 uur   Ilias El Haddioui – onderzoek verhouding tussen straatcultuur en schoolcultuur  

                             Erasmus Universiteit 

12.45-13.00 uur   Pascal Jalhay 

13.00-14.00 uur   Lunch 

Inspiratiemiddag   

14.15 - 15.00 uur  1e ronde 

15.00 - 15.45 uur  2e ronde 

16.00 - 16.45 uur  3e ronde 

Workshops/presentaties 

          -   Hanting Cuisine; chef Han Ting (2 rondes) 

          -   College Tour met mbo-studenten: hoe gaan wij als docenten om met cultuur in bedrijven en in de klas; 

              Tanja Jadnanansing  (2 rondes) 

          -   Ontwikkeling van voeding (mondiaal); Alewijn Brouwer en Richard Leidekker (Unilever) (3 rondes) 

          -   De invloed van ‘çultuur’ op voedsel; Pascal Jalhay (3 rondes) 

          -   WAARDENloos onderwijs.; Halil Karaaslan (2 rondes) 

17.00-17.15 uur    Barry Gerretsen, directeur Worldhotel Wings 

17.15-17.35 uur   Afsluiting conferentie 

17.50 uur      Diner en avondprogramma 

 

 

 

 

http://www.worldhotelwings.com/nl
http://www.foodinspiration.nl/informatie/over-ons
http://www.conservatoriumhotel.com/taikorestaurant
https://www.eur.nl/fsw/staff/homepages/elhadioui/


 

 

Donderdag 16 maart 

 

Bezoek aan o.a. Aloha een uniek restaurant, bar, stadspark, koffiebranderij en terras op een van 

Rotterdams meest bijzondere locaties. Het restaurant is gevestigd in de Wildwaterbaan van voormalig 

tropisch zwemparadijs Tropicana. Het terras kijkt uit over de Maas en is een van Rotterdams mooiste 

plekjes.  

Sinds 2015 is Aloha onderdeel van Blue City waar ondernemerschap in de circulaire economie 

centraal staat. Binnen het pand wordt samen met andere ondernemers gezocht naar het maken van 

sluitende cirkels door productieprocessen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en te 

combineren. Zij geloven dat, net als in de natuur, afval niet bestaat. 

 

Aansluitend bezoek aan het Wereldmuseum voor de nieuwe expositie ‘Ik kook, dus ik ben’, waarna  

chefkok Wim Severein van het Michelin Restaurant van het Wereldmuseum een lichte lunch verzorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alohabar.nl/
https://www.wereldmuseum.nl/nl/home.html


 

 

 

Hans Steenbergen 

Hoofdredacteur van Food Inspiration Magazine, Trendwatcher food. 

Jarenlange media-ervaring bij televisie, radio en vakmedia. 

Veelgevraagd spreker en dagvoorzitter. Eet het liefst salades en 

drinkt daarbij een 'vette' houtgerijpte Chardonnay met vanilletonen. 

 

 

 

 

Schilo van Coevorden 

 

Executive Chef verantwoordelijk voor al 

het eten en drinken van het 

Conservatorium hotel. 

Schilo heeft een solide culinaire en 

creatieve basis, opgebouwd door een 

wereldwijd indrukwekkende ervaring. Ook 

heeft hij een onberispelijk oog voor detail 

en is te prijzen om zijn goede 

interpersoonlijke vaardigheden zowel met 

gasten als degenen die voor hem 

werken. De stijl van Schilo’s menu en 

culinaire visie is door de jaren heen 

geëvolueerd door het toepassen van veel verschillende internationale keukens, maar altijd gebaseerd 

op de klassieke en vaak eenvoudige bereiding. Deze werkwijze toont veel respect voor de puurheid 

van verse, lokale en seizoensgebonden producten die hij van lokale boeren en leveranciers ontvangt. 

In zijn woonplaats Amsterdam ontwikkelt Schilo zijn eigen stijl, die moeilijk te beschrijven is maar het 

hart en de smaakpapillen van veel culinaire liefhebbers blijft raken. Alle restaurants in het hotel 

hebben overweldigende beoordelingen van verschillende nationale en internationale pers gekregen, 

geschreven door gerespecteerde culinaire journalisten. 

Schilo’s restaurants en bar zijn een begrip geworden onder de Amsterdamse en de internationale 

gasten die een bezoek brengen aan het Conservatorium hotel. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Patrick van Velzen 

 

  Le Méridien Abu Dhabi has appointment the 

celebrated Dutch chef Patrick van Velzen as 

executive chef for all 14 of its outlets. Van Velzen 

arrives from Rhodes in Greece where he worked as 

an executive chef for Sheraton as well as teaching 

celebrity stars how to cook on the TV programme 

‘Cooking with the stars’ on Greek station RTL4. 

“I want my restaurants to be social hubs, where 

clients feel connected to service atmosphere and 

taste. In order to meet a guest’s level of expectancy 

these three aspects have to combine together,” said 

van Velzen. 

 

 

Ilias El Haddioui 

Ilias el Hadioui is een jonge socioloog -en niet zomaar een 

socioloog- verbonden aan de Erasmus universiteit van 

Rotterdam. Zijn onderzoeksterrein beslaat het opgroeien van 

grootstedelijke jongeren in een gefragmenteerde samenleving. 

 

 

 

 

 

 

Han Ting 

    Chef Han combineert 5.000 jaar kennis van de Chinese Voedingsleer        

met nieuwe bereidingstechnieken en Westerse smaken. Binnen een 

unieke stijl ontwikkelt hij verfijnde gerechten die passen binnen zijn 

filosofie van bewust eten. HanTing Cuisine heeft een Michelin-ster. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoteliermiddleeast.com/pictures/Chef-Van-Velden.jpg


Pascal Jalhay 

     Pascal Jalhay werkte in vele toprestaurants en is      

meesterkok en voormalig sterrenchef van restaurant 

Vermeer in Amsterdam. Tegenwoordig is Jalhay als 

meesterkok en hoofd productontwikkeling 

verantwoordelijk voor kwalitatieve maaltijden voor de 

luchtvaart en de grootkeuken, bedrijfsleven en verpleeg-

en zorgcentra. Jalhay heeft zich gespecialiseerd in het 

ontwikkelen van gerechten met intense smaken, omdat 

je hoog in de lucht minder proeft. Daarnaast wil hij zo 

min mogelijk gebruik maken van peper en zout, maar 

brengt hij gerechten op bijzondere wijze op smaak door 

het gebruik van condimenten van specerijen en kruiden. Meer informatie: www.marfo.com 

 

Alewijn Brouwer – Richard Leidekker – Evert 

Vermandel 

 Global Marketing Capability Manager 

De wereldwijde marketeer Alewijn Brouwer zal ons meenemen 

hoe Unilever food solution omgaat met wereldwijde 

ontwikkelingen. Tijdens de workshop o.a. aandacht hoe zij deze 

ontwikkelingen en trends toepassen in hun producten. 

Onderwerpen zoals: Streetfood, World cuisine en Soup around 

the World komen aan bod.  

 

Richard Leidekker is Global Innovation Lead Chef voor 

Unilever Food Solutions. 

Richard leidt een internationaal  team van chefs dat zich 

dagelijks bezig houd met de creëren van producten voor 

de professionele kok. 

Na jaren in de keuken te hebben gestaan heeft Richard 

zich ontwikkeld op het gebied van research & 

development, en marketing. 

 

Evert Vermandel is Global Innovation Chef ,werkt voornamelijk op 

savoury projecten binnen Unilever Food Solutions. 

Is nu 4 jaar werkzaam voor Food Solutions en heeft daarvoor oa 

gewerkt in restaurants en als Excecutive Chef op het hoofdkantoor 

van Unilever. 

 

 

 

 

 

 

http://www.marfo.com/


 

 

Tanja Jadnanansing 

Tanja Jadnanansing (1967) was van 17 juni 2010 tot 7 

september 2016 Tweede Kamerfractie voor de PvdA. Zij was 

programmamaker bij de NOS en presentatrice en 

programmamaakster bij Multiculturele Televisie Nederland en 

de Hindoestaanse Omroep. Mevrouw Jadnanansing was na 

haar rechtenstudie medeoprichter en directeur communicatie 

van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Zij 

hield zich als Kamerlid bezig met voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs en was in 2012-2015 voorzitter van de vaste 

commissie voor Veiligheid en Justitie. Zij is nu 

programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het 

Albeda College in Rotterdam. 

 

 

Halil I. Karaaslan 

 

WAARDENloos onderwijs 

 

Hoe behoud je in de klas een sfeer die iedereen de 

ruimte geeft om te zijn wie hij/zij wil en te denken 

wat hij/ zij wil? Is het doel jongeren wat bijbrengen 

of jongeren leren hoe ze hun eigen ideeën kunnen 

vormgeven? Het concept WAARDENloos onderwijs 

focust zich op het faciliteren van een veilige ruimte 

waarin jongeren zichzelf kunnen zijn en elkaar leren 

begrijpen. 

 

Middels casussen en interactie zullen we het 

concept WAARDENloos onderwijs samen bekijken 

en beoordelen of het haalbaar is om in de klas uit te voeren. Hierin worden de docenten uitgedaagd 

hun eigen rol in hun lessen te evalueren. 
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