Street Food is ready to go!
Streetfood is het aanbieden van kant-en-klaar
eten en drinken, dat wordt bereid en verkocht in
het openbaar. Streetfood wordt steeds
populairder, er zijn speciale food truck festivals
en op markten en muziekfestivals vind je ze
overal.
Iets voor mij?
Misschien wel! Hou je van ondernemen en heb
je gevoel voor lekker eten? Dan zeker!
Het runnen van een succesvol streetfood
bedrijf is niet altijd even makkelijk.

Daarom hebben we dit platform ontwikkeld. Dit
platform biedt ondernemers praktisch kennis en
advies en het vertrouwen om een succesvol en
winstgevend streetfood bedrijf te runnen.
Dankzij een internationaal
samenwerkingsverband van partijen uit de
wereld van voedselbereiding, professionele
opleiders en business support organisations
kunnen wij onze online cursus aanbieden in 4
talen en toegespitst op 5 landen.
Welkom!

StreetFood: Opportunities for Entrepreneurship
is een internationaal project om een betere opleiding voor
straatverkopers en startende ondernemers te bieden,
vooral jongeren, immigranten en mensen uit de agrofood
sector. Lees meer … (links to article below)

Europa's beste Street Food
Streetfood is een serieuze sector aan het worden. Als je op
zoek bent naar inspiratie of gewoon nieuwsgierig naar wat
Street Food precies is, is dit een aardig artikel om te lezen
(WSJ article)

Street Food bevordert integratie en werkgelegenheid
Steeds meer bewijs toont aan dat streetfood een belangrijke
rol speelt bij het bevorderen van culturele diversiteit, de
heropleving van stedelijke gebieden en nieuwe
werkgelegenheid voor jonge ondernemers, of ze nu een
agrarische of allochtone achtergrond hebben. Lees meer over
de nieuwe rol van kleine foodbedrijven hier. (links to
Guardian)

Street Food: Opportunities for Entrepreneurship
StreetFood: Opportunities for Entrepreneurship
is een internationaal project om een betere opleiding voor
straatverkopers en startende ondernemers te bieden,
vooral jongeren, immigranten en mensen uit de agrofood
sector.

Waarom is het project noodzakelijk?
Streetfood is een subsector van Eten & Drinken, de grootste
sector in Europa qua omzet en werkgelegenheid. Frankrijk,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben de
grootste sectoren en in de partnerlanden zijn zij goed voor
tussen de 6-8% van de economie en de 10% van de
werkgelegenheid.

“Er is een revolutie
gaan in de horeca,
en het gebeurt op
straat!”

Toch blijven opleidingen in Eten & Drinken gericht op de traditionele catering en hospitality (bars,
restaurants) of Food Science / hygiëne / veiligheid (voor retail), waarbij de unieke vaardigheden
die nodig zijn voor streetfood succes ontbreken, zoals veranderende trends in de markt, praktische
vaardigheden, hedendaagse marketing, met name sociale media en GPS. Ontbreken deze
vaardigheden, dan zijn veel streetfood ondernemers niet in staat winstgevend te worden en
worden toekomstige ondernemers afgeschrikt bij binnenkomst.
Wie zijn wij?
Wij zijn een samenwerkingsverband van zes organisaties uit vijf Europese landen, die samen
streetfood ondernemers willen ondersteunen. Samen hebben wij door de ervaring van het
begeleiden van jonge bedrijven een realistisch inzicht in de vaardigheden die nodig zijn voor
succes in deze sector.
Banbridge District Enterprises Limited is een vooraanstaande bedrijfsontwikkelingscentrum, met
een sterke achtergrond in mentoring food startups, zij leiden het project. Ze worden vergezeld door
NCASS (een specialist op het gebied van online en offline training van food ondernemers);
Business Development Friesland, Kiezküchen (Duitsland), La Unio (Spanje), en Gourmet Street
Pizza, een succesvol streetfood bedrijf uit Ierland.
What are the benefits of getting involved?
We’re actively seeking vocational training organizations and enterprise development agencies to
help us trial the training course among existing and potential street food entrepreneurs.
Participants will gain first access to tailor-made training in marketing opportunities, consumer
trends, and the skills necessary to start up and successfully operate a mobile food business.
Wat zijn de voordelen om je bij ons aan te sluiten?
We zijn actief op zoek naar partijen die ons kunnen helpen bij het beter opleiden van bestaande en
potentiële streetfood ondernemers. De deelnemers krijgen toegang tot de op maat gemaakte
opleiding en leren de vaardigheden die nodig zijn voor het opstarten en succesvol exploiteren van
een mobiel streetfood bedrijf. Neem hier contact op voor meer informatie.

