
Fotodagboek  
Sodexo – Tom Jacobs 
 

Hij werkt in opdracht van Sodexo en na enkele 

jaren in de vliegende ploeg vond hij hier 2 ½ 

jaar geleden een vaste stek. Tom weet van 

aanpakken en dat is nodig als je dagelijks voor 

120 man eten voorziet: ontbijt, 

driegangenmenu, koekje om 16 uur en 

avondmaal. Gelukkig wordt hij ondersteund 

door de logistieke medewerkers. Naast allerlei 

keukentaken nemen ze in het weekend de keuken van hem over en werken 

de voorbereide maaltijden verder af tot op het 

bord. 

Een groot deel van het werk draait om 

bestellingen en leveringen. Niet te veel maar 

ook niet te weinig in huis halen is de kunst. De 

berging, koelkast en diepvriezer zijn begrensd en 

vragen om een precies beheer. 

Dagelijks staat er 70 liter soep op Tom zijn takenpakket. Het is één van de 

eerste afgewerkte opdrachten van de dag. Tom heeft ook zijn koksfierheid 

en kiest ervoor om een deel van de gerechten zelf te bereiden i.p.v. ze 

klaargemaakt aan te kopen. Dat betekent meer werk, maar ook meer 

voldoening voor hem en voor ons. 
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Tom is een fijnproever, dat hebben we al 

al die jaren mogen ervaren. Niets verlaat 

de keuken zonder dat zijn smaakpapillen 

het zorgvuldig hebben beoordeeld. 

Opvallend ook hoe netjes alles is, 

ondanks de drukte van het 

ochtendgebeuren. Tom veegt continu 

alles op en zet gebruikte materialen 

onmiddellijk in het water. Laat inspectie 

maar komen! 

 

 

Daar waar elk van ons één dessertje 

krijgt, betekent dat voor Tom veel 

meer te vullen potjes. Hij heeft er een 

handje van weg want in een mum 

van tijd zijn alle 120 potjes gevuld. 

 

 

 

En misschien zou je dit beeld niet 

verwachten maar Tom heeft dagelijks 

administratieve taken te vervullen: menu 

opmaken, bestellingen doorgeven, 

facturatie, nota nemen van metingen en 

controles, mails lezen … 

Van een all round job gesproken! 

 
 

Karin Vandoorne 


