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De ijssalons en  
ijskarren van Foubert 
zoeken de zon op 

Lemand een ijsje?

“Je kan op meerdere plezante manieren lekkere ijsjes verkopen.” De broers Foubert 
waren daar ongetwijfeld al van overtuigd toen ze in 2010 hun ijssalon opstartten. Mede 
dankzij enkele opvallende ijskarren werd hun ‘Cremerie & Chocoladebar’ naast de 
ouderlijke horecazaak in Sint-Niklaas in geen tijd een begrip in het Waasland. Vier jaar 
geleden ging er zelfs een tweede eigen salon open op de Grote Markt in Antwerpen. 

Vandaag bestieren beide broers dus een bedrijvengroep met een ijsatelier, twee goed 
draaiende ijssalons en maar liefst 14 ijskarren. Als het mooi weer is zijn dat evenveel rijdende 
reclameborden… Recent hebben ze geïnvesteerd in een nieuwe huisstijl. Die geeft ook goed 
weer dat ze voluit gaan voor ‘plezier’, niet alleen op straat maar ook op feesten, familiedagen 
en festivals. En talrijke ondernemingen kunnen intussen bevestigen dat ze op hun bedrijfsfeest 
of bedrijfsopening gescoord hebben met een Foubert-ijskar als speciale attractie. 

De klant centraal 
De klantgerichtheid van Jan en Carlos zit heel diep verankerd: De zaak is 7 dagen op 7 open, 
zowel toegankelijk voor rolstoelgebruikers als voor blinden. Want de menukaarten zijn zelfs 
in braille beschikbaar. En de opsomming van wat hun passie voor nieuwe en onverwachte 
smaken al concreet opleverde zou ons hier te ver leiden. En dan hebben we het  nog eens niet 
over hun eigen ‘app’. Die stelt je als klant in staat om te weten waar de ijskarren zich bevinden 
en om een oproep te plaatsen om ze  – zo mogelijk - naar jouw straat uit te nodigen. Zijn IT-
ervaring  leeft hij niet enkel uit in dergelijke technologische applicaties maar ook in het creatief 
beheer van een  vooruitstrevend community management via social media. Dit en nog zoveel 
meer maakt Foubert vrij uniek in zijn sector.  

case study Foubert Ijs
Interview met Jan Foubert, CEO 
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Parttime CFO 
Als deelnemer aan de Plato-sessies kwam Jan Foubert toevallig 
in contact met Coen Van der Kley toen die daar eens een 
uiteenzetting gaf. Van het een kwam het ander en anderhalf jaar 
geleden sloot Jan een samenwerkingsovereenkomst met parttime 
CFO Wim Braeckman, een gewezen managementconsultant en 
vennoot bij grote auditkantoren.  

Jan Foubert was immers nogal bezorgd om de enorme 
seizoenschommelingen in zijn kasstromen. Kon hij wel gezond 
groeien als zijn cashflow elke winter opnieuw naar de dieperik 
schoot?  Wim Braeckman doorploegde de resultatenrekeningen 
met een vergrootglas en kon vrij snel de vinger op de wonde 
leggen: de parameters van de personeelskost en de ‘food cost’ 
overtroffen die van de sector: daar moest en kon operationeel 
ingegrepen worden. Vandaag is die terugkerende ongerustheid in 
de winter volledig verdwenen: “ Nu  zie en begrijp ik meteen wat 
er rendabel is en waar ik geld aan toesteek.”

Hoeveel mag dat kosten? 
Ijsjesverkoop is vooral een people’s business in een 
seizoensbusiness: de personeelsuitgaven - die dus stijgen en 
dalen met de omgevingstemperatuur  - zijn de grote kostenpost 
bij Foubert. Die lekkere ijsjes maken en verkopen zich immers 
niet zelf. “In ons team tellen we momenteel een kleine 50 vaste 
medewerkers.  Zij staan in voor de ijssalons, de eigen productie, 
de webshop en de leveringen naar  B2B klanten. Maar in het 
hoogseizoen is er meer dan 200 man voor Foubert aan de slag: 
jobstudenten, flexwerkers, interim krachten en zo voort.” 

Als het mooi weer is, zitten onze terrasjes vol en zijn alle karren 
de deur uit.” Helaas zijn er in België ook koude en wisselvallige 

dagen. Personeel inschakelen op de verkeerde momenten, als dat 
dus te weinig rendeert, is een groot bedrijfsrisico.  Als doorwinterd 
IT’er koppelde Jan zijn kassasysteem aan de personeelsplanning. 
Zo beschikt hij nu over een eigen accuraat beheerssysteem om 
doorheen de dag  de bedrijfsprestaties in real time te kunnen 
opvolgen: “ Onze live loonkost-simulator kan op elk moment een 
reëel inzicht bieden in de rentabiliteit per ijskar, per route en per 
chauffeur of ijsventer. Desnoods kunnen we tijdens de dag zelf nog 
ingrijpen door karren terug te roepen.” 

Wat Jan vooral waardeert in het samenwerken 
met Wim Braeckman is de frequente, wekelijkse  dialoog: 
“Wim houdt mij een spiegel voor. Hij kan me snel en zonder  
franje confronteren met de gevolgen van mijn goede en  
minder goede beslissingen.”

Toekomstperspectieven
Dankzij hun verkoopsucces, hun goede reputatie, de vernieuwde 
huisstijl, de specifieke eigen ambiance en de ludieke acties zijn 
de broers er van overtuigd dat verdere regionale groei mogelijk 
is. Ze zijn er nu ook volledig klaar voor want het financiële plaatje 
klopt. “We willen ons werkgebied uitbreiden en volgend jaar nog 
enkele nieuwe zaken opendoen in eigen beheer, ‘take away only’. 
We gaan ook franchises mogelijk maken. We zullen ook investeren 
in nieuwe ijskarren, met zonnepanelen op het dak.  Onlangs 
hebben we een HR-manager aangeworven. Dankzij Wim konden 
we hiervoor gebruik maken van de KMO-Groeisubsidie van de 
Vlaamse Overheid.” Dat is alleszins een mooie stap in de verdere 
uitbouw van een  interne managementstructuur. 

Wim Braeckman werkt ondertussen ook een bedrijfsplan uit om hun 
uniek kostenbeheersingssysteem vanuit een aparte vennootschap 
aan te bieden als een SaaS-oplossing voor horecabedrijven.  Daar 
is zeker vraag naar! En als de groei verder aanhoudt dan zal vrij 
snel  naar een nieuwe, ruimere bedrijfsvestiging voor de productie 
moeten uitgekeken worden. 

Om deze businessplannen  en de bijhorende financiering verder  
te concretiseren staan er de broers Foubert en Wim Braeckman 
nog drukke maar boeiende ijs-tijden te wachten!  We houden  
u op de hoogte!
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