
PERSBERICHT 
Koninklijke Bakker Goedhart verkozen tot Foodbedrijf van 2021  
 

Betreft: Koninklijke Bakker Goedhart verkozen tot Foodbedrijf van 2021  
Datum: 20 juli 2021  
Afzender: Bakker Goedhart 
  
Met trots mogen we vandaag bekendmaken dat Koninklijke Bakker Goedhart verkozen is tot 
Foodbedrijf van het jaar 2021.  
Goedhart sleepte maar liefst 3 prijzen in de wacht: beste leverancier “private label vers” , 
beste leverancier in de categorie “brood, bake off en gebak” en als kers op de taart wonnen 
ze de overall prijs als “beste Foodbedrijf 2021”.  

“Wij willen onze medewerkers bedanken voor hun tomeloze inzet. Zij maken echt het 
verschil. Daarnaast willen we onze klanten bedanken voor alle mooie kansen die we de 
afgelopen jaren hebben gekregen, waardoor we zijn uitgegroeid tot meer dan alleen een 
bakker. We noemen ons met veel trots partner van onze klanten voor dagvers brood, gebak, 
specialiteiten en vers belegde producten” aldus Janet Borgesius, algemeen directeur 
Goedhart brood & specialiteiten.   

Goedhart kwam als beste uit de bus op de aspecten logistiek & supply chain, 
productintegriteit & -kwaliteit en accountmanagement. Meer specifiek wordt Goedhart 
geroemd om de betrouwbaarheid van de leveringen door te schakelen bij problemen op het 
moment dat dat nodig is en dat er veel begrip van en inzicht is in de logistiek en supply 
chain van de specifieke formule.  
Chantal de Rijk, commercieel directeur Goedhart brood & specialiteiten: “En dat is precies 
waar wij het verschil maken. Wij delen onze jarenlange kennis met onze klanten en 
proberen vanuit de diverse strategische formule uitgangspunten een unieke identiteit aan de 
bakkerijafdeling te geven”.  

Verkiezing Foodbedrijf van het jaar 2021 is een initiatief van Supermarkt.team en Foodpersonality. 
Het onderzoek dat aan de verkiezing ten grondslag ligt, combineert eigen onderzoek met onderzoek 
van externe bronnen van Brand Finance, Boston Consulting Group, MT/Sprout, Capitalmind en 
Foodpersonality. Ruim 160 supermarktondernemers, filiaalmanagers, inkopers, unitmanagers en 
directeuren hebben meegedaan aan dit onderzoek.  
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Boilerplate 
Koninklijke Goedhart is een familiebedrijf met 1100 medewerkers dat vanaf 1895 dagelijks vers brood 
bakt en levert aan haar klanten. De zelfstandige bedrijven dragen de voornaam van Goedhart 
Borgesius, die zich in 1895 vestigde als bakker in Wildervanck. Goedhart levert vanuit 11 bakkerijen 
in 3 aparte B.V.’s brood & specialiteiten, gebak en belegde broodjes aan diverse retail, petrol en 
foodservice klanten.

https://www.bakkergoedhart.nl/

