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enbiun 
Enbiun is een creatieve studio gevestigd in Amsterdam Noord, gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van hospitality concepten. Dit doen we sinds 2002 voor bedrijven actief in de 
horeca, leisure, retail en kantorenmarkt.  
 
Onze aanpak kenmerkt zich door altijd de eindgebruiker centraal te zetten. We benaderen 
projecten vanuit meerdere invalshoeken om tot unieke oplossingen te komen. Daar komt ook 
de naam enbiun vandaan. Draai deze op z’n kop en je krijgt unique.  
Ons multidisciplinair team bestaat uit ontwerpers, ervaren ondernemers, architecten en food 
specialisten. Samen opereren we als full-service designbureau voor zowel gerenommeerde 
opdrachtgevers als start-ups.  
 
Bedrijfscatering 
Door een toenemende vraag vanuit onze klanten uit de kantoren en facilitaire markt zijn we 
enkele jaren geleden begonnen met nadenken om naast het ontwikkelen van 
bedrijfscateringconcepten ook de exploitatie hiervan op te pakken.  
 
We zien dat er een hiaat is tussen wat werkgevers willen en wat cateraars aanbieden. De 
discussies gaan vaak over de prijs maar ook de kwaliteit. De oplossingen rondom 
transparantie, gezondheid en duurzaamheid zijn veelal dun. Verspilling staat op de agenda 
maar een echte verandering is er niet of nauwelijks.  
 
enbiun Program 
Dit kan en moet anders vinden wij. Daarom zijn we in 2018 gestart met het ontwikkelen van 
het enbiun food program. Met als uitgangspunt lekker en gezond eten en drinken op het 
werk dat bijdraagt aan de werkprestatie en het terugdringen van verspiling.  
 
We doen dit door een menu aan te bieden dat minder keuze op de dag zelf biedt maar meer 
aandacht heeft voor gezondheid en smaak. In Nederland wordt in duizenden 
bedrijfsrestaurants en -kantines op maat menu’s gevoerd. Dit zorgt voor enorme inefficiëntie 
en hierdoor ook waste. Wij geloven niet in ruime keuzes op de dag. Wat wordt aangeboden 
moet heel goed zijn en doordacht.   
 
Van hieruit is een disruptief nieuw catering model ontstaan die 100% transparant is voor 
opdrachtgevers, eindgebruikers en leveranciers. Met een simpel verdienmodel en focus op 
kwaliteit van service en product. 
 
Onze pitch 
 
Helaas hebben wij onze eerste locaties door Covid-19 nog niet kunnen opstarten. We 
maken echter van de nood een deugd.  
 
Enbiun Program staat voor de gezondheid van medewerkers op kantoren via goed en 
gezond eten. Momenteel ontwikkelen wij een ‘Covid-19 proof’ app. Met deze app 
stellen we werkgevers instaat om hun restaurant te heropenen. Mensen zich te laten 
inschrijven via shifts en contactloos te laten betalen. Bovendien gaan wij een food 
programma voeren dat enkel gebruik maakt van lokale leveranciers (via 
supportyourlocals). En het foodprogramma focust zich op gezonde voeding die je 
weerstand verhoogd. 
 
Voor meer informatie zie het artikel (concept 1) op onze site: https://enbiun.nl/covid-
19-protocol/  
 
Voor meer informatie over enbiun Program: https://enbiun.nl/program/ 
 
 
 


