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Over dit boek
Methode Tendens Bediening
In de horeca staan service en dienstverlening hoog in het vaandel. Als gastheer of leidinggevende
bediening moet je weten hoe je gasten informeert en adviseert.

Het boek Bediening deel 1 is onderdeel van de methode Tendens Bediening. Tendens Bediening
horeca is een mbo-lesmethode gebaseerd op het kwalificatiedossier Bediening. Opdrachten worden
gepresenteerd werkboeken en de bijbehorende theorie wordt behandeld in theorieboeken.

Indeling van het boek
In Bediening deel 1 staat het werken in de bediening centraal. Dit wordt behandeld in de volgende
hoofdstukken:
1. Oriëntatie op de horeca
2. Algemene beroepsvaardigheden
3. Mastiek en mise-en-place
4. Serveerhandelingen
5. Zalenbedrijf, afrondende werkzaamheden en voorraadbeheer
6. Menuleer
7. Gereedschappen, machines en apparaten
8. Sociale hygiëne.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met de volgende werkboeken:
• Oriëntatie op branche en beroep
• Mastiek en mise-en-place
• Ontvangst
• Verblijf
• Afscheid
• Gastronomie
• Voorstellen doen voor de samenstelling van de menu- en drankenkaart.

In het werkboek vind je vragen en opdrachten.

Methodesite Tendens Bediening
Wanneer je www.tendensbediening.nl kunt raadplegen, staat er een pictogram in het theorieboek.
Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek twee verschillende
pictogrammen tegen:

Bron op www.tendensbediening.nl
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendensbediening.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.
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1. Oriëntatie op de horeca
Als je kiest voor een beroep in de horeca, dan is het vanzelfsprekend dat je graag wilt weten in
wat voor soort bedrijven je straks kunt gaan werken. Daarom is het handig om te weten welke
beroepen en functies je tegenkomt in de verschillende horecabedrijven.

De bedrijfstak horeca is een verzameling van veel verschillende bedrijven. In dit onderdeel laten
we je zien waar de bedrijfstak horeca zoal uit bestaat. Daarnaast komen de verschillende opleidingen
aan de orde en bekijken we de werkomstandigheden. Je moet tenslotte weten waar je aan gaat
beginnen. Vast staat in ieder geval dat de horeca een dynamische bedrijfstak is waarin geen dag
hetzelfde is.

In de bedrijfstak horeca vind je verschillende bedrijven.

In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
• de horeca, een dynamische bedrijfstak
• het horecabedrijf, de aanbieder van de producten
• bedrijven en hun bedrijfsformules
• werken in de horeca
• werkomstandigheden
• formele gesprekken.

1.1 De horeca, een dynamische bedrijfstak

De bedrijfstak Horeca is een zogenaamde ‘jonge’ bedrijfstak. Dat betekent dat er veel jonge mensen
werken. Ongeveer de helft van het totaal aantal werknemers is jonger dan 23 jaar. Dit wijkt duidelijk
af van de totale beroepsbevolking in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking
in Nederland ligt iets boven de 40 jaar. Daarnaast wordt er in de horeca regelmatig van baan
gewisseld en wordt er steeds vaker gewerkt met kleinere en flexibele arbeidscontracten. De
contractcatering is daar een goed voorbeeld van. Daarom spreken we ook van een bedrijfstak met
hoge mobiliteit en flexibiliteit. En dat klinkt erg dynamisch.
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HO-RE-CA
De aanduiding horeca is een afkorting van drie soorten bedrijven. Deze soorten bedrijven
vertegenwoordigen samen bijna alle bedrijven die je in de bedrijfstak tegenkomt. Dit zijn de:
• HOtelbedrijven
• REstaurantbedrijven
• CAfébedrijven.

Samen vormen ze dus het woord Horeca. En toch dekt dit niet helemaal de lading; pensions,
cafetaria’s, kampeerterreinen, bungalowparken, kantines, rollende keukens en catering zijn eveneens
een onderdeel van de horeca.

Vraag en aanbod
Zoals in elke bedrijfstak is er ook in de bedrijfstak Horeca sprake van vraag naar producten en een
aanbod van producten. De verschillende horecabedrijven zorgen voor het aanbod. De vraag komt
van de consumenten, in de horeca gasten genoemd.

Het aanbod komt van de horecabedrijven.

1.2 Het horecabedrijf, de aanbieder van de producten

Hoe vaak bezoek je eigenlijk een horecabedrijf? Vaker misschien dan je denkt. Want ook de cafetaria
op de hoek, de discotheek en schoolkantine zijn horecabedrijven. Net zoals het dure restaurant en
het vijfsterrenhotel. Ook het frisdrankje of biertje tijdens een popconcert in een voetbalstadion of
het ijsje van de ijssalon, koop je vaak van een horecaondernemer. Er zijn veel horecabedrijven in
Nederland. In totaal ongeveer 56.000.
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1.2.1 Rondom de horecabedrijven

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste branchevereniging voor de
horeca. Zij behartigen de belangen van de branche door de horecawet- en
regelgeving te beïnvloeden, op gemeentelijk, landelijk en Europees niveau.
KHN ondersteunt de leden met advies, ledenvoordelen en inspiratie. Ook
beheert KHN voor de horecasector de Europese norm voor hygiënisch werken,
de HACCP.

Weblink Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Feiten en cijfers
Feiten en Cijfers, een database met standaardrapporten over de horecabranche, wordt beheerd
door HorecaDNA. Via deze database krijgen horecaondernemers inzicht in de markt en kunnen zij
analyses en rapporten maken, gericht op bijvoorbeeld regio, sectoren en inwoners.

Ook banken, zoals de Rabobank, en het Centraal Bureau voor de Statistiek brengen elke kwartaal
of elk jaar cijfers naar buiten over omzetten en verwachtingen in de branche.

Weblink HorecaDNA
Weblink Rabobank: cijfers en trends horeca
Weblink CBS: monitor horeca

1.2.2 Sectoren
Horecabedrijven worden verdeeld in vijf sectoren. Deze sectoren zijn:
1. de drankensector
2. de restaurantsector
3. de hotelsector
4. de fastservicesector
5. de partycatering als onderdeel van de cateringbedrijven.

De drankensector
Hier vind je bedrijven die zich richten op gebruik van dranken ter plaatse en drankenverstrekkende
bedrijven die dranken verkopen voor thuisgebruik.

De drankensector (voor gebruik ter plaatse)
Dit is de eerste en tegelijk ook de grootste groep in de gehele drankensector. Hieronder vallen:
• café/bar
• discotheek
• coffeeshop
• kiosk
• horeca bij een recreatiebedrijf
• horeca bij een sportaccommodatie
• strandbedrijf
• ontmoetingscentrum
• zalen-/partycentrum.
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Daarnaast vallen ook de zogenoemde zaalverhuurbedrijven onder deze categorie. Deze bedrijven
verhuren zaalruimte voor bijvoorbeeld vergaderingen, congressen en feesten. Dit zijn vaak
horecabedrijven omdat er bijna altijd ook eten of drank gewenst is. Dus zaalverhuurbedrijven of
congrescentra kunnen onder de horecabedrijven vallen en dan worden ze ingedeeld onder de
drankverstrekkende bedrijven. Maar daarnaast kunnen er natuurlijk ook maaltijden geserveerd
worden.

Drankenverstrekkende bedrijven (voor thuisgebruik)
Drankenverstrekkende bedrijven voor thuisgebruik zijn:
• slijterijen
• wijn- en bierspeciaalzaken
• supermarkten
• koffiebranderijen
• theespeciaalzaken
• sapbarren
• tankstations
• snackbars.

Een groot verschil is tussen deze bedrijven is of het gaat om een verkooppunt waar het
drankassortiment een van de productgroepen is, zoals in de doorsnee kruidenierszaak, of dat het
gaat om een speciaalzaak. Dat is een winkel die zich volledig richt op de verkoop van dranken, al
dan niet met alcohol. Tevens worden er materialen die rechtstreeks met het nuttigen van drank te
maken hebben, zoals glaswerk, kurkentrekkers, flessenopeners en boeken over wijn en bier,
verkocht.

Er bestaat voor de verkooppunten verschillende regelgeving wat betreft het alcoholpercentage.

Gewone winkels
In gewone winkels (supermarkten, warenhuizen en kruideniers) mag alcoholhoudende drank met
een gering alcoholpercentage (tot 15% vol alcohol) verkocht worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld
bier, wijn, port, sherry en vermout. Port, sherry en vermout zijn nogal uitzonderlijk; ze bevatten
vaak meer dan 15% vol alcohol, toch vallen ze onder de zwak-alcoholische dranken.

In gewone winkels mag wijn voor thuisgebruik worden verkocht.
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Slijterijen
In slijterijen die daarvoor een speciale vergunning van de gemeente nodig hebben, mogen ook
dranken met een hoger alcoholpercentage verkocht worden. Een belangrijk verschil met de horeca
is dat in winkels en slijterijen de gekochte drank niet genuttigd mag worden.

Net zo goed als er cafés in allerlei soorten en maten zijn, geldt dat ook voor slijterijen.

De restaurantsector
De restaurantsector is een van de grootste sectoren binnen de horeca. Hieronder vallen onder
andere:
• brasserie
• restaurant
• café-restaurant
• wegrestaurant
• broodjeszaak
• sushirestaurant
• ‘all-you-can-eat’-restaurant.

De hotelsector
Bij de hotelsector moet je denken aan:
• hotel-café
• hotel-restaurant
• hotel-café-restaurant
• pension
• hostel
• botel
• motel
• ‘all-inclusive’-formule.

De fastservicesector
Bij de vierde groep horen de fastservicebedrijven. Samen zijn dit er ongeveer 10.000. Hieronder
vallen:
• ijssalon
• snackbar
• fastfoodrestaurant
• shoarmazaak
• lunchroom
• crêperie (hieronder vallen ook de pannenkoekenhuizen en poffertjeszaken)
• restauratiewagons.

Ook de afhaalbedrijven die (beperkt) zijn ingericht voor verbruik ter plaatse vallen hieronder. Denk
hierbij aan toko's, afhaalchinezen en sommige pizza- of spare-ribkoeriers.

De partycatering
Cateringbedrijven zijn bedrijven die naar de gast toe gaan om daar hun product te verkopen. Dit
in tegenstelling tot de andere bedrijven waar de gast juist naar het horecabedrijf toe gaat.
Cateringbedrijven verkopen hun product op locatie. Er bestaan verschillende soorten
cateringbedrijven waarvan alleen de partycateraars tot de horecabedrijven behoren.
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De vier belangrijkste groepen zijn:
• partycateraars
• bedrijfscateraars
• instellingscateraars
• schoolcateraars.

De partycateraars
De partycateraars verzorgen het horecagedeelte van bijvoorbeeld feesten en partijen bij de gasten
thuis of op een bijzondere locatie. Deze bedrijven vallen binnen de horecasector.

Catering tijdens een evenement.

De bedrijfscateraars
Deze kun je vinden in de personeelsrestaurants en kantines van grote bedrijven.

De instellingscateraars
Deze zijn gespecialiseerd in het verzorgen van de voeding in een instelling.

De schoolcateraars
Deze kom je tegen in scholen. In de kantine of de aula wordt de verkoop van maaltijden, snoep,
snacks en de automatenverkoop steeds vaker uitbesteed aan een cateringbedrijf.

Er zijn cateringbedrijven die een combinatie van de verschillende cateringformules aanbieden. Dus
bijvoorbeeld bedrijfs- en schoolcatering.

1.2.3 Hoofdproducten en bijproducten

Hoofdproducten
Je hebt gezien dat je de horecabedrijven in Nederland kunt indelen naar het soort product dat ze
verkopen. De bedrijven zijn dan ingedeeld naar het hoofdproduct.

Een restaurant valt onder de restaurantsector omdat het hoofdproduct, het belangrijkste product
dat ze verkopen, eten is. Natuurlijk worden er ook dranken verkocht in een restaurant. Een maaltijd
zonder een drankje zal niet vaak voorkomen.
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Een café heeft als hoofdproduct dranken. Maar naast de dranken worden er in de meeste cafés
ook wel kleine gerechten verkocht. Denk maar aan een portie bitterballen, een tosti of de nootjes
op de bar.

Een hotel heeft als hoofdproduct het verhuren van hotelkamers, maar ook hier worden maaltijden
en gerechten verkocht net als dranken. De meeste gasten willen de dag toch beginnen met een
ontbijt en voor het slapen gaan nog een drankje in de hotelbar drinken.

Een hotel verdient ook aan de verkoop van dranken in de bar.

Combinatiebedrijven
Naast de specifieke bedrijven zoals een café, restaurant of een hotel, waar we dus over de verkoop
van hoofdproducten praten, bestaan er ook combinatiebedrijven. Dit zijn bedrijven die meerdere
hoofdproducten verkopen. Dus bijvoorbeeld een café-restaurant of een hotel-café-restaurant.

Zaalverhuur
Een nog niet genoemd hoofdproduct is de verhuur van zaalruimte voor bijvoorbeeld vergaderingen,
congressen, feesten enzovoort. Dit zijn vaak horecabedrijven omdat er bijna altijd ook eten of
drank gewenst is. Dus zaalverhuurbedrijven of congrescentra kunnen onder de horecabedrijven
vallen. Ze worden dan ingedeeld in de drankensector. Daarnaast kunnen er ook maaltijden
geserveerd worden.

Bijproducten
Naast de hoofdproducten eten, drank en logies bestaan er ook bijproducten. Dit zijn producten
die niet direct iets met horeca te maken hebben maar wel vaak verkocht worden in een horecabedrijf.
Je moet hierbij denken aan kranten en tijdschriften, speelautomaten en de verkoop van souvenirs,
ansichtkaarten of snoep. Deze producten leveren vaak extra inkomsten op.

Horeca en retail
Trends laten een beeld zien van combinaties van horeca en retail. Concepten die tussen supermarkt,
marktbeleving en horeca zitten, zoals de Markthal in Rotterdam of de Foodhallen in Amsterdam.
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1.2.4 Bedrijven boven of onder in de markt
Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar aanleiding van prijs (hoog of laag), aanbod (exclusief of
alledaags), grootte (groot of klein) en soort bediening (aan tafel, selfservice enzovoort).

Bedrijven boven in de markt hebben vaak hoge prijzen, een exclusief aanbod en bieden hoogstaande
service. Denk hierbij aan bedrijven die zijn aangesloten bij de Alliance Gastronomique, of bedrijven
die in het bezit zijn van Michelin-sterren of genoemd worden in een van de vele horecagidsen,
zoals Gault&Millau, de Lekker of de Michelin-gids.

Bedrijven hoog in de markt
Natuurlijk beperken de bedrijven hoog in de markt zich niet alleen tot restaurants, ook hotels en
andere horecagelegenheden kunnen hoog in de markt liggen. Denk bijvoorbeeld aan
vijfsterrenhotels als het Amstelhotel en het Conservatorium hotel in Amsterdam. Er zijn ook bedrijven
hoog in de markt in de toeristensector. De sterrenresorts in het buitenland of cruiseschepen van
bijvoorbeeld de Holland America Line en Regent Seven Seas Cruises. Beide combineren namelijk
hoogstaande service met een exclusief aanbod van diensten: verblijf, eten, drinken en entertainment.

Alliance Gastronomique
De Alliance Gastronomique werd in 1967 opgericht door negentien Nederlandse restaurateurs
in reactie op de destijds om zich heen grijpende smaakvervlakking, een te kort schietende
vakopleiding en een gebrek aan culinaire kwaliteitsproducten. Een vernieuwend en voor
Nederland ongekend initiatief. Nederland stond immers niet bekend om zijn hoogstaande
eetcultuur. Dat de samenwerking een succes was, had alles te maken met de vernieuwende visie,
het geloof en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers.

Inmiddels bestaat de Alliance Gastronomique tientallen jaren en is daarmee het langst bestaande
culinaire samenwerkingsverband in Europa. Ondertussen hebben 39 restaurants in Nederland
en België zich aan weten te sluiten.

Weblink Alliance Gastronomique

Les Patrons Cuisiniers
Les Patrons Cuisiniers is vergelijkbaar met de Alliance Gastronomique. Een van de koks die van
groot belang is geweest voor de ontwikkeling en emancipatie van de gastronomie, Cas Spijkers,
was hier lid van. Hij was een van de eerste tv-koks. Een opleiding voor toptalent is naar hem
vernoemd.

Weblink Les Patrons Cuisiniers

Bedrijven laag in de markt
Bedrijven laag in de markt hebben vaak lage prijzen, een minder exclusief aanbod en ze bieden
eenvoudige service. Een eenvoudig eetcafé met een beperkt assortiment is een voorbeeld van een
bedrijf laag in de markt.

Meestal is het de bewuste keus van een horecaondernemer om onder of boven in de markt te
opereren. Daarbij moet je bedenken dat het begrip ‘laag of onder in de markt’ niet als negatief
gezien moet worden. Het is een aanduiding voor een bedrijf dat lage prijzen vraagt voor eenvoudige
producten. Zowel de goederen als diensten zijn eenvoudig.
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1.3 Bedrijven en hun bedrijfsformules

Om als horecabedrijf duidelijk te maken dat je bewust onder of boven in de markt je product aan
wilt bieden, moet je een duidelijke bedrijfsformule hanteren. Deze bedrijfsformule moet door de
ondernemer eerst uitgedacht worden. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang om tussen al
die duizenden horecabedrijven gevonden te worden door de gast. Er zijn veel concurrenten en
zonder daar goed naar gekeken te hebben kun je geen succesvol horecabedrijf runnen.

Bedrijf hoog in de markt. Bedrijf laag in de markt.

De ondernemer moet daarom goed nadenken over de volgende vragen:
• Wat ga ik verkopen en doe ik dat alleen of heb ik personeel nodig?
• Waar doe ik dat?
• Hoe ziet mijn bedrijf eruit?
• Welke gasten wil ik graag ontvangen?
• Wat gaan mijn producten kosten?
• Hoe maak ik de mensen duidelijk dat ik besta als horecabedrijf?

1.3.1 De zes P’s
Alle antwoorden op voorgaande vragen moeten verwerkt worden in een zogenoemde
bedrijfsformule. Een handig hulpmiddel hierbij zijn de zes P’s. Zes kenmerken die allemaal met een
P beginnen en samen de bedrijfsformule vormen. Deze zes P’s worden marketinginstrumenten
genoemd. De gekozen combinatie van de zes P’s noemen we de marketingmix: een mix van ideeën,
plannen, wensen en doelen van de ondernemer om zijn bedrijf tot een succes te maken.

De zes P’s staan voor:
1. Plaats
2. Product
3. Presentatie
4. Promotie
5. Personeel
6. Prijs.
Als deze zes onderdelen geformuleerd zijn, is er sprake van een bedrijfsformule.

De P van plaats
Deze P heeft te maken met de plaats waar het bedrijf gevestigd is. In een druk uitgaansgebied of
ergens in de bossen? Is het bedrijf goed te bereiken en zijn de gasten bereid om te rijden voor dit
bedrijf? Of moet het op een doorgaande weg liggen? Is er een goede parkeergelegenheid en
hoeveel concurrenten zijn er in de directe omgeving?
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