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Over dit boek
Methode Tendens Ondernemer horeca
Het doen van marktanalyses helpt de (aankomende) ondernemer bewuste keuzes te maken om
een gezonde en innovatieve onderneming te worden, te zijn en te blijven. Bij de opstart van zijn
onderneming zal de ondernemer de hele markt moeten onderzoeken. Eenmaal in bedrijf, zal een
goede ondernemer de markt moeten blijven volgen en specifieke, wisselende onderdelen van de
markt moeten blijven onderzoeken. Zo heeft de ondernemer continu een realistisch beeld van de
huidige en toekomstige marktsituatie. Op die manier kan hij verbetermogelijkheden signaleren en
de marktpositie en omzet van zijn onderneming verbeteren. Ook kan hij de resultaten meenemen
bij het uitvoeren van commerciële activiteiten en bij het inkopen van goederen.

In dit theorieboek ga je je verdiepen in het maken van een marktanalyse, het uitvoeren van
commerciële activiteiten en het bepalen van het inkoop- en voorraadbeleid.

Het boek Commercieel management is onderdeel van de methode Tendens Ondernemer horeca.
Tendens Ondernemer horeca is een mbo-lesmethode gebaseerd op het kwalificatiedossier
Ondernemer horeca/bakkerij. Opdrachten worden gepresenteerd werkboeken en de bijbehorende
theorie wordt behandeld in theorieboeken.

Indeling van het boek
In Commercieel management staat het maken van een marktanalyse, het uitvoeren van commerciële
activiteiten en het bepalen van het inkoop- en voorraadbeleid voor een horecabedrijf centraal. Dit
wordt behandeld in de volgende hoofdstukken:
1. Marktanalyse maken
2. De interne omgeving
3. Externe omgeving van marketing
4. Marketingstrategie
5. Marketing in de praktijk
6. Bepalen van inkoop- en voorraadbeleid.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met het volgende werkboek:
• Commercieel management.

In het werkboek vind je vragen en opdrachten.

Methodesite Tendens Ondernemer horeca
Wanneer je www.tendens-oh.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.tendens-oh.nl
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendens-oh.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.
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1. Marktanalyse maken
Voor een horecaondernemer/-manager is het naast zijn horecavakkennis erg belangrijk dat hij de
markt kent. Om de markt te kennen, maakt de horecaondernemer/-manager marktanalyses, waarbij
hij constant bezig is de wensen en voorkeuren van zijn gasten in kaart te brengen. Zo kan hij zijn
(nieuwe) gasten nog beter van dienst zijn en zijn marktaandeel vergroten.

Wil je je gast goed van dienst zijn, dan is het belangrijk dat je weet wat er op de markt speelt.

Daarbij analyseert hij zijn (mogelijke) concurrenten en nieuwe toetreders in en buiten de branche
en houdt ze scherp in de gaten. Hij is constant op zoek naar mogelijkheden om samen te werken
en zich te onderscheiden in producten en/of diensten.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Wat is marketing?
• Marktsegmenten.

1.1 Wat is marketing?

Marketing is een nog relatief jonge wetenschap die ontstaan is aan het begin van de twintigste
eeuw. Het woord marketing komt uit het Engels (getting the market) waarbij het uiteindelijk gaat
om producten en diensten te vermarkten en de verkoop ervan te bevorderen.

Bij marketing probeer je een stukje van de markt te veroveren. Maar wat is nu die markt? Vroeger
was de markt een plaats waar verkopers en kopers elkaar ontmoetten. Verkopers boden hun
producten aan en kopers kochten aangeboden producten. Nog steeds zijn er van dit soort markten;
ieder redelijk dorp heeft wel een weekmarkt en in sommige grote steden zijn er dagmarkten, waar
kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Denk maar aan de Albert Cuyp of de Dappermarkt in
Amsterdam, de Haagse markt in Den Haag of de Markthal in Rotterdam.
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De Markthal in Rotterdam is een bekend voorbeeld van een markt.

1.1.1 Marketing: meer dan verkoop
Tegenwoordig is de markt overal. Niet alleen in winkelstraten maar ook via internet kun je vanuit
de hele wereld kopen en verkopen. Denk maar aan Marktplaats, Bol.com, Wehkamp, Amazon.com
en AliExpres.com.

Horecabedrijven gebruiken marketing om de zaak vol te krijgen met tevreden gasten. Tevreden
gasten komen vaker terug, verspreiden – als het goed is - positieve reacties, zorgen voor meer
omzet en uiteindelijk voor een (beter) winstgevend horecabedrijf. Winstgevendheid is een
voorwaarde om als horecabedrijf te kunnen blijven bestaan. Veel mensen denken dat marketing
hetzelfde is als sales (verkoop). Het wordt ook vaak in één adem genoemd: ‘marketing en sales’.
Sales is een onderdeel van marketing. Marketing is dus meer dan verkoop.

1.1.2 Marketing, de oorsprong
Van oudsher ontmoeten verkopers en kopers elkaar op de markt.

De rol van de verkoper
De verkoper (aanbieder) neemt zijn producten mee en verkoopt deze op de markt. De verkoper
moet zich hierbij bewust zijn van verschillende zaken.

Welke producten neemt hij mee?
Afhankelijk van het soort markt, de concurrenten op de markt, het seizoen en de kopers die de
markt of zijn marktkraam bezoeken, zal de verkoper zijn producten uitkiezen en meenemen.

Waar gaat hij met zijn producten op de markt staan?
• Kiest hij een plek waar veel mensen komen en hoopt hij hierdoor te kunnen inspelen op

impulsaankopen? Of kiest hij voor een rustige plaats waar de koper zich rustig kan oriënteren
en de verkoper tijd heeft om met de koper in contact te komen?

• Staat hij op een plek tussen aanbieders die ongeveer dezelfde producten verkopen
(concurrenten) of kiest daar juist niet voor?
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Hoe biedt hij zijn producten aan?
• met veel glitter en glamour of juist heel subtiel
• schreeuwend over de markt of juist rustig met persoonlijke aandacht voor de koper
• vanuit zijn auto of vanuit een mooi ingerichte marktkraam.

Hoe is zijn prijsstelling?
• goedkoper dan zijn concurrent(en)
• gelijk aan die van de concurrent(en)
• duurder dan zijn concurrent(en).

Hoe verkoopt hij zijn producten?
• met kennis, kunde, liefde en vakmanschap
• omdat het moet.

De rol van de koper
De koper (afnemer) lijkt het wat makkelijker te hebben, maar niets is minder waar. Hij moet
uiteindelijk beslissen wat hij koopt, tegen welke prijs en bij welke leverancier. Ook de afnemer
maakt al dan niet bewuste keuzes bij de aankoop van zijn producten.

Het product
• het onderscheidende van het product (uniek, apart enzovoort)
• het merk
• de dienst bij het product (goed advies, leuk ingepakt, service enzovoort).

De prijs
• hoe goedkoper hoe beter:

– Je gaat altijd voor het goedkoopste of voor de meeste korting.
– Een speciale actie kan het gevoel geven dat een product goedkoop is:
– ‘Met deze korting moet ik het wel kopen.’

• hoe duurder hoe beter:
– Een duur merk/of artikel kan status geven.
– Het product is in- of exclusief en daarom mag het wat duurder zijn: ‘Kijk mij, ik kan dat

betalen.’

Het imago
• De aanbieder staat bekend om zijn goede kwaliteit en service.
• De aanbieder staat bekend om zijn slechte kwaliteit en/of service.

De attentiewaarde
• Hoe wordt het product gepresenteerd?
• Hoe ziet de marktkraam eruit?
• Hoe trekt de verkoper de aandacht?

De gunfactor
Je gunt de aanbieder zijn verkoop. Bij de gunfactor staat niet het product centraal, maar de
aanbieder. De aanbieder helpt jou altijd goed of hij schept vertrouwen of een band, zodat je hem
die verkoop gunt.

Je kunt stellen dat niet alleen de verkoper de markt inventariseert, ook de koper doet dat. Op de
markt ontmoeten koper en verkoper elkaar en hier ontstaat een wisselwerking tussen beiden om
tot koop en verkoop te komen.
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1.1.3 Verschillende soorten marketing
Bedrijven maken producten voor verschillende markten. Sommige bedrijven maken producten voor
het bedrijfsleven, andere bedrijven maken producten voor consumenten. Er zijn profit- en
non-profitbedrijven en er zijn overheidsbedrijven. Al deze bedrijven maken gebruik van verschillende
soorten marketing. In grote lijnen is de marketing hetzelfde, maar de uitgangspunten of voor wie
de marketing bedoeld is zijn verschillend.

B2C-marketing
De marketing die in de horeca van toepassing is, is de B2C-marketing. B2C-marketing staat voor
business-to-consumer marketing. In het Nederlands betekent dit ‘consumentenmarketing’.
Horecabedrijven proberen met hun marketingactiviteiten consumenten naar hun horecabedrijf te
trekken. Elk bedrijf dat zich richt op consumenten maakt gebruik van B2C-marketing. Ook bedrijven
die bijvoorbeeld aan supermarkten leveren, maken gebruik van B2C-marketing. Op radio, tv en
internet kom je veel reclame van deze bedrijven tegen. Denk maar aan biermerken of de
verschillende snoep- of snackfabrieken die hun producten via de supermarkt aan de man proberen
te brengen. Maar ook witgoed-, tv-, telefoon-, wasmiddelen- en autofabrikanten doen dit. In de
retail of detailhandel (bijvoorbeeld de levensmiddelen-, woon-, of modebranche) wordt dit ook
wel detailmarketing of retailmarketing genoemd.

B2B-marketing
Een andere marketingvorm is de B2B-marketing. B2B-marketing staat voor business-to-business
marketing: de marketing tussen importeurs en fabrikanten onderling. Dit wordt ook wel industriële
marketing genoemd. Producten die in de B2B-markt verkocht worden, worden in fabrieken of bij
bedrijven verder verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan materialen zoals hout en het hang-en-sluitwerk
voor keukens die in een keukenfabriek worden gemaakt.

B2A-marketing
Nog een vorm van marketing is de B2A-marketing. B2A-marketing staat voor
business-to-administration marketing. Deze marketing wordt toegepast door de rijksoverheid,
provincies en gemeenten. B2A-marketing wordt daarom ook wel overheidsmarketing genoemd.
De overheid wil de burgers door middel van reclame over de verschillende overheidsdiensten en
-maatregelen informeren. Denk hierbij aan de SIRE-campagnes of de spotjes van de belastingdienst.
SIRE is de afkorting van Stichting Ideële Reclame. Het is een onafhankelijke stichting die
maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt, bespreekbaar maakt én agendeert bij
het Nederlandse publiek, opinieleiders en besluitvormers.

Non-profitmarketing
Bedrijven waarvoor het maken van winst een noodzaak is, worden profitbedrijven genoemd. Deze
bedrijven richten zich op de B2C- of B2B-marketing. Er zijn ook bedrijven waarbij het maken van
winst niet nodig is, denk hierbij aan scholen, musea, of ziekenhuizen. Dit worden non-profitbedrijven
genoemd. Toch hebben deze bedrijven wel omzet nodig om kostenneutraal te kunnen werken.
Hoe beter een non-profitbedrijf weet aan te sluiten bij de behoeften van mensen, hoe eenvoudiger
het wordt om kostenneutraal te werken.

1.1.4 Marketingdefinities
De oorspronkelijke Engelse betekenis van marketing is: exchange of values. In het Nederlands komt
dat neer op: het ruilen van waarden (goederen) tussen koper en verkoper. Tegenwoordig gaat dit
ruilen gepaard met geld. De koper betaalt voor het product en of dienst.
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Tot voor kort ging het bij marketing vooral om te verkopen wat gemaakt werd. Er werd niet of
nauwelijks gekeken naar de echte wensen en behoeften van de afnemer. Tegenwoordig komen
de wensen en behoeften van de afnemer steeds meer centraal te staan. Producten en diensten zijn
custom made (op maat gemaakt) of hebben een toegevoegde waarde die er echt toe doet. Ook
in de horeca wordt het steeds belangrijker om de vraag van de gast centraal te stellen in het aanbod
van de producten en diensten. Je probeert je te verplaatsen in de gedachten van de gast. Gelukkig
zie je steeds meer horecabedrijven die dat begrijpen.

In de loop van de jaren zijn definities van marketing daarom ook veranderd van een aanbodgerichte
benadering (dat wat ik maak, probeer ik te verkopen) naar een vraaggerichte benadering (maken
wat de klant wil).

Marketingspecialisten geven vanuit hun eigen invalshoek of overtuigingen hun definitie van
marketing, maar in grote lijnen stellen ze allemaal de vraag van de consument/gast centraal.

Hier volgen drie marketingdefinities die dit verduidelijken:

Marketing
1. Marketing is het veroveren van de markt door het aanbod op de vraag af te stemmen en

niet andersom. De aanbieder moet hierbij denken vanuit de klant en niet vanuit het bedrijf.
2. Marketing is het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier.
3. Marketing is het achterhalen van de verwachtingen van gasten om op basis daarvan een

aantrekkelijk aanbod te hebben dat winstgevend verkocht kan worden.

Hoe zien bedrijven dit?

Google heeft zo zijn eigen ideeën als het om marketing gaat. Het
motto van Google was tot en met 2015: ‘Don’t be evil’. Vrij vertaald:
wees niet slecht of gemeen. Anders gezegd: wees eerlijk. Volgens
Google hebt je pas succes als je de behoeften van anderen begrijpt
én de producten en/of diensten biedt die hem daarbij echt helpen.

Coolblue doet alles voor een glimlach. Waarbij ze vinden dat je
eigenzinnig moet zijn, gewoon moet doen, je moet verwonderen
en … Coolblue wil graag vrienden met je worden.

De Rabobank wil dicht bij haar klanten zijn.

De ING Bank wil duidelijk, gemakkelijk en overal zijn, waarbij ze
duurzame vooruitgang willen stimuleren.
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Apple verkoopt dromen, geen producten.

Samsung ontzorgt je op alle facetten van informatiedragers.

1.1.5 Vraaggericht, wat betekent dit voor de ondernemer en zijn personeel?
Uiteindelijk moet de horecaondernemer-/manager zich samen met zijn medewerkers bewust zijn
van het feit dat gasten bepalen bij wie ze wat, wanneer kopen. Daar komt bij dat de gasten veel
redenen kunnen hebben om niet naar jouw horecabedrijf te komen. Ze kennen bijvoorbeeld het
bedrijf, de producten, de prijzen, de service of het imago niet. De kunst van marketing is om gasten
een reden te geven om wel naar het horecabedrijf te komen.

Dit kan alleen als de horecaondernemer samen met het personeel:
• weet wat zijn gast wil: nu, morgen en in de toekomst.
• zich dienstbaar weet op te stellen.

Weten wat de gast wil
Als je wilt weten wat gasten willen, moet je continu in gesprek zijn met je gasten en potentiële
nieuwe gasten. Je moet iedere keer weer op zoek zijn naar nieuwe en betere producten en diensten
die aansluiten bij de doelgroep(en) en potentiële nieuwe doelgroepen om je op te richten. Dit
betekent dat je constant de marktontwikkelingen volgt, dat je weet waar de concurrenten (binnen
of buiten de branche) mee bezig zijn, dat je op de hoogte bent van wereldwijde, landelijke en
regionale ontwikkelingen en dat de markt ziet en hoort waar jij mee bezig bent.

Dienstbaar opstellen
De ondernemer en het personeel zijn de belangrijkste factoren bij dienstbaarheid. Hoe goed iemands
vakmanschap ook is, zonder gevoel voor dienstbaarheid kan hij niet optimaal voor het bedrijf
functioneren. De ondernemer die dienstbaarheid hoog in het vaandel heeft staan, zal met personeel
werken dat dit ook heeft. Uiteindelijk is het juiste personeel een cruciale sleutel tot succes. Een
belangrijke eigenschap om dienstbaar te kunnen zijn is empathie. Empathie is een ander woord
voor inlevingsvermogen. Het is de vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Het
personeel moet gevoel hebben voor wat de gast wil en hoe deze hierin tevreden kan worden
gesteld. Uiteraard wel binnen de grenzen van wat redelijk is.

Als ondernemer is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het personeel trots is op het bedrijf
waarvoor het werkt. Trotse werknemers stralen positiviteit uit en praten positief over het bedrijf.
Gasten voelen dit. Zo heeft het trots zijn een positief effect op de gastrelatie en de omzet.
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