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Aan de slag

Over dit werkboek

Meewerken in een logiesverstrekkend bedrijf in dit werkboek gaat voornamelijk over meewerken
in een hotel. Naast een hotel zijn er nog meer soorten logiesverstrekkende bedrijven, bijvoorbeeld
de camping of het bungalowpark. De afdeling Rooms division in een hotel is de afdeling die zich
voornamelijk bezighoudt met het verhuren van hotelkamers. Maar wat zijn de overige
werkzaamheden binnen deze afdeling en welke functies kom je er tegen? In dit werkboek gaan
we eerst de hotelsector in Nederland bekijken. Vervolgens gaan we dieper in op de werkzaamheden
binnen de afdeling Rooms division van een hotel.

Het inchecken van hotelgasten is een van de werkzaamheden binnen een hotel.

Je gaat leren wat het begrip guest journey inhoudt en wat je daarmee kunt in het kader van het
meewerken in een logiesverstrekkend bedrijf. Ook ga je leren wat jouw rol kan zijn bij het werven
van gasten. Ook het ontvangen van gasten en zorgen voor een aangenaam verblijf, het afscheid
nemen van gasten en de zogenaamde backofficewerkzaamheden in een hotel komen aan de orde.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je meewerkt in een logiesverstrekkend bedrijf. Je doet
dat aan de hand van de volgende leereenheden:
1. Oriëntatie op de hotelsector in Nederland
2. Aannemen van een hotelreservering
3. Ontvangen en inchecken van de gast
4. Service tijdens het verblijf
5. Uitchecken van de gast en aftersales
6. Night-audit-rapportages maken
7. Arrangementen en speciale activiteiten ontwikkelen.
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Koppeling kwalificatiedossier Ondernemer horeca/bakkerij
Dit werkboek behandelt kerntaak 2 van het profieldeel Manager/ondernemer horeca Werkt mee
in logiesverstrekkende bedrijven. Hierin staan de volgende werkprocessen centraal:
• neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen en arrangementen
• checkt de gast in
• verleent service aan gasten tijdens hun verblijf
• bewaakt de veiligheid
• checkt de gast uit
• maakt night-audit-rapportages van de omzet
• ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten.

Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. Om succesvol en
met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie – is het belangrijk
dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft te maken met hoe
jij als professional bent.

Voor de Manager/ondernemer horeca zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

Commerciële effectiviteit

OrganisatiebewustMarktgerichtGastgericht

LangetermijnvisieInzicht in bedrijfsorganisatieKlantgericht

Interpersoonlijke effectiviteit

Gericht op begeleiding van
medewerkers

EmpathischSensitief

Gericht op motivering van
medewerkers

Gericht op netwerkenSociaal communicatief

Gericht op teamgeestGericht op samenwerkingFlexibel

Operationele effectiviteit

Corrigeert medewerkersHeeft overzichtGericht op resultaten

Controleert kwaliteit en
resultaten van
werkzaamheden

Delegeert takenOrganiseert processen

Persoonlijke effectiviteit

InnovatiefStressbestendigOprecht

Bereid en in staat om in de
vroege en/of late uren te
werken

EnthousiastConsequent

CreatiefZelfkritisch

Algemeen

Durft risico’s te nemenStaat open voor innovatiesKoersbepaler

Kan handelen in onzekere
situaties

Ontwikkelt baanbrekende
ideeën

Vernieuwer

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.
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Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven
• Methodesite www.tendens-oh.nl.

Wanneer je de theorie of de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek.
Bij dit pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende
pictogrammen:

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendens-oh.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of ander soort bron die je bij de opdracht kunt gebruiken
en welke dit is.

Video op www.tendens-oh.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Hoe sluit je de leereenheid en het werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk in staat zijn om mee te werken in een
logiesverstrekkend bedrijf.

Om een leereenheid ‘Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven’ af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (stappenplan/afsprakenlijst) waarin staat wanneer je wat gaat doen

en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent of praktijkbegeleider.
• Je kunt gebruikmaken van je theorie, de methodesite of andere informatiebronnen voor het

opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.

Werken met Tendens Ondernemer horeca

Tendens Ondernemer horeca bestaat uit werkboeken en theorieboeken. In een werkboek staat
altijd een toekomstige werkomgeving centraal.

Elk werkboek bestaat uit leereenheden. Een leereenheid heeft een vaste indeling:
• inleiding met overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• nulmeting
• planning
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• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• opdracht ‘In het nieuws’
• eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
het naslagwerk ‘Werken met Tendens Ondernemer horeca’.
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1. Oriëntatie op de hotelsector in
Nederland
Als je op zoek gaat naar een hotel om te overnachten, zul je zien dat er een enorme keuze is aan
hotels. Alleen al in Nederland zijn er ruim 3.500 hotels waaruit je als gast kunt kiezen. Natuurlijk
verschillen die bedrijven allemaal van elkaar. De locatie, het niveau, de prijs en de faciliteiten zorgen
ervoor dat elk hotel anders is. Deze verschillen maken het voor de gast eenvoudiger om een keuze
te maken aan de hand van zijn wensen: wat past het best bij hem? In deze leereenheid ga je leren
hoe de hotelsector in Nederland eruitziet. Ook ga je leren welke afdelingen met bijbehorende
functies je in een hotel kunt tegenkomen.

De gast kan kiezen uit talloze hotels.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdrachten | Nulmeting en planning | Soorten horecabedrijven | Indeling van de hotelsector
| Hotelindeling naar classificatieniveau |Hotelindeling naar locatie/ligging | Hotelindeling naar
productaanbod, thema of stijl | Hotelketens en samenwerkingsverbanden | De hotelorganisatie |
In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over hoe de hotelsector er in
Nederland uitziet.

Leerdoelen Oriëntatie op de hotelsector in Nederland

10



1.1 Oriëntatieopdrachten

Opdracht 1: Gastvrijheid

Het woord gastvrijheid is een belangrijk woord in de horeca, maar het kan voor iedereen een
andere betekenis hebben.

Wat is voor jou de betekenis van gastvrijheid? Noteer zo veel mogelijk zaken die voor jou te maken
hebben met gastvrijheid.

Opdracht 2: Overnachten tegen betaling

Als je op vakantie gaat of een overnachtingsplek nodig hebt omdat je te ver van huis ben, zijn er
verschillende soorten bedrijven waar je kunt overnachten.

Bedenk zo veel mogelijk soorten bedrijven waar je kunt overnachten tegen betaling
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Opdracht 3: Eigen ervaring

Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, heb je ook een plek nodig om te overnachten.

Ben je zelf weleens op vakantie geweest en heb je dus ergens anders geslapen dan thuis? Vul in
het volgende schema de bedrijven in waar je weleens hebt overnacht en vermeld de reden van je
verblijf en je ervaringen.

Jouw ervaring met:Reden van je verblijfBedrijf waar je
hebt overnacht

Check-in:

Kamer:

Personeel:

Eten:

Check-in:

Kamer:

Personeel:

Eten:

Check-in:

Kamer:

Personeel:

Eten:

Check-in:

Kamer:

Personeel:

Eten:

Check-in:

Kamer:

Personeel:

Eten:
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Opdracht 4: Wat verkoopt een hotel?

Een hotel is misschien wel het bekendste bedrijf waar je kunt overnachten tegen betaling. Vaak
verkoopt een hotel meer dan alleen een hotelkamer.

Bedenk zo veel mogelijk producten of diensten die hotels aanbieden

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 5: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Oriëntatie op de hotelsector in Nederland

Noteer de leerdoelen die je al beheerst in de kolom ‘Nulmeting’. Overleg met je docent of je
opdrachten kunt overslaan.

Bewaar het ingevulde nulmeting- en evaluatieformulier goed. Aan het eind van de leereenheid
heb je dit bij de opdracht ‘Evaluatie’ weer nodig.

Opdracht 6: Planning

Planningsformulier Oriëntatie op de hotelsector in Nederland

Noteer de opdrachten die je moet maken op het planningsformulier. Stem je planning af met je
docent. Houd tijdens de periode waarin je met de opdrachten bezig bent de planning bij.
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1.3 Soorten horecabedrijven

De horecasector in Nederland bestaat uit verschillende soorten horecabedrijven. Om een goed
beeld te krijgen van de totale sector is het goed om eerst de verschillende soorten horecabedrijven
in groepen in te delen.

Horecabedrijven.

Leerdoelen
- Je kunt de horeca indelen in vijf sectoren.
- Je kunt de kenmerken van de horecasector benoemen.
- Je kunt de vraag- en aanbodzijde van de markt beschrijven.

Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven
Bestudeer paragraaf 1.1 Soorten horecabedrijven.

Opdracht 7: Horeca

a. Het woord ‘horeca’ is een afkorting. Waar staat deze afkorting voor?

b. Uit welke vijf sectoren bestaat de horeca in Nederland? Noteer de vijf sectoren in de tabel en
zet het aantal bedrijven per sector achter de juiste sector. Gebruik de volgende aantallen:

16.90012.30011.60035002300

Aantal bedrijvenSectoren
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Aantal bedrijvenSectoren

Opdracht 8: Logies

a. Noteer een omschrijving van het woord logies.

b. Welke soorten logiesverstrekkende bedrijven in Nederland vallen onder de horecabedrijven?

c. Als je het totale aantal hotelkamers in Nederlandse hotels afzet tegen het aantal hotels in
Nederland, kun je iets zeggen over de grootte van een gemiddeld hotel in Nederland. Bereken
hoeveel kamers een hotel in Nederland gemiddeld heeft.

Opdracht 9: Nederlandse hotels

Om een indruk te krijgen van hoe groot hotels in Nederland zijn, zet je de volgende hotels in de
juiste volgorde van aantal kamers.

Zet het hotel met de meeste kamers bovenaan. Vermeld ook het aantal kamers per hotel. Gebruik
hiervoor de gegevens in de theorie en de websites van de hotels.

Novotel Amsterdam
Double-Tree by Hilton Amsterdam
nhow Amsterdam RAI Hotel
Ibis Airport Schiphol
Grand Hotel De Kromme Raake Eenrum
Parkhotel De Wiemsel Ootmarsum
Park Inn by Radisson Amsterdam
Hotel Het Witte Veen in Witteveen
Van der Valk Hotel De Cantharel Apeldoorn

Aantal kamersGrootte (van groot naar klein)
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Aantal kamersGrootte (van groot naar klein)

Opdracht 10: Grootte van Nederlandse hotels

Schema Grootste hotels ter wereld

Hotels in Nederland behoren niet tot de grootste in de wereld. Om iets te kunnen vinden van de
grootte van Nederlandse hotels is het goed om ook naar het buitenland te kijken.

Onderzoek hoeveel kamers de grootste hotels ter wereld hebben. Het kan ook een hotel zijn dat
nog in aanbouw is. Vul hiervoor het schema ‘Grootste hotels ter wereld’ in. Zoek van de hotels ook
een afbeelding.

1.4 De indeling van de hotelsector

De logiesverstrekkende horecabedrijven in Nederland bestaan uit veel verschillende bedrijven.
Eigenlijk zijn ze allemaal anders. Om een goed overzicht te krijgen, gaan we ze op verschillende
manieren met elkaar vergelijken. Maar eerst bepalen wanneer een hotel een hotel genoemd kan
worden.

Wanneer is een hotel een hotel?

Leerdoelen
- Je kunt het productaanbod van hotels benoemen.
- Je kunt de kenmerken van verschillende bedrijfsformules noemen.
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