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´Ja…. en nu nog 11 dus interactie welkom na de 
presentatie….wij hebben uw vragen in de sheets 
verwerkt…..
De sheets zijn slechts een middel en geen doel…..en… we 
hanteren het KIS concept´

KEEP IT SIMPEL!
FOCUS OP BEWUSTWOORDING



 OMZET
  BRUTOMARGE
  PERSONELE LASTEN

Onvoldoende 
inzichten in 
deze pijlers =



Omzet 400.000 euro
Daling brutomarge met ´slechts´ 3%…….:



7 weken op luxe 
cruise

Een 2e hands ferrari

Wekelijks een 
boekhouder

1 uur Jan Smit
=min € 15.000 extra 
omzet…



GRIP OP UW BRUTOMARGE IS CRUCIAAL, ZODAT U 
TIJDIG KUNT BIJSTUREN BIJ NEGATIEVE 
VERSCHILLEN



Menu-engineering is een eenvoudige analysemethodiek 
waarmee u de prestaties van verschillende producten van uw 
menukaart kunt analyseren. Uw menukaart is de motor van 
uw lunchroom. Menu-engineering werkt met 2 variabelen

Ja hoor hier is de BM..!!



POPULAIRE GERECHTEN MET EEN HOGE BRUTOMARGE

Dan is het toch handig om te weten hoe het zit met de 
winstgevendheid en populariteit per product…



Populariteit
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Verliezer

Slaper Winnaar

Hardloper

We moeten dus even alle producten een ´rugnummer´ 
geven (1 t/m 4)



1) Kostprijscalculaties van producten en gerechten
2) Verkoopprijzen (excl. BTW!)
3) Verkochte aantallen
4) Targets voor de brutomarge (bijvoorbeeld 70%)





Let op: standaard programma´s werken met een BM norm op basis van 
het gemiddelde= niet goed/handig! U wordt dan eventueel ´beloond´ 
voor ´verkeerd´ gedrag…



Alleen focus op rode en oranje velden…!
Een kind kan de was doen…..

Stok 
boerenham is 
een slaper…

Tosti ham/kaas is 
een hardloper…



In algemene zin geldt (I):
Winnaar: Niets aan doen
Hardloper: Brutomarge verhogen
Slaper: Populariteit verhogen
Verliezer: Eerst pogingen wagen om BM of Pop te verhogen anders 
van de kaart

Optimaliseren van de BM:
1) Scherper inkopen (lagere inslag)
2) Portionering beperken (lagere inslag)
3) Uitval/bederf beperken (lagere inslag)
4) Verkoopprijs verhogen (hogere BM). PRESENTATIE



Upgrading presentatie

Prominentere plaats

Verkoopbingo….

1 ster
2 
sterren
3 
sterren

3 techniek….

Verwerk slaper 
met hardloper in 
menu



Inderdaad is er in dit standaard model altijd sprake van verbeterpunten 
omdat er gerekend wordt met gemiddelden, maar dan houden we van….
Die hards: als uw gemiddelde BM op gerechten inmiddels boven de 85% ligt 
dan is het wel voldoende….. 

U kunt met dit model ook eenvoudig de theoretische cumulatieve omzetten, 
inkopen en brutowinsten inzichtelijk maken en reken maar dat deze afwijken 
van de gegevens uit de jaarrekening….
Die hards: gewoon doen en informeer uw boekhouder/accountant. 
Tip: verschillen zitten veelal in bederf, breuk en registratie weggevertjes, 
personeelsverbruik en eigen verbruik.

Een analyse op uw totale menukaart zonder onderscheid te maken in 
productgroepen is riskant
Die hards: maak onderscheid in verschillende productgroepen!



Heeft u nog brandende vragen? Of wilt u de discussie 
met ons aangaan?
Spreek ons dan buiten nog even aan!

Een model is te downloaden via onze website. 


