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Van de redactie
In de vorige uitgave hebben wij onze lezers reeds bericht over onze verwachtingen ten
aanzien van de consumentenbestedingen in de horeca. Inmiddels zijn deze
verwachtingen (helaas) werkelijkheid geworden. Ze worden bevestigd door de
(oprechte) geluiden die wij ontvangen van de ondernemers in het veld: een toename
van het aantal (zakelijke) annuleringen, dalingen van de bezoekfrequentie en
bestedingen per gast in de particuliere markt. Alleen de fastfoodsector laat vooralsnog
relatief sterke resultaten zien. Hetgeen aansluit bij de algemene tendensen gedurende
economisch mindere tijden. Voor de hele horecasector verwachten wij nog steeds een
verdere verslechtering van de marktomstandigheden. Het goede nieuws blijft dat dit
scenario aanzienlijke kansen biedt voor horeca-ondernemers die voldoende vet op de
ribben hebben gecreëerd. Zo zullen de prijzen van onroerend goed en exploitaties naar
verwachting sterk dalen, hetgeen gelegenheid biedt voor expansie. Daarnaast zal een
dalende krapte op de arbeidsmarkt een positief effect hebben op de loonkosten.
Ons inziens dienen horeca-ondernemers juist in deze tijden extra aandacht te
besteden aan de gasten die ook in de economisch betere tijden loyaliteit hebben
getoond. En dan hebben wij het uiteraard niet over de onpersoonlijke, re-actieve
direct e-mailings, waarmee de gemiddelde consument nog eens bevestigd krijgt dat de
ondernemer zo weinig mogelijk inspanningen wenst te verrichten om de loyaliteit te
handhaven. Een kleine originele persoonlijk attentie waaruit duidelijk blijkt dat u uw
gasten oprecht waardeert voor hun loyaliteit in de afgelopen jaren garandeert vroeg of
laat resultaat.
Rest ons u wederom veel leesplezier en wijsheid toe te wensen.
Met gastvrije groet,

Namens het hele team van horeca-accountancy.nl
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‘Doet u mij maar de middelste’!
Recent onderzoek van de universiteit van Tilburg heeft
wederom uitgewezen dat consumenten in de meeste
gevallen kiezen voor de middelste optie uit een reeks
van producten. Zo hebben consumenten het gevoel dat
ze er geen buil aan kunnen vallen. ‘De middelste is niet
de duurste en ook niet de kwalitatief minste is de
redenering’. Dit biedt kansen voor de horeca. Te denken
valt aan de introductie van drie type glazen met
verschillende volumes, maar ook het belang van een
keuzemenu wordt hiermee weer eens benadrukt. Veel
horeca-ondernemers hanteren een standaard
brutomarge bij het vaststellen van de verkoopprijzen.
Om optimaal rendement te kunnen halen uit dit
specifieke consumentengedrag is het aan te bevelen om
drie verschillende menu’s te presenteren waarbij het
middelste menu de hoogste brutowinstbijdrage levert.
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Gekort op uw winst
Wellicht dat steeds meer horeca-ondernemers de komende maanden nadenken over kortingsstrategieën om de bezetting
e
e
op pijl te houden. De bekendste strategieën vormen het welbekende ‘2 hoofdgerecht gratis’ en/of ‘de 2 gast gratis eten’.
Voor de consument uiteraard een aardige geste, maar voor ondernemers mogelijk een ‘rendementskiller’, terwijl het
wellicht ook anders zou kunnen. De algemene stelregel is dat u beter producten kunt weggeven dan geld. Dat mag
inmiddels helder zijn. Vanuit een rendementsperspectief zou het weggeven van dranken, ondanks de hogere brutomarge
op deze producten, lonender kunnen zijn. Met een voorbeeld lichten wij dit toe.
e

e

Stel u overweegt om bij gezelschappen van 2 personen het ‘2 hoofdgerecht gratis’ aan te bieden of de 2 persoon gratis te
laten drinken (gedestilleerd uitgezonderd). Uw gemiddelde verkoopprijs van een hoofdgerecht ligt op € 20 (excl. BTW) en u
realiseert een gemiddelde brutomarge van 60%. De kostprijs van een gemiddeld hoofdgerecht komt daarmee op € 8 en dit
is dan ook het bedrag dat u weggeeft.
De andere optie is het weggeven van drank. Laten we er vanuit gaan dat een gast die optimaal gebruik maakt van deze
aanbieding, een hele fles wijn (6 glazen besteld). Stel nu dat de gemiddelde kostprijs van een fleswijn €5 bedraagt, dan
e
bespaart u € 3 per aanbieding. Indien de 2 gast bijvoorbeeld bier of frisdrank gaat nuttigen dan loopt dit verschil verder uit.
Er zijn namelijk weinig gasten die tijdens het eten meer dan 10 consumpties nuttigen……let op: wij adviseren u altijd om
eventuele kortingsacties (aard van de actie en duur) vast te leggen, zodat eventuele margeverschillen bij een
belastingcontrole verklaard kunnen worden.

Spelen met cijfers
We gaan er van uit dat u regelmatig de prestaties van uw
horecaonderneming onder de loep neemt. Omzet,
brutomarge en de personele lasten vormen naar onze
mening de belangrijkste prestatie-indicatoren. We staan in
dit geval even stil bij de omzetten en de brutomarges. Bij veel
horecabedrijven worden de verkoopprijzen vastgesteld op
basis van gebudgetteerde, gewenste brutomarges. De
werkelijke prestaties komen dan tot stand door het
gerealiseerde ‘verkoopportfolio’ ofwel de verkochte
aantallen per productgroep (de verhouding van de
gerealiseerde omzetten per omzetgroep). Met dit gegeven
als uitgangspunt hoeft u bij afwijkende resultaten niet direct
te gaan twijfelen aan de kwaliteit van uw medewerkers, de
wijze waarop ingekocht is etc.
Datzelfde geldt voor een eventuele daling van uw omzet. Soms wordt dan geconcludeerd dat de bezetting lager is geweest
dan begroot. Stel: u heeft voor de wintermaanden een heerlijke huisgemaakte erwtensoep geïntroduceerd. De brutomarge
op een soep ligt over het algemeen beduidend hoger dan de brutomarge op een hoofdgerecht. Terwijl de gemiddelde
verkoopprijs van soepen over het algemeen lager liggen. Deze erwtensoep is een echte ‘hardloper’. Aan het einde van deze
periode constateert u dat uw keukenomzet ten opzichte van de voorgaande periode beduidend lager ligt. Uw keukenmarge
is daarentegen wel toegenomen. Een te snelle en ongefundeerde analyse van deze resultaten zou kunnen resulteren in de
conclusie dat 1) de keuken ‘zuiniger’ is omgegaan met de producten en/of 2) scherper heeft ingekocht en 3) dat de zwarte
brigade steken heeft laten vallen, vanwege de lagere keukenomzet. De lagere omzet en de hogere brutomarge zou
logischerwijs het gevolg zijn van de geïntroduceerde erwtensoep. Zo zou een in verhouding sterke toename van de
wijnverkoop automatisch kunnen resulteren in een hogere omzet dranken, maar een lagere brutomarge op uw dranken.
De verkoopprijs van een glas wijn ligt beduidend hoger dan de verkoop van overige dranken uit uw assortiment. Terwijl de
brutomarge lager ligt. Kortom: neem bij de analyse van uw resultaten ook het verkoopportfolio onder de loep.

Prettige vakantie…!
Het verzoek om opname van vakantiedagen door vooral
keukenmedewerkers komt in de ogen van horecaondernemers veelal ongelegen. Vervanging is nog steeds
moeizaam te vinden en vakantiedagen leiden bij de
bedrijven zonder sluitingsdagen automatisch tot een
toename van de personele lasten. Er zijn erg weinig
horecabedrijven waarbij de keukenmedewerkers
daadwerkelijk 38 uur per week werken, zeker indien er
naast een avondopenstelling ook een
middagopenstelling wordt gehanteerd.
Keukenmedewerkers die om 11.00 uur aanvangen en vervolgens ook volledig of een deel van het diner draaien, gaan
wekelijks ruim over de reguliere arbeidstijden heen. Dit resulteert bij een correcte naleving van de arbeidsvoorwaarden,
automatisch tot de opbouw van aanvullend verlof. Op jaarbasis kan dit fors oplopen. Bedrijven die geen sluiting hanteren
zullen continu geconfronteerd worden met de keuze tussen opname of uitbetaling. Om de opgebouwde vakantiedagen
inclusief compensatie meer-/overwerk te kunnen verstrekken kiezen sommige bedrijven ervoor om enkele weken per jaar
dicht te gaan. Voor bedrijven die bijvoorbeeld sterk afhankelijk zijn van de zakelijke markt, zou het inderdaad ‘lonend’ zijn
om de zomermaanden de deur dicht te draaien. Mocht u toch van mening zijn dat sluiting geen optie is, dan adviseren wij
in ieder geval om enkele weken per jaar een ‘eenvoudigere’, beperkte kaart te hanteren. Uw ‘dure’ keukenmedewerkers
kunnen dan toch verlof kunnen opnemen en uw goedkopere krachten kunnen blijven doordraaien, zonder dat dit ten koste
gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening.

Was alles naar wens?
We kennen het allemaal. Na enkele gang de geijkte vraag of ‘alles naar wens’ was.
Deze vraag is zo ingeburgerd dat de gemiddelde consument ook automatisch het
gewenste antwoord geeft. Het heeft inmiddels veel raakvlakken met de
Amerikaanse cultuur, waarbij totaal geen waarde meer wordt gehecht aan het
antwoord op de vraag´How are you’?. Het is zelfs ongepast om een ander antwoord
dan ‘fine’ te geven. Toch is het zeer waardevol om daadwerkelijk te achterhalen of
de gast tevreden is geweest. Dit wordt nog eens gesterkt door diverse onderzoeken
waarbij aangetoond is, dat ontevreden gasten in meer dan 60% van de gevallen
toch een bevredigend antwoord geven. Pas nadat de gasten uw bedrijf verlaten,
worden de verbeterpunten openhartig gedeeld.
Hetzelfde onderzoek toonde ook aan dat het verkrijgen van fooi in geenszins iets zegt over de mate van gasttevredenheid.
Sommige gasten vinden het zelfs noodzakelijk om de ‘ervaringen’ via openbare websites met de wereld te delen. Helaas
voor u kunt u het Nederlandse consumentengedrag niet wijzigen. In dat opzicht bieden de openbare sites voor u de enige
bron om eventuele verbeterpunten te signaleren. Toch zijn wij van mening dat een horecaondernemer meer in staat zou
moeten zijn om meer inzichten te verkrijgen in de gasttevredenheid. Dit begint bij uw medewerkers. Zij moeten voorbereid
zijn op een ‘afwijkend’ antwoord op de standaard vraag en tevens adviseren wij om uw medewerkers niet te snel akkoord
te laten gaan met het standaard antwoord ‘ja’. Laat uw medewerkers bijvoorbeeld op vriendelijke toon aangeven dat het
bedrijf heel veel waarde hecht aan verbeterpunten als zijn ze nog zo klein. Tevens kan een ondernemer ook meer gebruik
maken van de recensiedrang van sommige gasten. Vraag na afloop het e-mail adres van uw gast en stuur hem/haar direct
(bij voorkeur nog dezelfde avond) een online (anoniem) enquêteformulier.

Wenst u thee of thee?
Het product thee wint nog steeds terrein. Het aanbod van theesoorten is
aanzienlijk. Bijkomend voordeel van dit product is dat de brutomarges over
het algemeen beduidend hoger liggen dan op de welbekende koffie. Van
nature wordt na afloop van een maaltijd sterk ingezet op de verkoop van
koffie. ‘Wilt u nog een kopje koffie?’ is een veel gehoorde vraag. Wellicht
interessant om thee bij u eens meer onder de aandacht te brengen. U kunt
uw medewerkers verzoeken om bij de opname van de ‘afterdinner’ dranken
de nadruk te leggen op de verkoop van thee. Een mooie theekaart (met
omschrijvingen van de producten, wellicht aangevuld met de positieve
gezondheidseffecten) stimuleert de verkoop van dit product. Ook kunt u
overwegen om verschillende volumes aan te bieden in combinatie met een
theekaart. Voor een kannetje thee verhoogt u de verkoopprijs bijvoorbeeld
met 50% ten opzichte van een regulier kopje thee. Naast een stimulans van
het gastvrijheidsgevoel, realiseert u zo direct 50% meer marge op uw
theeverkopen. In deze tijden geen overbodige luxe.

Succes verzekerd?
In deze rumoerige tijden is het van groot belang dat u op
de ´kleintjes´let. Een aspect dat in de horeca over het
algemeen over het hoofd wordt gezien vormt de
kostenpost verzekeringen. Ondernemers sluiten veelal
éénmalig verzekeringen af en laten deze vervolgens
continu doorlopen. Deze typerende ´laid-back-houding is
de droom van elke assurantiedienstverlener. Horecaaccountancy.nl biedt haar relaties een kostenloze
(anonieme) scan aan, waarmee snel helder wordt of, en
zo ja welke besparingen op verzekeringspremies
gerealiseerd kunnen worden. Tot op heden blijkt dat
besparingen van minimaal 10% op de
verzekeringspremies ruimschoots mogelijk zijn.
Recent heeft een relatie zelfs maar liefst € 30.000 per
jaar op zijn verzekeringen kunnen besparen.

In deze tijden geen overbodige luxe. Mocht u interesse
hebben in deze dienst, dan kunt u dit kenbaar maken via
info@horeca-accountancy.nl. Wij nemen dan contact
met u op om de procedure door te spreken.

