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Over dit boek
Methode Tendens Ondernemer horeca
Voordat je een horecabedrijf start, is het belangrijk om eerst je plannen en doelen op papier te
zetten: je schrijft een ondernemingsplan. Hierin denk je na over wat jij je gasten wilt bieden, hoe
jij je marketing uitvoert en hoe je aan een startkapitaal komt. Je moet duidelijke keuzes maken:
welke ondernemingsvorm kies je bijvoorbeeld, en waar ga je je bedrijf vestigen? Doe je dit alleen,
of met anderen? Is je ondernemingsplan goedgekeurd en beschik je over de benodigde financiële
middelen, dan kun je je plan ten uitvoer brengen. Om de opstartfase goed te laten verlopen, stel
je een activiteitenplan op. Ook krijg je met wet- en regelgeving te maken en is het belangrijk om
je verzekeringen in orde te hebben. Om de dagelijkse gang van zaken in je bedrijf of vestiging
goed te regelen, stel je een organisatieplan op. Deze gaat grotendeels over je personeel: welke
functies heb je binnen je organisatie en hoe zijn deze in de organisatiestructuur verdeeld?

Het boek Het ondernemingsplan 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 Het ondernemingsplan staat het opstellen en uitvoeren van een ondernemingsplan voor een
horecabedrijf centraal. Dit wordt behandeld in de volgende hoofdstukken:
1. Een ondernemingsplan ontwikkelen
2. Een eigen horecabedrijf starten
3. Je ondernemingsplan ten uitvoer brengen
4. Van idee naar concreet marketingplan
5. Wet- en regelgeving
6. Verzekeringen
7. Het organisatieplan.

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

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. Een ondernemingsplan ontwikkelen
Ondernemen is vooral: doen! Maar om een succesvol bedrijf op te zetten, kun je je plannen voor
jouw bedrijf beter eerst goed op papier zetten. Bedenk waarom jij voor jezelf wilt beginnen. En
beantwoord ook de vraag: waarom zullen anderen (gasten) het een goed idee vinden dat ik een
bedrijf begin? Je maakt een marketingplan. Vervolgens moet je ook nadenken over de financiën.
Zonder startkapitaal kun je niets beginnen in de horeca. Vaak moet je daarvoor anderen benaderen.
Achter een succesvol horecabedrijf staat meestal een horecaondernemer met een groot netwerk;
een ondernemer die weet hoe hij zich moet presenteren, zodat mensen graag zaken met hem
doen.

Als horecaondernemer weet je hoe je je moet presenteren.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• het fundament van een eigen horecabedrijf
• het stappenplan
• waarom een ondernemingsplan
• een ondernemingsplan schrijven.

1.1 Het fundament van een eigen horecabedrijf

Voordat je daadwerkelijk van start gaat als horecaondernemer, is het zinvol om te bedenken wat
je belangrijk vindt. Je gaat voor jezelf na waar je met je bedrijf voor staat en wat je wilt bereiken.
Als je doelstellingen formuleert, geeft dat richting en houvast. De manier waarop je aan jouw
doelstellingen werkt, is jouw strategie.

Missie en visie
Als je ondernemer wilt worden, is het verstandig om na te denken over de missie en de visie van
je bedrijf. De missie zegt waar het bedrijf en de mensen die er werken voor staan, wat hun identiteit
is en wat hun waarden zijn. Een visie is de toekomstdroom van een bedrijf, waar het bedrijf voor
gaat. De missie en visie zijn vaak kernachtig omschreven, onderscheidend en inspirerend.
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De missie
Bij het formuleren van een missie stel je jezelf de vraag: waar staan wij als bedrijf voor?
De missie geeft richting. Een aantal vragen die je jezelf kunt stellen bij het bepalen van een missie
zijn: Welke waarden vind ik als horecaondernemer belangrijk? Waar sta ik als ondernemer voor?
Waarin onderscheidt mijn bedrijf zich van anderen? Een missie geeft aan wat je naar buiten toe
wilt uitdragen, en laat zien welke betekenis je als bedrijf wilt hebben.

De visie
Bij het formuleren van een visie stel je de vraag: waar gaan wij als bedrijf voor? Een visie is
toekomstgericht.
Enkele vragen die je kunt stellen om je visie te bepalen: Wat willen de gasten, maar krijgen ze nu
niet? Wat moet mogelijk zijn of worden? Wat heeft nog niemand gezien of in de praktijk gebracht?
Een visie is een 'realistische dagdroom'.

Een grafische weergave van missie, visie, doelen en strategie.

Waarden
Waarden zijn de kern van wat jij als mens en als ondernemer belangrijk vindt. Bijvoorbeeld:
vertrouwen, onafhankelijkheid en creativiteit. Waarden geven weer welke dromen je hebt en wat
jou motiveert. Daarnaast zijn waarden opvattingen over wat wenselijk is binnen en rondom jouw
horecabedrijf.

Een voorbeeld: jij vindt de waarde ‘kwaliteit’ belangrijk. Dat blijkt uit het feit dat je liever € 0,50
per kilo sinaasappels meer betaalt, omdat je dan de allerbeste sinaasappels hebt. En je wilt dus ook
dat er medewerkers bij je werken die kwaliteit leveren. Met deze waarde in je achterhoofd kun je
een betere vacaturetekst schrijven, om de juiste medewerkers aan te spreken.

Als je weet welke waarden jij als horecaondernemer belangrijk vindt, kun je deze waarden gebruiken
bij het nemen van beslissingen. Waarden worden binnen een bedrijf vaak kernwaarden genoemd.

Kernwaarden, missie, visie en strategie
Kernwaarden, missie en visie, zijn nauw met elkaar verbonden. Deze drie begrippen zijn het
fundament van een strategie. Vaak wordt het begrip doelstelling hier ook bij betrokken. De strategie
beschrijft de manier waarop het bedrijf het doel wil gaan behalen. Daarbij wordt rekening gehouden
met de kernwaarden, de missie én visie van het bedrijf. In de afbeelding hierna zie je de verbanden
tussen de begrippen kernwaarden, doelstellingen, missie, visie en strategie.
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