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Aan de slag

Over dit werkboek

In dit werkboek komen alle onderdelen van de ontvangstfase aan bod. Zo ga je aan de slag met
het aannemen en verwerken van reserveringen. Je leert omgaan met verschillende soorten gasten
en het serveren van alcoholvrije dranken. Ook wordt er aandacht besteed aan barapparatuur en
onderhoud van apparatuur, en ga je aan de slag met sociale hygiëne.

Je leert meer over het ontvangen van gasten.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij de ontvangst van gasten komt kijken. Je doet dat aan de hand van deze
leereenheden:
1. Aannemen van reserveringen en omgaan met gasten
2. Opnemen van de bestelling
3. Omgaan met barapparatuur
4. Sociale hygiëne.

Koppeling kwalificatiedossier Bediening
Dit werkboek behandelt kerntaak 1 van het basisdeel Bediening Werkt in de bediening. Hiervan
staan de volgende werkprocessen centraal in dit werkboek:
• Voert voorbereidende werkzaamheden uit
• Neemt reserveringen aan
• Ontvangt gasten
• Adviseert gasten en neemt de bestelling op
• Maakt dranken serveergereed
• Serveert de bestelling en ruimt af
• Creëert en onderhoudt de sfeer.
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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 zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

KwaliteitsgerichtSfeer creërendServicegericht

FlexibelSfeer bewakendDienstverlenend

Bereid tot extra inspanningCommercieelGastgericht

CoachendProfessioneelCommunicatief

LuisterendRepresentatiefFlexibel

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Bediening deel 1 en 2
• Methodesite www.tendensbediening.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 in dit werkboek:

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.tendensbediening.nl
Hier lees je of je een tekstbron, formulier, weblink, opdracht of een ander soort bron bij de opdracht
kunt gebruiken en welke dit is.

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

Hoe sluit je een leereenheid af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk kunnen meewerken in de keuken.

Om de leereenheid 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
• de vaktermenlijst hebben bijgewerkt
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.
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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 (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wát 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 Bediening

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

Elk werkboek bestaat uit één of meer leereenheden. Zo'n leereenheid heeft een vaste indeling:
• inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• nulmeting
• planning
• 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
de handleiding ‘Werken met Tendens Bediening’.
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1. Aannemen van reserveringen en
omgaan met gasten
Een goed gastheer voelt aan wat zijn gasten nodig hebben. Hij heeft daar een neus voor.

Het inschatten van wat de gasten nodig hebben voor een prettig verblijf, begint al bij de reservering.
Dit beperkt zich niet tot alleen de hoeveelheid gasten die willen komen eten of het tijdstip dat ze
willen komen. Als je hoort dat de toekomstige gast gehaast vanuit zijn auto belt, kun je deze
informatie gebruiken om die betreffende gast een welkom gevoel te geven als deze een paar uur
later in je restaurant naar binnen loopt.

Je zorgt er vanaf het eerste contact voor dat de gasten zich welkom voelen.

Een goed gastheer verplaatst zich gemakkelijk in de wensen van verschillende gasten, en is daarnaast
goed op de hoogte van de verschillen tussen de concurrenten in de nabije omgeving, met ieder
hun eigen concepten en formules. Op die manier ken je ook de mogelijkheden van je eigen
praktijkbedrijf.

Elk bedrijf heeft zijn eigen manier om reserveringen vast te leggen en gasten te ontvangen. Voor
een groot deel zullen de stappen van deze processen echter overeenkomen. Door het aanleren van
enkele basisregels, kun je deze straks in elk type bedrijf toepassen.

In deze leereenheid komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Communiceren, hoe doe je dit het meest effectief?
• Commerciële vaardigheden
• Taxeren van gasten
• Communicatie verbaal en non-verbaal
• Procedures voor het aannemen van reserveringen en menubesprekingen.

Aan het einde van deze leereenheid heb je het volgende uitgevoerd:
• Je hebt een tijdlijn voor de ontvangst van gasten gemaakt.
• Je hebt een uitgewerkt fictief telefoongesprek en een woordwolk klaar.
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Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Verschillende soorten gasten | Het aannemen en
verwerken van reserveringen | Commerciële vaardigheden | Ontvangst van gasten | Vaktermenlijst
| In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het aannemen van reserveringen
en het omgaan met gasten in een restaurant.

Leerdoelen Aannemen van reserveringen en omgaan met gasten

1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Eigen ervaring

Geef in de tabel hierna aan:
• welke procedures er worden gevolgd binnen je praktijkbedrijf, bij het aannemen van

reserveringen
• wie deze werkzaamheden normaliter doet en of jij deze ook mag uitvoeren.

Wie doet dit wel?Doe ik dit wel
of niet?

Komt voor in
mijn
praktijkbedrijf

Werkzaamheden

wel / nietja / neeReserveringen per telefoon
aannemen

wel / nietja / neeReserveringen per e-mail of
sociale media aannemen

wel / nietja / neeReserveringen via een digitaal
boekingssysteem aannemen

wel / nietja / neeReserveringen persoonlijk in het
bedrijf bespreken of aannemen

wel / nietja / neeReserveringen per telefoon
verwerken

wel / nietja / neeReserveringen per e-mail of
sociale media verwerken

wel / nietja / neeReserveringen via de digitale
boekingssite verwerken

wel / nietja / neePersoonlijke reserveringen
bespreken met de keuken
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1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Aannemen van reserveringen en omgaan met gasten

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 3: Planning

Planningsformulier Aannemen van reserveringen en omgaan met gasten

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.

1.3 Verschillende soorten gasten

Hoe je omgaat met gasten is afhankelijk van de formule van jouw bedrijf. Ook het reserveren
verloopt in elke gelegenheid weer anders. Een lunchroom of eenvoudig eetcafé is nu eenmaal iets
anders dan een restaurant met Michelinsterren. Je hebt te maken met verschillende mensen, met
hun eigen specifieke gedrag. Elk type gast communiceert weer anders. Hoe beter je kunt inschatten
welk type gast je voor je hebt, hoe beter de service aansluit die je kunt verlenen.

Met zakelijke gasten ga je meestal anders om dan met privégasten.
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Leerdoelen
- Je kent de kenmerken van de verschillende typen en soorten gasten.
- Je kent de mogelijkheden van je bedrijf voor wat betreft tafelbezetting, tijd, personeelsplanning en

aantal zitplaatsen.
- Je kunt non-verbale communicatie en lichaamstaal correct inschatten, om tijdig tegemoet te komen

aan eventuele wensen van de gast.

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 1.3 Bedrijven en hun bedrijfsformules | Gastensoorten en -typen.

Opdracht 4: Gasten groeperen

Er zijn drie hoofgroepen gasten die een horecabedrijf bezoeken. Welke hoofdgroepen zijn dit?
Noteer dit in de tabel. Geef bij elk van de drie hoofdgroepen drie voorbeelden.

VoorbeeldenHoofdgroepen gasten

1.1.

2.

3.

1.2.

2.

3.

1.3.

2.

3.

Opdracht 5: Doel van de gast

Met welk doel bezoeken de drie hoofdgroepen gasten een horecagelegenheid?

Doel bezoekHoofdgroep

1.

2.

3.
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Opdracht 6: Kenmerken van gasten

Elke hoofdgroep heeft zo zijn eigen kenmerken, waaraan deze te herkennen is.

Welke kenmerken zijn dit?

KenmerkenHoofdgroep

1.

2.

3.

Opdracht 7: Kenmerken gasten verder uitgediept

Los van de indeling in hoofdgroepen, is er een aantal soorten gasten. De soort gast bepaalt vaak
het verwachtingspatroon en de keuze die hij maakt. Niet elke toeristische gast is immers hetzelfde.
Dit geldt natuurlijk ook voor de zakelijke en de privégast. Gelukkig maar, want die diversiteit zorgt
ervoor dat er vaak voor iedereen voldoende keuze is binnen de horeca.

a. Welke vier kenmerken kun je binnen elke hoofdgroep onderscheiden? Noteer dit in de tabel
hierna.

b. Geef van elk van de kenmerken twee voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk of privéleven.
Noteer dit ook in de tabel hierna.

Voorbeeld
Vriend Marc, 19 jaar, gaat vaak naar een tapasrestaurant, voor de gezelligheid en om
ongedwongen met vrienden en vriendinnen te eten (doel van het bezoek).
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VoorbeeldenKenmerken

1.1.

2.

1.2.

2.

1.3.

2.

1.4.

2.

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 2.4 Gastvrijheid en gastheerschap | Taxeren van gasten.

Opdracht 8: Typen gasten

Gasten kun je grof indelen naar het soort gedrag dat zij vertonen. Je hebt bijvoorbeeld verlegen
mensen en assertieve mensen. In de afbeelding hierna staan verschillende typen gasten.

Typen gasten.

Geef van zes van deze typen een beschrijving, met hun (typische) gedrag. Geef daarbij ook aan
hoe je met dit type gast het beste kunt omgaan.
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Let erop dat je gasten niet te snel ‘in een hokje’ plaatst. Niemand is immers altijd impulsief of ongeduldig.
Zo zul je meemaken dat gasten ook eigenschappen hebben die hier helemaal niet genoemd worden, of
dat zij zowel spraakzaam als wantrouwig kunnen zijn. Blijf jezelf en wees je bewust van je rol als gastheer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opdracht 9: Typen gasten in eigen bedrijf

a. Beschrijf een aantal typen gasten dat in je praktijkbedrijf regelmatig langskomt. Vraag vervolgens
aan een medestudent of hij ook nog andere type gasten kent en vul je beschrijving aan.

Typen gasten eigen praktijkbedrijf:

Typen gasten praktijkbedrijf medestudent:

Sommige typen gasten hebben overeenkomsten of vallen onder meerdere typeringen. Bijvoorbeeld
een zakelijke gast kan ook een ongeduldige gast zijn.
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