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Aan de slag

Over dit werkboek

Om gerechten en dranken te kunnen verkopen, is het belangrijk dat je voldoende artikelen tegen
de juiste prijs, op het juiste moment en bij de juiste leverancier inkoopt en op voorraad houdt. Dit
vereist kennis van zaken en inzicht in de verkopen van het horecabedrijf. Het hele proces van
inkopen, verkopen analyseren, opstellen van inkoopspecificaties en het daadwerkelijk bestellen,
hoort bij de bestelprocedure.

Je gaat aan de slag met het bestellen en beheren van de voorraad.

Maar wat te doen als een product niet leverbaar is, of er een afwijkend artikel wordt geleverd?
Voor niet leverbare producten kun je al op voorhand afspraken maken met je leverancier, zodat
de gasten hier geen hinder van ondervinden omdat je ‘nee’ moet verkopen. Een foutieve levering
moet gereclameerd te worden en het foutieve product zal met een retourzending op de juiste
manier moeten worden afgehandeld.

Na het bestellen en de controle van de levering worden producten onder de juiste condities
opgeslagen. Maar wat juist is, moet wel volgens de wettelijke voorschriften gecontroleerd worden.
Na het tekenen van de pakbon is het bedrijf immers verantwoordelijk!

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je de voorraad beheert bij een horecabedrijf. Je doet dat
aan de hand van deze leereenheid:
• Beheren van de voorraad.
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Koppeling kwalificatiedossier Bediening
Dit werkboek behandelt kerntaak 1 van het profieldeel Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw:
Bestelt en beheert de voorraad. Hierin staan deze werkprocessen centraal:
1. Bestelt de voorraad
2. Reclameert foute levering bij de leverancier
3. Beheert de opslag van de voorraad.

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 werkt.

Voor de Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw zijn deze 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 Tendens Bediening deel 3
• 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.

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 formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

Video op www.tendensbediening.nl
Hier lees je welke video je bekijkt om de opdracht te maken.
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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 in staat zijn tot het bestellen en beheren van de voorraad.

Om een leereenheid af te ronden moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• je vaktermenlijst hebben bijgewerkt
• 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 praktijkbedrijf om aan de opdrachten

en de eventuele eindopdracht te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wat gaat doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent of
praktijkbegeleider.

Werken met Tendens Bediening

Tendens Bediening bestaat uit werkboeken en theorieboeken.

Elk werkboek bestaat uit één of meer leereenheden. Een 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 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 Bediening’.
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1. Beheren van de voorraad
Je gaat leren hoe je voorraden moet beheren. Voorraden zijn immers van grote waarde. Niet alleen
omdat ze ingekocht zijn, maar ook omdat ze voor omzet zorgen. Als je niet goed met alle vormen
van voorraad omgaat, kost dit het bedrijf veel geld; geld dat al uitgegeven is en geld dat niet meer
verdiend kan worden.

Het is belangrijk om juist in te schatten hoeveel voorraad je nodig hebt. Je wilt immers geen ‘nee’
verkopen, maar ook geen voorraden weggooien vanwege bederf.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Bestellen | Reclameren | Voorraad beheren | In het
nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het bestellen en beheren van
de voorraad bij een horecabedrijf.

Leerdoelen Beheren van de voorraad

1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Eigen ervaring

Je gaat kijken wat je in het verleden al gedaan hebt in voorraadbeheer.

a. Ben jij in je praktijkbedrijf verantwoordelijk voor een deel van de voorraad?
ja / nee

b. Heb je al eens gewerkt met inkoopspecificaties?
ja / nee
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c. Heb je al eens een bestellijst ingevuld?
ja / nee

d. Heb je foutief geleverde producten geretourneerd of gereclameerd?
ja / nee

e. Heb je registratielijsten voor de controle van bewaarcondities ingevuld?
ja / nee

f. Noteer in vijf zinnen wat je zelfstandig hebt mogen doen tijdens de ontvangst van goederen.

g. Noteer in vijf zinnen wat je zelfstandig hebt mogen doen tijdens de opslag van goederen.

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Beheren van de voorraad

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 Beheren van de voorraad

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.

9

Beheren van de voorraad



1.3 Bestellen

Als zelfstandig werkend gastheer/-vrouw ben je medeverantwoordelijk voor de manier waarop het
inkoopproces moet verlopen. Je bepaalt mede de inkoop van producten en/of diensten en de
leverancierskeuze. Je houdt in de gaten of de inkoopprocedure nog bijdraagt aan de doelstellingen
van de onderneming. Om hierin de juiste keuzes te maken, heb je kennis nodig van inkoopmethodes
en de inkoopprocedure. Dat ga je in dit onderdeel onderzoeken.

Je maakt een weloverwogen keuze voor leveranciers bij de inkoop van je producten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• leveranciers
• inkoopspecificaties
• bestellijsten.

Leerdoelen
- Je kent de (bedrijfs)criteria waaraan een leverancier moet voldoen.
- Je kent de bedrijfsvoorwaarden voor diverse inkoopspecificaties.
- Je kunt de juiste gegevens verwerken uit een verkoopanalyse voor de bestellijsten.
- Je kent de bedrijfsprocedures voor het inkopen bestellen van voorraden.
- Je kunt inkoopspecificaties opstellen voor dranken, producten en non-foodartikelen.
- Je kunt bestellijsten maken op basis van verkoopanalyse.
- Je kunt nauwkeurig bestellijsten opmaken en deze tijdig voorleggen aan de leidinggevende.
- Je kunt bij leveranciers een alternatief product voorstellen bij niet te leveren producten, zodat gasten

geen hinder ondervinden.
- Je kunt zorgvuldig het verloop van voorradige artikelen analyseren, waarbij je tekorten en behoeften

bepaalt en deze op bestellijsten invult.
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Opdracht 4: Inkopen en bestellen

Bediening deel 3
Bestudeer paragraaf 2.1 Inkoopproces | Inkoopbeleid.

Wat is het verschil tussen inkopen en bestellen?

Bediening deel 3
Bestudeer paragraaf 2.2 Selecteren van leveranciers.

Opdracht 5: De leverancier

Weblink Hygiënecode voor de horeca

a. Waarom is het belangrijk om bij verschillende horecabedrijven informatie in te winnen over
een leverancier?

b. Wat voegt bij de keuze van een leverancier een bezoek aan het bedrijf toe?

c. Op welke manier moet een horecabedrijf aantonen dat de leverancier voldoet aan de eisen die
de Hygiënecode voor de horeca aan leveranciers stelt?
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d. Waarom is het van groot belang om gemaakte afspraken via een inkoopcontract vast te leggen?

Bediening deel 3
Bestudeer paragraaf 2.3 Bestellen van de voorraad | Inkoopsystemen en inkoopspecificaties.

Opdracht 6: Inkoopspecificaties

a. Wat is een inkoop- of productspecificatie?

b. Wat geeft een goed productspecificatieformulier aan?

c. Welke rol speelt een goed productspecificatieformulier bij de ontvangst van goederen?

d. Wat is het grote voordeel van werken met productspecificatieformulieren?

Opdracht 7: Kies de juiste leverancier

a. Op basis waarvan wordt bepaald welke grondstoffen worden ingekocht?

b. Aan welke voorwaarden moet een juiste bestelling voldoen?

c. Wat wordt bedoeld met vendor rating?
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Opdracht 8: Kortingen

Bediening deel 3
Bestudeer paragraaf 2.2 Selecteren van leveranciers | Kortingen.

a. Koppel de juiste soort korting aan de omschrijving.

RabatkortingKorting die je ontvangt als je een
rekening op tijd betaalt

KwantumkortingKorting die je krijgt bij het inkopen
van grote hoeveelheden in één keer

Korting via centrale inkoopKorting bij het behalen van een
vastgesteld inkoopbedrag op
jaarbasis

BetalingstermijnkortingKorting die je ontvangt door samen
met andere bedrijven, binnen een
regio of groep, in te kopen

b. Beschrijf aan welke voorwaarden een goede inkoper moet voldoen.

c. Je kunt op verschillende manieren producten inkopen. Koppel de juiste manier van inkopen
aan de omschrijving.

GroepsinkopenMet meerdere op zichzelf staande
horecabedrijven, samen inkopen

Cash-and-carryAls bedrijf de keuze hebben om je
eigen leveranciers te kiezen

Decentraal inkopenBij de leverancier inkopen doen,
afreken en meenemen

d. Elke manier van inkopen heeft zijn voor- en nadelen. Beschrijf in de tabel hierna achter de
gegeven manier van inkopen de voor- en nadelen van die manier.
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NadelenVoordelenManier van inkopen

Cash-and-carry

Centraal inkopen

Decentraal inkopen

Groepsinkopen

Bediening deel 3
Bestudeer paragraaf 2.2 Selecteren van leveranciers | Offertes opvragen en beoordelen.

Opdracht 9: Vendor rating

a. Bepaal op basis van de gegevens hierna welke van de drie leveranciers de beste is.

Leverancierscriteria
• prijs
• productkwaliteit
• assortiment
• HACCP-certificering.

Belangrijkheid/waarde:

30Prijs

50Productkwaliteit

40Assortiment

100HACCP-certificering

Aantal punten/producten waarop wordt beoordeeld:

20Prijs

15Productkwaliteit

20Assortiment

1HACCP-certificering
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