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Inleiding

In de horeca zijn gastvrijheid en gastheerschap twee van de meest belangrijke begrippen. Hoe je
deze begrippen toepast, hangt af van het soort bedrijf en de bedrijfsformule waar je werkt. Tijdens
je opleiding leer je alle basisvaardigheden om te kunnen werken in verschillende soorten bedrijven.

Inloggen op de methodesite

Methodesite Tendens
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Tendens. Op deze methodesite vind
je weblinks ter ondersteuning van de theorie.

Ga voor de bronnen bij dit boek naar de methodesite: www.tendensbediening.nl.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het boek. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je
deze hebt geactiveerd.

Hoe moet ik de licentie activeren?
1. Open je browser en ga naar licentie.edu-actief.nl.
2. Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentiecode in. De licentie bestaat uit 4

maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
3. Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite.

Verwijzing naar de methodesite
Wanneer je een weblink op de methodesite kunt raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek, namelijk de volgende.

Bron op de methodesite
Hier lees je welke weblink je kunt opzoeken en welke dit is.

Werken met de methodesite
Wanneer je wordt verwezen naar een weblink op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar de methodesite.
2. Klik op ‘Student’.
3. Kies voor ‘Theorieboek Bediening profieldeel’ en vervolgens voor ‘Deel 3’.

Kwalificatiedossier
Voor een beginnend beroepsbeoefenaar is het van belang te beschikken over beroeps specifieke
kennis en vaardigheden, in combinatie met de juiste beroepshouding. Welke dit zijn vind je terug
in het kwalificatiedossier Bediening. In een kwalificatiedossier wordt voor ieder niveau aangegeven
wat je als beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen.
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Het kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor de verschillende mbo-niveaus Bediening
en bestaat uit:
• basisdeel

Dit deel bevat de kennis en vaardigheden voor alle niveaus.
• profieldelen

Deze delen bevatten de aanvullende kennis en vaardigheden specifiek voor de
uitstroomprofielen.

Het kwalificatiedossier is opgesteld door vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven,
waardoor je er zeker van kunt zijn dat je na je studie beschikt over de juiste competenties.
Competenties die elke beroepsbeoefenaar, in heel Nederland, gelijk zijn.

Tendens Bediening en het kwalificatiedossier
De methode Tendens Bediening sluit aan bij de beroeps specifieke kennis en vaardigheden die
door het kwalificatiedossier worden gesteld aan beroepsbeoefenaren. Bovendien hecht Tendens
veel waarde aan de (persoonlijke) ontwikkeling van de student met betrekking tot een gastvrije
houding en gedrag.
Dit betekent in de praktijk dat je met Tendens Bediening oefent met wat er van je verwacht wordt
als beroepsbeoefenaar, maar dat je ook leert je vakkennis na de opleiding op peil te houden.

Beroepshouding
Het typerende van de beroepshouding van de Zelfstandig werkend gastheer en de Leidinggevende
bediening kan worden samengevat als het beschikken van het vermogen om:
• op samenwerking aan te sturen (teamgerichtheid)
• werkprocessen en werkzaamheden efficiënt en effectief in te delen en eventueel werkprocessen

van hulpkrachten op basis van eigen planning of opgegeven bestellingen in te delen (plannen)
• de kwaliteit en het resultaat van eigen werkzaamheden en eventueel die van hulpkrachten te

controleren en, indien nodig, bij te sturen (corrigeren)
• verschillende werkprocessen tegelijkertijd uit te voeren en aan te sturen en zorg te dragen voor

aanpassing van het werktempo daarop (organiseren)
• de gast centraal te stellen, de producten te laten aansluiten bij de wensen van de gast binnen

de kaders van de bedrijfsformule en erop toe te zien dat hulpkrachten dit ook doen
(servicegerichtheid)

• kostenbewust te handelen, bij de inkoop van ingrediënten, producten en andere artikelen,
maar ook in de dagelijkse werkzaamheden (commercieel gedrag).

Binnen jouw functie ben je competent op verschillende gebieden: productkennis (dranken, wijnen
en gerechten) en gastronomie, sociaal-hygiënisch beleid, management en leidinggeven.
Bovenstaande vermogens van de gastheer met betrekking tot de beroepshouding kunnen verder
worden gespecificeerd in de competenties van de gastheer.

Competenties van de gastheer
Als Zelfstandig werkend gastheer of Leidinggevende bediening beschik je over verschillende
competenties. Na afloop van je opleiding heb je gewerkt aan het behalen van deze competenties.
De competenties waarover de Zelfstandig werkend gastheer of leidinggevende bediening minimaal
beschikt zijn (in willekeurige volgorde):
• Samenwerken en overleggen
• Presenteren
• Op de behoeften en wensen van de gast richten
• Instructies en procedures opvolgen
• Vakdeskundigheid toepassen
• Materialen en middelen inzetten
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• Formuleren en rapporteren
• Analyseren
• Bedrijfsmatig handelen
• Creëren en innoveren
• Met druk en tegenslag omgaan
• Begeleiden
• Beslissen en activiteiten initiëren
• Ethisch en integer handelen
• Ondernemend en commercieel handelen
• Plannen en organiseren
• Aansturen.
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1. Specifieke beroepsvaardigheden

Naast algemene beroepsvaardigheden beschikken de zelfstandig werkend gastheer en
leidinggevende bediening over verschillende andere beroepsvaardigheden. Deze specifieke
vaardigheden gelden als aanvulling op de algemene beroepsvaardigheden. De exacte invulling
en uitvoering van deze vaardigheden verschilt per bedrijf. Afhankelijk van het soort bedrijf, de
bedrijfsformule en de inhoud van de functie vindt de uitvoering van deze vaardigheden wel of
niet plaats.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:
• communicatie
• soorten communicatie
• actief luisteren
• werken aan tafel
• tafelbereidingen
• reinigen en desinfecteren
• ergonomie
• ergonomisch werken
• verlenen van eerste hulp
• EHBO (eerste hulp bij ongelukken)
• bedrijfshulpverlening
• kwaliteit
• kwaliteitszorg
• marketinginstrumenten
• marketingmix.

1.1 Communiceren

Voorkennis: Tendens Gastheer/gastvrouw deel 1, paragraaf 2.3 Communiceren.

Iedere gastheer heeft dagelijks te maken met communicatie op de werkvloer. Hij communiceert
met gasten, collega’s en leidinggevenden. Met communiceren bedoelen we in het algemeen: het
uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger. Dat kan via taal (verbaal) of op
andere manieren, bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking of emoticon (non-verbaal).

Voorwaarde is dat er contact tussen een zender en een of meer ontvangers is. De zender stuurt via
een kanaal (gesproken woord, WhatsApp, telefoonlijn) een boodschap in een bepaalde code,
bijvoorbeeld in de Nederlandse taal, naar de ontvanger. De ontvanger verwerkt de boodschap en
geeft een reactie op de boodschap van de zender. Hiervoor gebruikt hij wederom een kanaal en
een code.
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Hoe communicatie verloopt, kunnen we in een schema weergeven: het communicatiemodel.

Communicatiemodel.

Soorten communicatie
Je kunt op veel verschillende manieren communiceren, maar er bestaan ook veel soorten
communicatie. Als je op de hoogte bent van deze soorten, kun je gemakkelijker een manier (code
en een kanaal) kiezen.

De meest voorkomende soorten communicatie zijn:
• eenzijdige en tweezijdige communicatie
• interne en externe communicatie
• directe en indirecte communicatie
• verbale en non-verbale communicatie.

Eenzijdige en tweezijdige communicatie
Communicatie kun je indelen in eenzijdige en tweezijdige communicatie.

Tweezijdige communicatie wordt ook wel meerzijdige communicatie genoemd, omdat er twee of
meer betrokkenen zijn. Bij eenzijdige communicatie is er geen wisselwerking tussen de zender en
de ontvanger. Dit is bijvoorbeeld bij radio, boeken, televisie en kranten.

Bij meerzijdige communicatie reageren de zenders en ontvangers direct op elkaar. Iedere deelnemer
aan de communicatie is zowel zender als ontvanger. Voorbeelden hiervan zijn beoordelings- of
voortgangsgesprekken tussen leidinggevende en medewerker(s), of een vergadering over de
werkplanning.

Vaak heeft tweezijdige of meerzijdige communicatie meer effect dan eenzijdige communicatie,
omdat mensen elkaar beter begrijpen. Er is over en weer informatie-uitwisseling; er komt feedback
door de ontvanger naar de zender, en omgekeerd. Zelfs als de zender en de ontvanger elkaar in
eerste instantie niet begrijpen, kunnen ze doorvragen om elkaar beter te begrijpen. Op die manier
zullen toekomstige situaties soepeler verlopen.
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Interne en externe communicatie
Daarnaast kun je communicatie indelen in interne en externe communicatie. Communicatie binnen
een bedrijf of organisatie noemen we interne communicatie. Contact met mensen of bedrijven
buiten de eigen organisatie noem je externe communicatie. Als gastheer kun je hierbij denken aan
contact met leveranciers.

Een ander voorbeeld van externe communicatie: overdracht van een ongeval aan een professionele
hulpverlener.

Directe en indirecte communicatie
Er is directe communicatie als mensen rechtsreeks met elkaar communiceren waarbij ze de
mogelijkheid hebben elkaar aan te kijken. Bij indirecte communicatie is dit niet (direct) mogelijk
en worden er alleen boodschappen uitgezonden.

Een voorbeeld van directe communicatie is het voeren van een gesprek. Niet alleen wat er gezegd
wordt is hierbij van belang, ook hoe je dit zegt. Indirecte communicatie vindt plaats als mensen
communiceren met behulp van (technische) hulpmiddelen: bijvoorbeeld via een WhatsApp-bericht,
brief of e-mail. Deze indirecte communicatie kan soms effectiever en sneller zijn dan directe
communicatie. Bijvoorbeeld als de keuken gebruikmaakt van een belletje, om aan te geven dat
een gerecht gereed is om geserveerd te worden. In dit geval is er niet alleen sprake van indirecte
communicatie, maar ook van eenzijdige communicatie. De ontvanger reageert niet door terug te
‘bellen’.

Verbale en non-verbale communicatie
Als een zender taal gebruikt om zijn boodschap te versturen, dan spreek je van verbale communicatie.
Verbale communicatie kan schriftelijk of mondeling zijn. Het schrijven van een brief of memo is
een voorbeeld van schriftelijke verbale communicatie. Mondelinge verbale communicatie is alle
communicatie die als taal uit de mond van een zender of ontvanger komt. De boodschap kan
bijvoorbeeld gewoon worden gesproken, maar ook worden geschreeuwd of gefluisterd.
Vaak communiceren we zonder taal: via gebaren, gezichtsuitdrukkingen, tekens of symbolen. Ook
je houding, je getoonde emoties en je blik brengen een boodschap over. Alle communicatie waarbij
geen taal gebruikt wordt, noemen we non-verbale communicatie.

10




