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Over dit boek
Methode Tendens Ondernemer horeca
Als je eigenaar of bedrijfsleider bent van een horecabedrijf of -vestiging is het belangrijk dat je
weet wat er speelt op de werkvloer, dat je de vaktaal spreekt en dat je in de dagelijkse
werkzaamheden kunt meewerken. Zo ook in logiesverstrekkende bedrijven. In dit theorieboek leer
je meer over de afdelingen Rooms division en Conference & Banqueting. Je leert over het aannemen
van reserveringen voor kamers en zalen, evenals het in- en uitchecken van gasten, verlenen van
service aan gasten, het bewaken van de veiligheid en het maken van night-audit-rapportages. Ook
het ontwikkelen van arrangementen en speciale activiteiten komt aan bod.

Het boek Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven 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 in werkboeken
en de bijbehorende theorie wordt behandeld in theorieboeken.

Indeling van het boek
In Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven staat de hotelsector centraal. Dit wordt behandeld
in de volgende hoofdstukken:
1. Oriëntatie op de hotelsector in Nederland
2. Aannemen van reserveringen voor kamers en/of zalen en arrangementen
3. Inchecken van de gast
4. Service verlenen aan gasten tijdens hun verblijf
5. Uitchecken van de gast
6. Night-audit-rapportages maken van de omzet
7. Arrangementen en speciale activiteiten ontwikkelen.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met het volgende werkboek:
• Meewerken in logiesverstrekkende bedrijven.

In het werkboek vind je vragen en opdrachten.

Methodesite Tendens Ondernemer horeca
Wanneer je www.tendens-oh.nl of een ander hoofdstuk van dit theorieboek kunt raadplegen voor
verdiepende of aanvullende informatie, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit pictogram
lees je waar je deze informatie vindt of welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek drie
verschillende pictogrammen tegen:

Titel van het theorieboek dat je kunt raadplegen
Hier lees je in welke paragraaf je de informatie kunt vinden.

Bron op www.tendens-oh.nl
Hier lees je welk 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. Oriëntatie op de hotelsector in
Nederland

Veel mensen gebruiken het woord gastvrijheid. Maar waar staat gastvrijheid voor? Het woordenboek
geeft een algemene omschrijving van het woord gastvrijheid, namelijk: vriendelijkheid voor gasten.

Concreet betekent gastvrij zijn iemand onderdak bieden en van eten en drinken voorzien. Hier
bekijken we vooral de gastvrijheid in relatie tot het bieden van onderdak binnen de horecasector.

Je leert over de volgende onderwerpen:
• soorten horecabedrijven
• indeling van de hotelsector
• hotelindeling naar classificatieniveau
• hotelindeling naar locatie
• hotelindeling naar productaanbod, thema of stijl
• hotelketens en samenwerkingsverbanden
• de hotelorganisatie

1.1 Soorten horecabedrijven

Het woord ‘horeca’ is de afkorting voor hotels, restaurants en cafés. Samen vormen zij de ruim
46.000 horecabedrijven in Nederland. De horecabedrijven zijn in Nederland in vijf sectoren ingedeeld:
1. de drankensector
2. de fastservicesector
3. de restaurantsector
4. de partycatering
5. de hotelsector.

De eerste vier sectoren bieden gastvrijheid in de vorm van eten en drinken. In totaal zijn dat er in
Nederland ongeveer 42.000. Deze vier sectoren behandelen we niet in deze methode.
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1.1.1 De hotelsector
Naast gastvrijheid in de vorm van eten en drinken bieden de bedrijven in de hotelsector ook
gastvrijheid in de vorm van een mogelijkheid om te overnachten. De mogelijkheid om te overnachten
wordt ook wel logies genoemd. Een hotel valt daarom onder de logiesverstrekkende bedrijven.

De logiesverstrekkende bedrijven in Nederland vallen niet allemaal onder de hotelsector. Campings,
bungalow- en vakantieparken vallen onder de verblijfsrecreatie en worden niet als horecabedrijven
gezien. De logiesverstrekkende bedrijven die onder de hotelsector vallen zijn onder andere de
hotels, bed and breakfasts en hostels. In deze methode beperken wij ons tot de logiesverstrekkende
bedrijven binnen de hotelsector. We hebben het dan voornamelijk over hotels.

Visuele weergave van de indeling logiesverstrekkende bedrijven.

Nederland heeft relatief veel bedrijven binnen de hotelsector. Het diagram laat zien dat in de
hotelsector 3.512 bedrijven actief zijn.

Aanbod van horeca naar bedrijven per sector in Nederland in 2017. Bron: HorecaDNA.

Slaapplaatsen
In Nederland bieden de hotels gezamenlijk ongeveer 125.000 kamers aan. Dit aantal hotelkamers
stijgt al jaren. Het aantal slaapplaatsen komt daarmee op ruim 250.000. Gemiddeld komt dat per
hotel ongeveer op 35 kamers per hotel uit. Daarbij zijn er uitschieters naar beneden en naar boven.

De kleinste hotels binnen de hotelsector hebben slechts één tot enkele kamers. Het grootste hotel
in Nederland, wat betreft het aantal kamers, staat in Amsterdam. In 2016 is men begonnen met
de bouw van het nhow Amsterdam Rai hotel. In 2019 opent dit hotel zijn deuren en zal met 650
kamers het grootste hotel van Nederland en zelfs de Benelux zijn. Daarmee is dit hotel het derde
hotel in Nederland met meer dan 600 kamers. De andere twee hotels zijn: Ibis Schiphol (644 kamers)
en Novotel Amsterdam (610 kamers).
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Wereldwijd gezien vallen deze hotels niet onder de grootste hotels. Om in de top tien grootse
hotels ter wereld te staan, moet je minstens 4000 kamers hebben. In Las Vegas staan hotels met
wel 7000 kamers.

In Saudi-Arabië wordt momenteel gebouwd aan het grootste hotel ter wereld. Het Abraj Kudai-hotel
in Mekka heeft bij de voltooiing 10.000 kamers.

Het Abraj Kudai-hotel in Mekka.

1.2 De indeling van de hotelsector

Wanneer is een hotel een hotel? Om als logiesverstrekkend bedrijf binnen de hotelsector te vallen,
moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijf minimaal twee kamers
en vijf slaapplaatsen of meer hebben. Daarnaast moet er sprake zijn van dienstverlening, zoals het
schoonmaken van de kamer en het opmaken van het bed. Is het bedrijf kleiner, dan valt het bedrijf
eigenlijk niet binnen de hotelsector. Toch zijn er bedrijven die het woord hotel gebruiken en niet
voldoen aan de voorwaarden. Dit zijn meestal bijzondere vormen van logiesverstrekkende bedrijven.
Bijvoorbeeld het kleinste hotel, met maar één kamer.

Vroeger was een commercieel dienstverlenend bedrijf een herberg. Hier konden reizigers
overnachten tijdens hun lange en noodzakelijke reizen die ze te voet of te paard aflegden.
Tegenwoordig is een hotel vooral een overnachtingplaats voor zakelijke gasten op (door)reis,
vakantiegangers en toeristen.

De hoteleigenaar van nu moet creatief en constant bezig zijn om ervoor te zorgen dat zijn hotel
aantrekkelijk is voor potentiële gasten. Hotels ontstaan vaak op plekken die voor gasten interessant
zijn. Zoals een plek met toeristische attracties en bezienswaardigheden of een strategische plek
waarvandaan reizigers doorreizen.
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Binnen de hotelsector is er een grote verscheidenheid aan bedrijven waar je als gast kunt
overnachten. Om de bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken gaan we ze indelen. Deze indeling
maakt de hotelsector overzichtelijker. De indelingen zijn ook een indicatie van wat de gast van het
hotel kan verwachten, waardoor de keuze voor het juiste hotel makkelijker wordt. Hotels gebruiken
het ook om zich op één doelgroep te richten. Al deze bedrijven lijken immers in één ding op elkaar:
ze bieden gasten de mogelijkheid om er te overnachten.

De indelingen die we gaan hanteren zijn:
• hotelindeling naar classificatieniveau
• hotelindeling naar locatie
• hotelindeling naar productaanbod, thema of stijl.

1.2.1 Hotelindeling naar classificatieniveau
Voor de gast is het van belang dat het, vanaf bijvoorbeeld een internetsite, duidelijk is welke
faciliteiten het hotel heeft en welke service het hotel biedt. Daarom is er een verdeling van hotels
in bepaalde categorieën. Dit indelen in categorieën heet classificeren. Een classificatie is een
rangschikking in verschillende klassen op basis van bijvoorbeeld kwaliteit en/of faciliteiten. Door
een classificatiesysteem weet de gast precies wat hij kan verwachten op het gebied van service,
faciliteiten en gastvrijheid. Ook helpt een classificatiesysteem de gast om hotels met elkaar te
vergelijken. De classificatie van een hotel zegt vaak ook iets over de prijs van het hotel. Vaak moet
je bij een hotel met een hogere classificatie meer voor een overnachting betalen dan bij een hotel
met een lagere classificatie. Daar staat tegenover dat de gast bij een hoger geclassificeerd hotel
ook meer voorzieningen, faciliteiten en service mag verwachten.

In sommige landen is het gebruik van een classificatie verplicht. In Nederland kenden we eerst een
verplichte classificatie van hotels, maar sinds de komst van de Europese classificatie is dit niet meer
zo.

Benelux Hotelclassificatie
Het woord hotel was tot 2017 een beschermde naam. Het bedrijf moest een classificatie hebben
ondergaan om de naam hotel te mogen voeren. Het classificeren van hotels is ooit begonnen in
1985. De Benelux Hotelclassificatie werd toen ingevoerd. Hotels konden één tot vijf sterren krijgen
voor de aanwezige faciliteiten. Een geclassificeerd hotel ontving een blauw schildje om aan de
gevel te bevestigen.

Nederlandse Hotelclassificatie
Vanaf 2003 ging de Benelux Hotelclassificatie over in de Nederlandse Hotelclassificatie (NHC). Naast
de faciliteiten konden hotels zich ook profileren op het gebied van kwaliteit en gastvrijheid. De
uitvoering van het systeem was in handen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de
brancheorganisatie voor horecaondernemers in Nederland, samen met het Bedrijfschap Horeca en
Catering. Het blauwe schildje aan de gevel van de hotels van de Benelux Hotelclassificatie werd
vervangen door een rood schildje.

De overheid heeft op 1 januari 2015 het Bedrijfschap Horeca en Catering opgeheven. De
brancheorganisatie KHN heeft het systeem overgenomen. Vanaf dat moment was een classificatie
ook niet meer verplicht om de naam ‘hotel’ te mogen voeren.
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In 2016 heeft de KHN besloten de Nederlandse Hotelclassificatie te beëindigen en over te gaan tot de
Europese hotelclassificatie. Hierdoor is vanaf 1 januari 2017 is de Nederlandse Hotelclassificatie vervallen.
Er werden vanaf dat moment geen nieuwe aanvragen meer beoordeeld. Het doel van de KHN is dat de
Nederlandse hotels zich nu laten classificeren volgens het Europese systeem ‘Hotelstars Union’. Hotels
met een Nederlandse hotelclassificatie kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Europese classificatie.

Hotelstars Union
In de meeste Europese landen heeft de overheid normen vastgesteld waaraan de logiesverstrekkende
bedrijven moeten voldoen. Veel landen hebben een classificatiesysteem dat sterk lijkt op de
Nederlandse Hotel Classificatie. In Europa is de Hotrec, een samenwerkingsverband tussen hotels
in Europa, in 2009 een initiatief gestart waarbij er eenheid moest komen tussen de hotelclassificaties
in verschillende Europese landen. Landen in Europa kunnen zich aansluiten bij de ‘Hotelstars Union’.
In 2017 zijn 19 landen lid van de ‘Hotelstars Union’ waaronder Nederland.

Hotelsterren.nl
De uitvoering van de Nederlandse en de Europese classificatie heeft de KHN onder de naam
‘Hotelsterren’ toevertrouwd aan het Centrum voor Publieke Innovatie. Zij beoordelen de aanmelding
van een hotel en controleren het hotel vervolgens elke vier jaar. Alleen als het hotel vermeld staat
op de website hotelsterren.nl mag het hotel zich geclassificeerd noemen volgens de Nederlandse
of de Europese Hotelclassificatie en het bijbehorende schildje op de gevel van het hotel gebruiken.

Op de website hotelsterren.nl kunnen gasten een actueel overzicht vinden van alle geclassificeerde
hotels in Nederland. Hiermee kunnen gasten verschillende hotels vergelijken op voorzieningen,
een keuze maken die op hun wensen en behoeften aansluit en direct een kamer boeken.

Ga naar de weblink ‘Hotelsterren.nl’ voor een actueel overzicht van geclassificeerde hotels in Nederland

De criteria
De classificatie van hotels in Nederland is momenteel gebaseerd op de normering van de Europese
Hotel Classificatie, Hotelstars.eu. Bij deze Europese classificatie worden hotels ingedeeld in één van
de vijf (sterren)categorieën. Een geclassificeerd hotel krijgt minimaal één keer in de vier jaar controle.
Bij de ingang is aan een schildje te zien of een hotel geclassificeerd is door Hotelstars.eu. Hieraan
is ook te zien hoeveel sterren het hotel heeft.

Schildje voor aan de gevel van een viersterrenhotel volgens Europese normen.
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Het Europese normensysteem gaat uit van de huidige stand van de techniek, maar de technologie
verandert snel. De criteria die uiteindelijk bepalen in welke categorie het hotel ingedeeld wordt,
worden daarom elke vier jaar gecontroleerd en geüpdatet. Dit gebeurt weer in 2020.

Overzicht van de criteria voor de vijf categorieën van de hotelsterrenclassificatie. Bron:
www.hotelsterren.nl.
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De criteria zijn verdeeld over acht domeinen:
1. Algemene hotelinfo
2. Receptie en services
3. Kamers
4. Gastronomie
5. Evenementen voorzieningen
6. Ontspanning
7. Kwaliteitsbeheer en online activiteiten
8. Minimumpunten.

Keuzecriteria en verplichte criteria
Elk domein bevat een aantal criteria die punten opleveren. In totaal zijn er maar liefst 270 criteria.
Tachtig criteria zijn verplicht voor een bepaalde categorie, dus moeten behaald worden. De overige
190 criteria zijn zogenaamde keuzecriteria. Hiermee kan een hotel eigen keuzes maken om zich
voor een bepaalde doelgroep te onderscheiden. De ondernemer kan de classificatie gebruiken om
het hotel goed in de markt te profileren door te kiezen voor bepaalde keuzecriteria. Zo zal een
hotel dat zich wil richten op vakantiegangers meer punten willen behalen in het domein
‘Ontspanning’. Een hotel dat zich richt op de zakelijke gast kijkt meer naar het domein
‘Evenementenvoorzieningen’.

Hierna staat een gedeelte van de catalogus waarin de indeling van categorieën, domeinen, criteria
en punten te zien is.

Bekijk de publicatie ‘Hotelstars Union Criteria’ voor de volledige catalogus met alle criteria.

Gedeelte van de catalogus waarin de indeling van categorieën, domeinen, criteria en punten te zien is

Categorieën

5
sterren

4
sterren

3
sterren

2
sterren

1 sterPuntenCriteriaDomein

VerplichtVerplichtVerplichtVerplichtVerplicht--2
Goed functioneren
van alle
apparatuur en vrij
van gebreken

1
Algemene
Hotelinfo

55
Parkeren bij het
hotel

568
Verstelbaar
ergonomisch
slaapsysteem

3
Kamers

VerplichtVerplichtVerplicht280
Extra deken op
verzoek
beschikbaar

VerplichtVerplichtVerplichtVerplichtVerplicht2198
1 badhanddoek
per persoon
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5
sterren

4
sterren

3
sterren

2
sterren

1 sterPuntenCriteriaDomein

2245
Verhuur van
sportartikelen

6
Ontspan-
ning 3

262
Gastheer of
–vrouw/
animatie-
programma

Minimum aantal punten/superior
Domein 8 geeft aan hoeveel punten er per classificatie minimaal behaald moeten worden om in
aanmerking te komen voor het aantal sterren van de bepaalde categorie.

Domein 8 geeft de hotels ook de mogelijkheid de vermelding ‘superior’ toe te voegen aan het
aantal sterren. Hiervoor moet het hotel extra punten behalen. Voor bijvoorbeeld een
vijfsterrenclassificatie moet een hotel minimaal 600 punten behalen en bij 700 punten of meer mag
de vermelding ‘superior’ toegevoegd worden. Superior wordt daarmee gehanteerd voor uitstekende
hotels die binnen hun categorie behoorlijk meer punten hebben behaald dan vereiste is. Deze
hotels bieden over het algemeen een hoge mate van service. Voor alle hotels is de toevoeging
‘superior’ haalbaar, dus ook voor de hotels in de categorie met één ster.

Het aantal punten dat een hotel moet halen voor het verkrijgen van de sterren, met daarbij aangegeven
hoeveel extra punten nodig zijn voor de toevoeging ‘superior’.

De indeling van hotels in sterren op basis van de Europese classificatie levert dus vijf groepen hotels
op die verschillen in voorzieningen, faciliteiten en over het algemeen ook in prijs.
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Engelse omschrijvingNederlandse omschrijvingAantal sterren

Lowbudget-/economy-/budgethotelsEenvoudig hotel*

Lowbudget-/economy-/budgethotelsComfortabel hotel/middenklashotel**

Midbudget-/midscalehotelZeer comfortabel
hotel/middenklashotel

***

UpscalehotelZeer goed hotel/eersteklashotel****

Luxury hotelUitstekend hotel/luxehotel*****

Classificatie buiten Europa
Buiten Europa zijn er hotels die worden beoordeeld met zes of zelfs zeven sterren. Deze staan vaak
in het Midden-Oosten, zijn gebouwd door beroemde architecten en voorzien van alle mogelijke
luxe. Een voorbeeld is het Burj al Arab hotel in Dubai. Deze classificaties zijn echter niet te vergelijken
met de Europese classificatie zoals we die in Nederland kennen. In de Verenigde Staten is er een
classificatiesysteem dat werkt met diamanten in plaats van sterren. Bij dit systeem is vijf diamanten
het hoogst haalbare. Er zijn ongeveer 55.000 hotels die beoordeeld zijn met diamanten. Grote
internationale hotelketens hanteren vaak een eigen classificatiesysteem.

Burj al Arab hotel in Dubai met zeven sterren.

Bekijk de video ‘Burj Al Arab: World's only seven star hotel’.

Beoordelingen door gasten
Naast de officiële classificatiesystemen krijgen hotels ook veelvuldig beoordelingen van gasten die
in het hotel hebben overnacht en hun ervaringen willen delen. Deze zogenaamde ‘reviews’ of
recensies kunnen gasten plaatsen op de website van het hotel of de boekingswebsite, maar ook
op websites als Zoover en Tripadvisor.

Overige beoordelingen of keurmerken
Naast de classificatie met sterren kunnen hotels zich ook onderscheiden of profileren met
keurmerken. Een keurmerk zegt niet direct iets over de prijs van de hotelkamer, de service of de
faciliteiten, maar meer over de bedrijfsvoering van het hotel.
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