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Signalering Succes- en faalfactoren in de horeca 

De traditionele momenten in de tijdsbeleving van de gast vervagen: wonen, werken, 

winkelen, reizen en horeca worden steeds vaker gecombineerd. De tijd en plaats waarop 

men buitenshuis eet of drinkt staat steeds minder vast. De gast heeft steeds minder tijd 

en wil alles altijd en overal kunnen. Wat zijn de kansen in de horeca, en de bijbehorende 

succes- en faalfactoren voor de ondernemer? 

De horecabranche is volop in beweging. De ‘doe-het-zelf economie’ brengt initiatieven met zich 
mee als Airbnb,  thuisafgehaald.nl en huiskamerrestaurants. De klant wil ‘echt, gezond en puur’ 
met zicht op de bereiding van gerechten, verse ingrediënten, hoge kwaliteitsperceptie en een 
gunstige prijs. De scheidslijn tussen online en offline vervaagt, alsmede tussen verschillende 
branches als retail, dienstverlening, zorg en horeca (‘blurring’).   

Tips om in te spelen op de trends 

Tijdens de BiZ-dag 2016 gaven Arjen van den Dool en Christian Severijns (KHN) de volgende 
concrete tips voor horecaondernemers om op de trends in te spelen:  

• Maak gebruik van het groeiend aantal horecamomenten op een dag.
• Heb oog voor grote veranderingen in technologie, demografie, levensstijlen, economie &

samenleving.
• Speel flexibel in op trends als puur, gezond, persoonlijk, gemak, 24/7 en blurring.
• Kies voor een concept dat bij jezelf past en waarin je gelooft; zoek je DNA.
• Mijd de mainstream.
• Wees niet angstig.
• Blijf je in je gasten verplaatsen (kijken en luisteren).
• Bied ‘fun’, ontmoeten, beleving en vooral genieten.
• Blijf je gasten persoonlijk verrassen (dat maakt de horeca uniek).
• En vooral: werk samen!

Kansen volgens het SRA-branchepanel 

Het SRA-branchepanel signaleert de volgende kansen voor de horecabranche in 2016: 

Samenwerking 

• Samenwerking tussen horeca, recreatie en de detailhandel biedt groeimogelijkheden.
• Dit geldt ook voor logistieke samenwerking en het delen van technologieën en

verkoopkanalen, in plaats van (dure) boekingssites en wederverkopers.

Onderscheid & specialisatie 

• Een eigen verhaal en onderscheidende concepten hebben de toekomst. Gastvrijheid en
vakmanschap kunnen heel goed onderscheidende factoren zijn, net als een hoge
servicestandaard.

• In 2016 is authenticiteit het toverwoord. Horecaondernemers kunnen hier met een helder
en consistent verhaal en specifieke, creatieve concepten op inspelen.

• Ook zijn er mogelijkheden voor specialisaties binnen de traditionele horeca. Denk aan cafés
die zich toeleggen op speciaalbieren.
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Pop-up restaurants 

• Tijdelijke exclusieve restaurants zijn in opkomst. Ze benutten ruimtes die al lange tijd 
leegstaan of overbruggen tijdelijke leegstand.  

• Pop-up restaurants bieden de mogelijkheid om nieuwe concepten uit te proberen zonder 
dat ondernemers langetermijninvesteringen hoeven te doen.  

Nieuwe technologie 

• Nieuwe technologieën maken efficiëntere processen mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied 
van inkoop, planning, betaling en reservering. 

• Reviewsites spelen een steeds grotere rol. Potentiële klanten willen eerst beoordelingen van 
andere gasten lezen voordat ze boeken. Horecaondernemers kunnen hierop inspelen door 
de beoordelingen (niet alleen de positieve) bijvoorbeeld ook op de eigen site te laten zien. 
De stap naar daadwerkelijk boeken is dan kleiner. 

• Social media en online platforms bieden meer inzicht in het gedrag van (potentiële) 
bezoekers. 

• Moderne voorzieningen, zoals een digitale menukaart, touchscreens of een oplaadpunt voor 
mobiele telefoons en tablets aan tafel, trekken jongeren en zorgen tegelijkertijd voor een 
besparing op de personeelskosten. 

Succes- en faalfactoren 

KHN heeft de belangrijkste succesfactoren om toekomstbestendig te ondernemen op een rij gezet:  
• Persoonlijke ‘drive’ en lef van de ondernemer 
• Betrokken en complementaire teams 
• Luisteren naar (klanten)feedback 
• Continue innovatie 
• Leren van je fouten 
• Zo snel mogelijk aflossen van externe financiering 
• Sociaal ondernemen 

 

De belangrijkste faalfactoren zijn:  

• Ondernemingsplan voor een te lange periode (achterhaalde aannames),  
• Het ontbreken van een duidelijke en onderbouwde strategie voor product en doelgroep 
• Beperkt financieel inzicht in kosten per product/ dienst 
• Beperkt inzicht in de kwaliteit van (aan)geleverde producten. 

Kansen volgens horecaondernemers 

De Mkb-branchescan van SRA-BiZ die recent is uitgebracht geeft het actuele sentiment onder 
horecaondernemers weer. Uit de eerste resultaten valt op dat de horecaondernemers vooral 
positief zijn over de economische ontwikkelingen en als belangrijkste kansen voor zichzelf zien: 

• Efficiënter werken. 
• Het strategische aanpassingsvermogen van de onderneming. 
• Aanbod van personeel. 

 
De ondernemers zijn positief gestemd over het eigen vermogen om op de nieuwe trends in te 
spelen: 10% ziet dat zelfs als belangrijkste kans voor het komende jaar. Van hun 
accountantskantoor verwachten zij vooral met hun adviseur te kunnen sparren over de 
onderneming. Fiscaal advies scoort daarbij hoog. Gevraagd is ook naar de kritische prestatie-
indicatoren (kpi’s): de omzet per fte biedt voor de horecaondernemer de belangrijkste 
stuurinformatie. 
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Conclusie 

Horecaondernemers zijn positief over de economische ontwikkelingen en zien nieuwe 
ontwikkelingen als een kans, zoals de trend naar ‘echt, gezond en puur’, hoge kwaliteit en een 
gunstige prijs. Een eigen verhaal en onderscheidende concepten hebben de toekomst. 
Samenwerking tussen horeca, recreatie en de detailhandel biedt groeimogelijkheden. Belangrijke 
succesfactoren zijn onder meer: de persoonlijke ‘drive’ van de ondernemer, continue innovatie, 
luisteren naar klanten en aflossen van externe financiering. Over al deze thema’s wil de 
horecaondernemer graag sparren met zijn accountant. De omzet per fte is de belangrijkste 
prestatie-indicator in de horeca. Dit blijkt onder meer uit de allereerste resultaten van de Mkb-
branchescan 2016.  


