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In dit boek vind je tips die jullie helpen om je personeel te informeren 
over nieuwe protocolen, gastvrijheid op afstand en proactieve 
verkoop. Print ze uit, hang ze op en doe er je voordeel mee. 
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Top 7 ergernissen in de horeca.
Uit onderzoek van Culy.nl blijkt dat de Nederlandse gasten in de horeca zich 

heel wat ergeren wanneer zij de horeca bezoeken. Onvriendelijk en onoplettend 
personeel staan boven aan. Hoe staat het inmiddels met kraanwater in 

de horeca? Zoals in de hilarische video laten zien hieronder de 7 grootste 
ergenissen in de horeca. Deel ze, zodat ze voorkomen kunnen worden. 

Voorkomen is beter dan genezen. 

7 ERGERNISSEN

Lege glazen en 
niemand te bekennen.

Onvriendelijke 
bediening.

Slechte prijs-kwaliteit 
verhouding.

Lang moeten wachten. Vieze toiletten.Glazen aan de 
bovenkant vastpakken.

Met rug naar de gasten 
toe staan.
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COVID-proof voorbereiden.

14 TIPS

Laat deuren zo veel 
mogelijk open.

Kijk of single-use 
verpakkingen mogelijk 

zijn. 

Denk na over 
tafelbereidingen.

Plaats markeringen op 
vloeren om looproutes 

te sturen.

Plaats hygiëne stations.

Kijk kritisch naar alle 
ins en outs van de 

menukaart.

Verwijder decoratie 
voor extra ruimte.

Go cashless.

Spreek af hoe je gasten 
begroet.

Zorg voor één entree 
voor terras en binnen.

Verhoog het aantal 
schoonmaak 
momenten.

Bepaal hoe jullie op 
afstand gaat serveren.

Communiceer op 
verschillende manieren 

de maatregelen.
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8 Tips voor een piek fijne hygiëne.
In de horeca kom je in contact met veel mensen, dus hygiëne is belangrijk. 

Hieronder de tips om je hygiënisch te werk te gaan.

8 TIPS

Was je handen vaak en 
grondig.

Beperk je sieraden.Maak regelmatig de 
touchscreen kassa 

schoon en handhelds.

Meld het als je ziek 
bent.

Gebruik geen mobiele 
telefoon tijdens werk.

Zorg voor een schone 
werkplek.

Verwissel sopjes op tijd 
en gebruik lauw warm 

water.

Gebruik 
desinfectiemiddelen.
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Hoe voer je een controlegesprek?
Het verplichte controlegesprek met gasten, hoe pak je het aan en welke vragen

stel je? Hieronder een schematische weergave van de juiste vragen.
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GESPREK

Arri e
2 gasten

Arri e
3 gasten

JA JA

JA

NEE NEE

NEE

Heeft u  gezondheids-
klachten zoals 
verkoudheid of 

koorts?

Mogen 
plaatsnemen 

binnen 1,5
 meter van 

elkaar.

Uitnodigen voor  bezoek andere  keer in gezonde 
staat.

Uitnodigen voor  bezoek andere  keer in gezonde 
staat.

Heeft u  gezondheids-
klachten zoals 
verkoudheid of 

koorts?

Vormen jullie  1 gezin of 
huishouden

Mogen 
plaatsnemen 

binnen 1,5
 meter van 

elkaar.

Mogen 
plaatsnemen 
met 1,5 meter

 onderlinge 
afstand.

vé vé
+
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WELKOM
Fijn dat u er bent!

Bedankt voor uw medewerking!

VEILIG GENIETEN DOEN WE ZO

• verkoudheidsklachten
• neusverkoudheid
• loopneus

• keelpijn
• hoesten
• verhoging of koorts

100% klachtenvrij
Wanneer u last heeft van één van de onderstaande 
klachten zien we u graag een andere keer terug.

Meld u 
eerst aan

Bevestig uw reservering 
en dat u klachtvrij bent.

Houd 1,5 
meter afstand
Geef andere gasten 
1,5 meter ruimte.

Ontsmet uw 
handen

Ontsmet bij binnen-
komst uw handen.

Betaal met pin/
contactloos

Liever niet met losgeld 
betalen i.v.m hygiëne.

Aantal personen 
per tafel

De bedrijfsleiding 
adviseert u.

Houd afstand van 
medewerkers

Samen maken we het veilig.
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De do’s en don’ts van de eerste 
indruk.

De eerste indruk is heel bepalend voor de rest van het bedrijf. In de video 
hebben we do’s en don’ts behandeld, hieronder de samenvatting. Zodat je jouw 

eerste indruk altijd in je voordeel kunt gebruiken.

DO’S DON’TS

Vieze kleding

Afgetrapte schoenen

Overdreven make-up

Te lange baard

Onverzorgd kapsel

Vieze nagels

Overdreven geur (zweetgeur)

Handen in je zakken

Geeft niks om de gast

Schuld geven aan iemand anders

Kort af en onbeleefd

Zwijgen

Liever niets zeggen

Schone kleding

Nette schoenen

Gepaste make-up

Verzorgde baard

Verzorgd kapsel

Schone nagels

Gespaste frisse geur

Actieve houding

Beste resultaat voor voor de gast

Probleemoplossend

Vriendelijk en beleefd

Groeten

Dank u wel of alstublieft
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Het geheim van een TOP terras
Waar moet je opletten om een geweldig terras te hebben? In de bijbehorende 

video hebben we de tips gedeeld, hieronder de tips op een rij die jou helpen om 
het terras helemaal TOP te maken en te houden.

6 Tafels checken of ze 
wiebelen.

Zorg voor strakke 
lijnen op het terras.

Zorg voor een 
verzorgd uiterlijk.

Heaters aansteken.

Scan de grond voor 
rommel.

Schuif stoelen weer 
snel recht zodra gasten 

weggaan.

Verder denken dan 
gebruikelijke service. 

Bijv. zonnebrand

7 TIPS
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Dranken serveren als een Master.
In de video hebben we laten zien dat drank serveren voorlopig anders gaat dan 
gebruikelijk. Door te letten op kleine details maak je het serveren van drank bijzonder., 

ook op afstand. 

Begin met een 
ijsbreker.

Pak glazen 
laag vast.

Storytelling gebruiken.

Tweede flesje? Altijd 
een schoon glas 

aanbieden.

Neem lege flesjes, afval 
en glazen mee.

Flesje uit schenken op 
de bijzettafel

Lege glazen weghalen? 
Bied nog iets te 

drinken aan.

Varieer in je teksten, 
maak het persoonlijk.

Serveer in logische 
volgorde.

Logo richting de gast, 
met een kleine twist.

Doe altijd een check 
op schone glazen.

Zorg voor open 
houding richting de 

gast

Denk mee met de gast, 
hoe is het makkelijk te 

pakken.

Gebruik altijd een 
dienblad.

MASTER

NEXT LEVEL

?
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Gerechten serveren als een Master.
In de video laten we zien hoe je gerechten serveren bijzonder maakt, ook op afstand. 

Hierbij een overzicht van de stappen. 

Controleer het 
gerecht.

Benoem de volledige 
naam van het gerecht.

Gerechten met mooie 
kant naar gasten toe.

Begin met een 
ijsbreker.

Zet gerechten met 
souplesse in zonder 

tik.

MASTER

Waarschuw wanneer 
borden heet zijn. Hoe 
pakt de gast het bord?

Check of alles klopt.Communiceer over 
gerechten die nog 
moeten komen.

Wens iedereen 
smakelijk eten.

8 Zorg voor storytelling.

Maak oogcontact met 
al je gasten.

Doe de final spin.
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COVID-PROOF 
STARTEN MET BEZORGEN

Workflow Bestellings 
procedure 

Promotie

Gast bestelt via de 
telefoon, online of via 
Whatsapp.

Gast betaalt van tevoren 
(tip: dit kan ook via 
Tikkie).

Informeer de gast over 
de bestelling, tijdstip en 
no-contact policy.

Zet de bestelling bij de 
gast op de stoep, bel 
aan en neem een aantal 
stappen terug.

De gast neemt de 
bestelling mee naar 
binnen en je wenst ze 
een smakelijk eten.

Communiceer het 
uitvoerig op social media.

Stimuleer mond-tot-mond 
reclame.

Voeg de menukaart toe 
aan de bestelling.

Stuur een berichtje na. 
Bijvoorbeeld:
Bedankt voor je bestelling 
en smakelijk eten. Deel 
je moment op social 
media daarmee zou je ons 
ontzettend helpen.

Maak duidelijke 
afspraken wie bezorgt, 
wie bestellingen regelt 
en wie de gerechten 
maakt.

Zorg dat de gerechten 
bezorg proof zijn.

Maak de kaart niet 
te groot. Bekijk onze 
menu guide om een 
selectie te maken.

Denk na of je zelf wilt 
bezorgen of je dit aan 
een extern bedrijf 
overlaat.

Zorg ervoor dat de 
bezorgers hygiënisch 
werken. Zorg voor 
een toolkit met 
desinfectiegel en 
handschoenen.

Gastenreis bezorgen: Tips:

1.

2.

3.

4.

5.

Tips:

1.

2.

3.

4.

Tip 2:  Laat het bezorgen alleen 
het bezorgen zijn. Probeer betaling 
van tevoren te regelen en print 
eventuele instructies uit.
Tip 3: Communiceer overduidelijk, 
dit wekt een veilig gevoel op.

Regelgeving!
Let op!

 Afhalen heeft 
invloed op de 

compensatieregelingen 
van de overhied. Wij 
raden aan om eerst 
uit te rekenen of het 
rendabel is voor jullie 

situatie.

Tip 1: Print het bezorgmenu uit 
en stop deze bij de bestelling, dan 
ligt deze al klaar voor de volgende 
keer.

1.

2.

3.

4.
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Workflow Bestellings 
procedure 

Promotie

Gast bestelt via de telefoon, 
online of via Whatsapp.

Gast betaalt van tevoren 
(tip: dit kan ook via Tikkie).

Informeer de gast over de 
bestelling, tijdstip en no-
contact policy.

Communiceer over 1,5 
meter afstand en wachten 
in de wachtruimte en bij 
drukte buiten wachten.

Als de bestelling klaar is 
wordt de naam van de gast 
opgenoemd.

Bestelling wordt klaargezet 
op de counter, waar de gast 
deze kan pakken nadat de 
medewerker op 1,5 meter 
afstand is.

Markeringen in de zaak 
die 1,5 meter afstand 
aangeven.

Deuren open laten 
staan zodat gasten de 
klink niet aan hoeven te 
raken.

Bepaal wat het 
maximaal aantal gasten 
in de zaak kan zijn.

Maak desinfectie 
stations.

Denk na hoe 
medewerkers kunnen 
werken op 1,5 meter 
afstand.

Denk na hoe je de 
gerechten en/ of 
drankjes maakt, bereid 
en presenteerd.

Gastenreis afhalen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
6.

Tips:

1.

2.

3.

4.

5.

Tip 2: Communiceer overduidelijk, 
dit wekt een veilig gevoel op.

COVID-PROOF 
STARTEN MET AFHALEN

Tip 1: Print het bezorgmenu uit 
en stop deze bij de bestelling, dan 
ligt deze al klaar voor de volgende 
keer.

Regelgeving!
Let op!

 Afhalen heeft 
invloed op de 

compensatieregelingen 
van de overhied. Wij 
raden aan om eerst 
uit te rekenen of het 
rendabel is voor jullie 

situatie.

Communiceer het uitvoerig 
op social media.

Stimuleer mond-tot-mond 
reclame.

Voeg de menukaart toe 
aan de bestelling.

Stuur een berichtje na. 
Bijvoorbeeld:
Bedankt voor je bestelling 
en smakelijk eten. Deel 
je takeaway moment op 
social media daarmee zou 
je ons ontzettend helpen.

Tips:

1.

2.

3.

4.
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IEMAND HELPEN OM 

EEN GOEDE KEUZE 

TE MAKEN. 

VERKOPEN 

Upsellen is

Upsellen, vervelend of juist heel 
gastvrij?

Veel mensen associëren verkopen ontterecht aan woorden zoals verkopen, sales, 
opdringerig, portemonnee leegtrekken, mensen aan de deur, addertjes onder het 

gras of pusherig. 

Maar jij weet dat upsellen inhoud dat je iemand helpt met het maken van een 
goede keuze. Zie jouw rol als gastheer/gastvrouw alsof je een lopende en pratende 

review pagina bent. 
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Maak altijd gebruik van 
ijsbrekers.

Als je iets geeft krijg je 
er iets voor terug.

Attendeer op 
schaarste.

Zien eten doet eten.

Maak gebruik van 
Social Proof.

Adviseer dat wat je wilt 
verkopen als laatste.

Stel keuze 
vragen.

Gebruik de kracht 
van de persoonlijke 

favoriet.

1

4

7

3

6

2

5

8

Psychologie van upsellen I en II.
Onderstaand de psychologische upsellings tips die je direct in de praktijk kunt 

gebruiken. Hierdoor wordt upsellen nog makkelijker.

8 TIPS

?
? ?
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Tips en tricks: upsellen en cross-
sellen.

Tijdens het upsellen maken we van een bepaalde keuze een grotere keuze in 
dezelfde productcatergorie. Bij cross-sellen adviseren we een extra keuze uit een 

andere productiecategorie.

UPSELLEN CROSS-SELLEN

Bier.

Koffie.

Huiswijn.

Speciaal bier.

Speciaal koffie.

Speciale wijn.

2/3 Wijntjes Fles.

Bier.

Koffie.

Koffie

Hapjes.

Gebak

Likeur.

Fles wijn. Fles water.

12
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Houd toelichtingen 
beknopt en bondig.

What’s your story?

Schrijf de specials 
ergens op en deel ze 

met collega’s.

Maak je aanbeveling 
heel visueel.

Benoem de prijs

1

3

5

2

4

Het verkopen van specials.
Met specials creëer je variatie en dat waarderen gasten die regelmatig komen 

zeker. Daarnaast zijn er altijd gasten die het lastig vinden om te kiezen, met het 
voorstellen van een special help je deze gasten enorm.

5 STAPPEN
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Meer van dit zien?!

CHALLENGE
Wil je meedoen aan De Nationale Horeca Challenge!

In 7 dagen trainen bereiden we je team voor op alle veranderingen. 

We geven antwoord op vragen als: 

Hoe kan ik veilig en hygiënisch werken? 
Hoe gaan we om met alle protocollen? 

Hoe kan ik serveren op afstand?
Hoe kun je gastvrij zijn op afstand?
Hoe voer je een controlegesprek? 

Hoe voorkom je hoge boetes? 
Wat doe ik als gasten zich niet aan de regels houden? 

Hoe kun je in deze periode toch het maximale rendement halen?

In een serie videotrainingen gecombineerd met quizzen maken we 
iedereen Covid-proof klaar voor een succesvolle heropening. 

Kom niet voor verrassingen te staan en zorg ervoor dat gasten zich veilig 
en prettig voelen bij jullie in de zaak.

Aanmelden kan via:
www.yellowstonehorecaacademy.nl

Mis het niet! 



Yellowstone helpt horecabedrijven groeien. 
Doormiddel van de online academy zetten 
we medewerkers in hun kracht en helpen 
we ondernemers alles uit hun zaak te halen. 
Wij zijn continu bezig met het maken van 
waardevolle trainingen zodat iedereen die 
wil groeien, kan groeien.

Meer weten?
www.yellowstoneacademy.nl

Over 
Yellowstone


