
Wat kunnen 
wij voor u 

betekenen?

Workshops, trajecten 
en methodieken 

van Wouter Verkerk 
en het team van 
Verkerk Bartstra



contact

Verkerk Bartstra

Wouter Verkerk

+31 6 227 68 545

+31 2 030 38 715

De Rijpstraat 155

1056 XN Amsterdam

wouterverkerk.nl

verkerkbartstra.nl

horecabo.nl

tarieven zijn excl. 
reiskosten en btw 
en geldig vanaf  
1 mei 2020



Wouter Verkerk, 
Signature Hospitality
Wouter Verkerk is trendwatcher, horecaconsultant 
en schrijver van diverse boeken over horeca en 
gastvrijheid. Hij begeleidt de serviceteams van tientallen 
gerenommeerde restaurants en hotels in heel Nederland 
en ontwikkelde zijn eigen hospitality standaarden en 
methodieken. 

Wouter is een enthousiaste spreker die zijn visie op 
moderne horeca in presentaties en lezingen deelt met zijn 
publiek. Hij lardeert zijn verhaal met tal van anekdotes 
en best practices zoals hij die dagelijks tegenkomt in zijn 
eigen praktijk. Toehoorders van Wouter maken kennis met 
‘Wouter’s Big 5’, ‘De JaGraagVraag®’, ‘Het Gastcontactplan’ 
en de trends en ontwikkelingen waar de horeca de 
komende jaren mee te maken zal krijgen. 

Wouter is in staat zijn boodschap met humor over 
te brengen, en slaagt er keer op keer in mensen aan 
het denken te zetten over eigen gedrag en onbenutte 
mogelijkheden. 



Tarieven
Workshop horecateams door Wouter Verkerk (niet als 
onderdeel van een traject)

Deelnemers van 6 tot 35 deelnemers

Duur 1.5 tot 2 uur

Extra Bij de workshop ontvang je een royaal pakket 

met materialen, methodieken en 35 boeken van Wouter 

Verkerk en na afl oop een in eigen huisstijl opgemaakte 

poster Signature Hospitality

Kosten € 1.775,00 

Reiskosten € 0,50 per gereden kilometer (vanuit 

Amsterdam v.v.)

Persoonlijke intake (optioneel) € 475,00 (op locatie 

exclusief reiskosten)



Lezing horeca door Wouter Verkerk
Lezing € 1.775,00 (45 – 60 min) inclusief voorbereiding 

en telefonische intake en een boek voor alle toehoorders 

(meerprijs bij meer dan 80 stuks),  exclusief reiskosten

Reiskosten € 0,50 per gereden kilometer (vanuit 

Amsterdam v.v.)

Persoonlijke intake (optioneel) € 475,00 (op locatie 

exclusief reiskosten)

Lezing buiten horeca door Wouter Verkerk 
Lezing  Tarief op aanvraag en afhankelijk van doelgroep 

en voorbereiding (45 – 60 min) 

Reiskosten € 0,50 per gereden kilometer 

(vanuit Amsterdam v.v.)

Persoonlijke intake (optioneel)  € 475,00 (op locatie 

exclusief reiskosten)



Horecabegeleiding
Bedrijven die een intensieve samenwerking aangaan 
met Verkerk Bartstra zien na een jaar dat de gemiddelde 
besteding van gasten met 10 tot 20% is gestegen, maar 
belangrijker: gasten waarderen deze bedrijven ook veel 
hoger op onderdelen gastvrijheid en de prijs-kwaliteit 
verhouding.

Gastvrijheid en service zijn vandaag niet langer ‘mooi 
meegenomen’ voor een gast, maar een absolute vereiste 
om ergens nog eens terug te komen. Wouter en zijn 
begeleidingsteam zorgen samen met de ondernemer 
voor een nieuwe kijk op gastvrijheid en een echte 
servicecultuur!

De volgende onderdelen van onze dienstverlening 
kunnen onderdeel zijn van een begeleidingstraject:



Adviessessies ondernemer

Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf? Wat is het 
gewenste resultaat dat de ondernemer voor ogen heeft? 
Wat vindt hij of zij belangrijk en wat niet? Waar heeft het 
bedrijf hulp bij nodig en hoe kunnen wij het beste helpen? 
Afhankelijk van de behoefte brengen wij tijdens een 
eenmalige telefonische intake, of juist in verschillende 
persoonlijke sessies, in kaart hoe een traject vorm 
moet krijgen. 

Tarieven 
vanaf € 200,00 per uur bij een minimale afname 

van 2,5 uur

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Workshop leidinggevenden: 
gastvrij leidinggeven en 
bepalen serviceniveau

We kunnen pas goed aansturen als we met de 
leidinggevenden op de vloer hebben afgesproken hoe we 
willen dat er wordt gewerkt door mensen met persoonlijk 
servicecontact. In de begeleiding van een horecabedrijf 
bepalen we altijd eerst samen met de managers 
de kernafspraken waarop we willen gaan sturen. 
Daarna maken we afspraken over de methodiek die we 
toepassen om goed aan te sturen en leiding te geven. 

Tarieven 
vanaf € 1.175 ,00

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Workshop horecateams

Tijdens een workshop met het hele team maken we 
iedereen bekend met de werkwijze en de uitgangspunten. 
We enthousiasmeren, lichten toe en leggen uit.  
Aan de hand van tal van praktijkgerichte oefeningen 
werken we toe naar een plan van aanpak in de vorm 
van het gastcontactplan. 

Tarieven 
vanaf € 1.175 ,00

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Ontwikkeling maatwerk 
Signature Hospitality

Als onderdeel van een traject ontwikkelen wij op maat 
verschillende standaarden. Van een stappenplan tot een 
huishoudelijk reglement en van dagplanningen tot en 
met medewerkerspaspoorten.

Tarieven 
vanaf € 650,00 voor een basisset

BEDIENINGS
P A S P O O R T

Gebaseerd op een methodiek van Wouter Verkerk
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Gebaseerd op een methodiek van Wouter Verkerk

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Telefonisch 
contact 

• Goedemiddag! 
Hotel Nobel, 

u spreekt met Frits. 
Waarmee kan ik 

u helpen?

• Noteer 
reserveringsdetails

• Achterhaal speciale 
wensen

• Vat de reservering 
samen en vraag om 

bevestiging

Welkom bij 
binnenkomst 

• Proactief, stap naar 
de gast, helpen!

• Welkom!  
Leuk dat u er bent!

• Zorg voor 
direct comfort  

(jas ophangen, plekje 
uit de wind, toilet)

• Achterhaal 
reserverings gegevens 

maar vermijd de 
vraag “Heeft u 
gereserveerd”?

• Loop mee naar 
de tafel 

Drankje en 
hapje om mee 

te beginnen

• “Zal ik alvast wat 
water bij jullie op tafel 

zetten”? 

• Suggestie doen 
voor aperitief en 

hapje erbij

• Ken je pavlovs 
(koffie is taart, 

bier is…)

• 1-2-3tje!  
(Wat? Welke? 

Wat erbij?) 

• Proactief, 
JaGraagVraag® 

stellen!

Drankje 
serveren 

• Is het de 
‘perfect serve’?  

(viltjes, etiket naar 
de gast, oortje van 
koffiekopje naar 

rechts)

• Gast begroeten en 
oogcontact maken

• Wat is voor wie? 
WOW!

• Benoem en weet 
wat je serveert

• Kan je iets mee 
terugnemen? 

• Koffie of lunch? 
Wil de gast misschien 

een krant? 

Kaart  
brengen 

• Voor je naar 
tafel gaat:  

Is de kaart schoon? 
Wat zijn de suggesties 

van de chef?  
Wat ga je voorstellen?

• Eerst suggestie doen, 
daarna pas kaart geven

• Laat u door ons 
verrassen!

• Vragen?  
Wij helpen u graag

Menukeuze 
 

• Luisteren en 
aanvullen met een 

waardevolle suggestie. 
Samen delen? 

Extra bijgerecht? 
(portie friet bij 

de lunch?)

• Herhaal de  
bestelling

• Check de tafel! 
Zit gast lekker?  

Kan je bijschenken? 
(fles wijn op tafel?)

• Stel gast gerust. 
Komt in orde!

Gerechten 
serveren 

• Check!  
Wat is het?  

Klopt het met de bon? 
Perfect serve?

• WOW!  
Wat is voor wie? 

(check bij je collega)

• Benoem en weet 
wat je serveert! 

Vertel wat extra’s

• Dubbelcheck! 
Alles op tafel, 

bijschenken, bestek? 

• Kan je iets mee 
terugnemen?

• Geniet ervan!

• Kan je een foto 
maken?

Alles naar wens 
 

• Eerst kijken, 
dan vragen

• Doe een suggestie

• Water/wijn 
bijschenken

• Vermijd ‘is alles 
naar wèhèns?’, maar 
varieer in je vraag en 
maak het persoonlijk! 

• Vraag specifiek naar 
een gerecht of drankje. 

Doorvragen

Borden uithalen 
 

• Scannen.  
Is iedereen  
uitgegeten? 

• Lekker gegeten? 

• Tafel leeg.  
Alles weg wat 

de gast niet meer 
nodig heeft

• Inspelen op situatie:  
bijschenken, 

contact verdiepen

Het dessert 
en later 

koffie en thee

• Dessertkaart 
nog niet geven. 

Eerst praten

• Suggestie doen. 
Mogelijkheid tot 
delen benoemen

• Koffie/thee met 
Nobeltje (bij dessert) 

1-2-3’tje

• JaGraagVraag® 
stellen 

• Altijd een Nobeltje 
laten proeven! 

“Wilt u een fles mee 
naar huis?”

De rekening, 
of toch niet? 

• Wilt de gast echt 
naar huis?  

Suggestie doen 
voor een drankje 

aan de bar 

• Bij vraag om 
rekening: snel zijn!

• Check of de 
rekening klopt 

• Schrijf een 
persoonlijke 

boodschap in het 
rekeningboekje! 

• Gast bedanken voor 
de avond 

Afscheid 
 

• Aandacht geven. 
Helpen met de jassen

• Tips voor de rest van 
het verblijf? 

• Vraag of de gast een 
taxi nodig heeft 

• Grote glimlach en 
een warm afscheid 

• “Tot Nobel!”

12 StappenplanTHUIS OP AMELAND   ONTZORGEN   VOOR DE LEVENSGENIETER!

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Coaching On The Job

Alleen een enkele workshop met het hele team kan al 
zorgen voor een goede energie. Met vervolgtrainingen en 
Coaching On The Job als onderdeel van een langduriger 
traject lukt het vaak een team echt in een verandermodus 
te krijgen. 

Coaching On The Job zijn interactieve sessies door een 
van onze ervaren consultants. Gedurende 3-4 uur wordt 
de consultant gekoppeld aan een leidinggevende voor 
intensieve begeleiding gefocust op het sturen volgens 
de eigen Signature Hospitality. Wij noemen dit ook wel 
‘Klittenbandtraining’; de coach wordt als het ware aan de 
leidinggevende vastgeplakt.  

Tarieven 
vanaf € 400,00 per sessie

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Ronde Tafel Training

Een goede manager is op de hoogte van de kwaliteiten 
van de individuen in zijn team.  
De ronde tafel training is een interactieve training 
in kleine groepjes (max 8) waar door middel van 
uitleg, oefeningen en kleine rollenspellen een extra 
push gegeven kan worden aan de bewustwording en 
beheersing van de eigen Signature Hospitality om zo het 
niveau van service en gastvrijheid te verhogen. 

Tarieven 
vanaf € 400,00 per training  

(inclusief boeken en materialen) 

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Mystery Visits 

Mystery Visits zijn een ideaal middel om de kwaliteit van 
service en gastvrijheid steekproefsgewijs te onderzoeken 
en vergelijkingen te maken tussen verschillende 
bezoeken. Hoe is onze service overgekomen op een 
willekeurige gast? Is dit volgens de interne afspraken 
ten opzichte van gastvrijheid? Waar kunnen we ons 
verbeteren?  
 
De Mystery Visits, uitgevoerd door het bureau Eyes For 
Details, kunnen op maat worden gemaakt aan de hand 
van de eigen Signature Hospitality. Het stappenplan 
waarin bedrijven kiezen voor een in aantal sterke 
afspraken om het thema gastvrijheid in hun bedrijf vorm 
te geven volgens een standaard protocol. Zo doen we 
het hier!

Tarieven 
vanaf € 175,00 per visit  

(exclusief declaraties genuttigde)

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Ted Culinair

Een gaaf concept, een effi  ciëntere werkwijze, een 
menukaart die werkt, een WOW op tafel? Ted Culinair is 
in te zetten voor advies, begeleiding en ondersteuning 
voor de keuken en is vaak onderdeel van ons 
begeleidingsteam. 

Tarieven 
vanaf € 125,00 per uur 

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



Wouter’s BIG5 THE GAME

Wouter’s BIG5 THE GAME is een vernieuwende 
trainings(spel)vorm voor horecateams gebaseerd 
op realistische praktijksituaties van alledag, uit je 
eigen horecabedrijf. Hoe ga je nu het beste om met 
terugkerende lastige of juist kansrijke situaties? Welke 
reactie werkt het beste bij verschillende gastentypes?

Onder leiding van een ervaren trainer/acteur strijden twee 
teams (aangevoerd door de 2 meest ervaren managers) 
tegen elkaar door de beste oplossingen te bedenken voor 
praktijksituaties en deze na te bootsen. De sessie begint 
altijd met een inleiding waarin de Big5 wordt samengevat 
en opgefrist. In het tweede deel gaan de medewerkers 
echt ‘de vloer’ op. Het team dat de beste oplossingen voor 
de situaties heeft bedacht, wint THE GAME!

Tarieven 
vanaf € 875,00

Genoemd tarief 
geldt wanneer deze 
dienst onderdeel 
is van een traject. 
Wanneer de dienst 
eenmalig wordt 
afgenomen is het 
tarief hoger.



DIY
Wouter’s Big5 THE GAME € 49,50
Wouter’s Big5 The Game is een verdiepingsspel dat 
is gebaseerd op praktijksituaties in je eigen bedrijf.  
Het wordt gespeeld door het bedieningsteam onder 
leiding van een spelleider. Bij de Workshops van Verkerk 
Bartstra wordt deze rol door een trainer ingevuld maar het 
is goed mogelijk the Game ook zelf te spelen!

Wouter’s Big5 The Game is zeer geschikt voor een 
teamvergadering met je hele team. Je behandelt alle 
veelvoorkomende gastsituaties en door het spelelement 
is je team competitief in plaats van zenuwachtig voor de 
mini-rollenspellen. 

De spelset bestaat uit een luxe set speelkaarten (Big5, 
gastentypes en momenten), gekleurde sleutels, 
een heldere speluitleg en de twee boeken ‘Het jaar 
van de bediening’ en ‘Help! Ik heb een (bij)baan in 
de horeca.’ 



Signature Hospitality KickStartKit € 115,00
Deze kit bevat materialen om aan de slag te gaan met het 
werken volgens de Wouter Verkerk Signature Hospitality. 
Als onderdeel hiervan vind je in dit pakket diverse 
stappenplannen, weekplanning blokken, dagplanning 
blokken inclusief evaluatie, bedieningspaspoorten en het 
boek Help! Ik heb een (bij)baan in de horeca!
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Als
je
het
eenmaal
ziet,

zie
je
het
nooit
meer
niet!’

01 GASTENTYPES

01 Gastentypes

Wat is je suggestie voor deze gasten:

moeder (36) met kind (4)

3 dames (45)

4 scholieren (16)

2 engelse toeristen (40)

1 man met laptop (38)

2 moeders met kinderwagen (35)

2 studenten (22)

een echtpaar (64)

4 mannen (30)

3 vrouwelijke Bio Hipsters (28)

gezin: kids (7 en 9) en ouders (40)

vader (32) met kind (3)

Als
je
het
eenmaal
ziet,

zie
je
het
nooit
meer
niet!’

01 Gastentypes

Als
je
het
eenmaal
ziet,

zie
je
het
nooit
meer
niet!’

02 BIJVOEGLIJK NAAMWOORD

02 Bijvoeglijk naamwoord

Met deze (bijvoeglijke naam)woorden maak je alles 3x zo lekker!
Voorbeelden: Spetterverse Jus d’orange | De allerlekkerste biefstuk van Ameland | 
Huisgemaakte romige mayonaise | Knisperend verse groenten
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02 Bijvoeglijk naamwoord

Als
je
het
eenmaal
ziet,

zie
je
het
nooit
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niet!’

03 MAAK DE BON

03 Maak de bon

Type Gast

Aankomst 

Vertrek

Aantal Product Bedrag

Totaal

Bijvoeglijk naamwoord
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nooit
meer
niet!’

03 Maak de bon

Als
je
het
eenmaal
ziet,

zie
je
het
nooit
meer
niet!’

04 PRIORITEITEN

04 Prioriteiten

Wat is de meest gastvrije volgorde? Belangrijkste op 1, minst belangrijke op 13

2 getapte biertjes naar tafel brengen

Deur openhouden voor de kinderwagen

Extra saus brengen

De rekening brengen

Communiceren naar je gast wanneer je komt 

Tafel 3 vragen of je nog iets voor ze kan doen

Doekje over een afgeruimde lege tafel

Een suggestie doen voor een eerste drankje

Toiletten checken

Bar bijvullen 

De weg wijzen aan een gast die is verdwaald

Zelf rustig een kop koffie drinken

2 espresso’s naar tafel brengen
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niet!’

04 Prioriteiten

Als
je
het
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ziet,

zie
je
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nooit
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05 ZES STAPPEN IN SERVICE

05 Zes stappen in service

Ongelooflijke service 

Verrassende service

Verlangde service 

Verwachte service

Basis service

Criminele service
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05 Zes stappen in service
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je
het
nooit
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06 WAT IS...

06 Wat is...

… horeca?

… een gast?

… een ober?

… een kok?
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nooit
meer
niet!’

06 Wat is...

… horeca?

… een gast?

… een ober?

… een kok?

Als 
je 
het 
eenmaal 
ziet,

zie 
je 
het 
nooit 
meer 
niet!’

07 STRIPPENKAART

07 Strippenkaart

10:00 uur koffie

12:30 uur lunch

17:00 uur borrel

19:30 uur diner

Je gast komt op een dag vier keer naar je toe.  
Hij kan alleen maar ‘Ja Graag’ zeggen, dus het is aan jou.  
Wat zijn jouw suggesties op deze vier momenten van de dag? 

12 stappen methodiek trainingskit € 350,00
Wil jij met je team nog beter worden in de beheersing van 
de 12 contactmomenten? Met deze trainingskit kan je in 
kleine groepjes actief aan de slag met je team. De inhoud 
biedt materialen en oefeningen om per contactmoment 
een verdiepende  mini-training te organiseren. 

Bij het pakket ontvang je naast input en uitleg voor de 
12 mini-trainingen ook een handleiding en materialen 
om je dag vorm te geven.
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05 Zes stappen in service

Ongelooflijke service 

Verrassende service

Verlangde service 

Verwachte service

Basis service

Criminele service
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… horeca?

… een gast?

… een ober?

… een kok?

Als 
je 
het 
eenmaal 
ziet,

zie 
je 
het 
nooit 
meer 
niet!’

07 STRIPPENKAART

07 Strippenkaart

10:00 uur koffie

12:30 uur lunch

17:00 uur borrel

19:30 uur diner

Je gast komt op een dag vier keer naar je toe.  
Hij kan alleen maar ‘Ja Graag’ zeggen, dus het is aan jou.  
Wat zijn jouw suggesties op deze vier momenten van de dag? 




