
1. Cybercrime – Integricon  

Digitalisering wordt steeds essentiëler in de horecasector. Hoewel het verzamelen van data 

en het gebruik van Big Data veel voordelen heeft voor horecaondernemers en voor een 

betere klantbeleving kan zorgen, roept het ook een aantal issues op, zoals de omgang met 

en bescherming van privacygevoelige data van klanten  

2. Ondermijning – gemeente Noordoost Fryslân 

Veiligheid in de horeca is een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor de horecaondernemers 

zelf, maar voor de gehele regio. Het is hierbij van belang dat de horeca de basis op orde 

heeft en kan inspelen op gastvrije ontspanning van publiek dat komt voor een gezellige 

ochtend.  

3. Coherent ondernemen - &Uzelf 

Horecaondernemers worden doorgaans opgeslokt door de waan van alledag. Tijdens deze 

ochtend worden de horecaondernemers uit deze waan van de dag gehaald om vanuit een 

helicopterview naar hun onderneming te kijken met als hoofdvraag: “Hoe kan ik de gast van 

de toekomst optimaal bedienen?”  

4. Goed werkgeverschap – Fan Factory  

Medewerkers die fan zijn van het merk en hun werk zorgen voor gasten en klanten die 

terugkomen en hun ervaringen doorvertellen aan anderen. Om dit te bewerkstelligen is 

goed werkgeverschap essentieel. Tijdens deze ochtend wordt samen met de 

horecaondernemers ingegaan op hun huidige situatie en wordt er gespard over hoe je goed 

werkgeverschap tot stand kunt laten komen.  

5. Duurzaamheid – Gulpener Brouwerij 

De wereld verduurzaamt. Mensen worden zich in toenemende mate bewust van de 

noodzaak van verduurzaming en milieu. En waar zie je dat in terug? Hun eten en drinken! 

Duurzame productie, duurzaam transport en duurzame verpakkingen zijn tegenwoordig niet 

meer weg te denken. Tijdens dit thema worden horecaondernemers meegenomen in de 

wensen en eisen van de gast van de toekomst op het gebied van duurzaamheid. De ochtend 

wordt verzorgd door Gulpener Brouwerij.  

6. Lean – Erik Hamming  

Verandering in de omgeving vraagt om verandering binnen het bedrijf. Lean is een 

veelbelovend thema in het bedrijfsleven, maar hoe pas je dit toe als horecaondernemer en 

hoe zorg je ervoor dat het slaagt? Dat is wat bij dit thema centraal staat. Immers, hoe 

minder tijd je als horecaondernemer bezig bent met tijdverspillende processen, hoe meer 

tijd je hebt om de gastbeleving te optimaliseren..  

7. Subsidies – AC adviseurs 

De horecasector heeft in 2020 een aantal grote tegenslagen moeten doorstaan. De overheid 

heeft veel steunpakketten gepubliceerd waar horecaondernemers gebruik van konden 

maken. Toch zijn er ook veel andere mogelijkheden, zoals subsidie voor het innoveren van 

de interne organisatie, de ontwikkeling van je medewerkers of duurzame investeringen. 

Tijdens deze ochtend neemt AC Adviseurs uit Heerenveen de horecaondernemers mee in de 

mogelijkheden en delen zij hun kennis en ervaring op het gebied van subsidies.   

8. Marketing 

De interne organisatie kan nog zo goed zijn neergezet, het zijn de gasten die het succes van 

een horecaondernemer bepalen. Het is daarom belangrijk om door middel van effectieve 

marketingcampagnes en positieve mond-tot-mondreclame te zorgen dat gasten bij jou 

komen én blijven. Maar hoe doe je dat en hoe doen andere horecaondernemers dat? Een 

aansprekende spreker staat in optie om deze serie af te sluiten. 

 


