BEZORGPLAN

Voor het starten en optimaliseren van een bezorgservice

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK
Vanwege de coronacrisis is een goede bezorgservice belangrijker dan ooit. Misschien heeft u nog nooit bezorgd
en start u daar nu voor het eerst mee. U wilt snel aan de slag, maar een goede voorbereiding is essentieel voor
een succesvolle implementatie. In dit bezorgplan leest u eerst kort en bondig de aandachtpunten, vervolgens
gaan we hier per onderwerp uitgebreider op in.

1. BEZORGGEBIED
Zorg voor een goede
verhouding tussen enerzijds
voldoende afzetpotentieel
en anderzijds de waarborg
op goede kwaliteit en
temperatuur van producten.

2. BEZORGMIDDELEN
Zorg dat u de juiste
bezorgmiddelen in huis
hebt. Te denken valt
aan vervoersmiddelen,
personeelsbezetting,
warmhoudtassen en
contactloze pinautomaten.

3. ASSORTIMENT
Bepaal uw assortiment,
prijsstelling en
verpakkingsmateriaal. Houd
rekening met marge en
gemak; VHC Jongens kan
u adviseren over geschikte
producten.

BEZORGEN
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4. BESTELLINGEN
Zorg dat u bereikbaar bent
voor bestellingen. U kunt
telefonisch bestellingen
opnemen maar u kunt er
ook voor kiezen u aan te
melden bij één of meerdere
bezorgflatformen.

5. HASHTAGS SOCIAL MEDIA
Zorg voor social impact met
social media. Social media is
met de huidige ontwikkelingen
dé manier om uw nieuwe
bezorgservice te promoten.

6. SOCIAL MEDIA POST

1,5 METER
Als u start met bezorgen is het belangrijk om, ter voorkoming van het coronavirus, de nodige maatregelen in
acht te nemen. Bezorg altijd contactloos, zet de bestelling voor de deur, bel aan en doe twee stappen naar
achteren; zo houdt u een minimale afstand van 1,5 meter.
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BEZORGGEBIED
Bepalen van het juiste bezorggebied is essentieel voor het succes van uw bezorgservice. Zorg dat het gebied
dusdanig is afgebakend dat de reistijd maximaal 10 tot 15 minuten is; zodoende waarborgt u de kwaliteit en
temperatuur van uw producten. Ook heeft de keuze van het bezorgmiddel invloed op de bereikbaarheid. Op
basis van postcodegebieden kunt u eenvoudig uw bezorggebied afbakenen; ook bezorgplatforms opereren
op basis van postcodes.
U kunt u gebruik maken van de website https://postcodebijadres.nl/ om de omvang van postcodegebieden
te checken.
BEZORGMIDDELEN
Het eerste wat u nodig hebt is personeel; de vraag is hoeveel manuren u daarbij in moet zetten. U wilt
niet te maken krijgen met onderbezetting, maar juist in deze tijden ook geen onnodige kosten maken door
overbezetting. U kunt gebruik maken van de volgende stelregel:
Omzet / 3 = loonsom (wat u totaal aan loon mag uitgeven)
Loonsom / €17,- (gemiddelde loonkosten in de horeca) = aantal uren
U dient eerst te inventariseren wat het omzetpotentieel is en de bijkomstige arbeidsbehoefte.
VERVOERMIDDELEN
Daarnaast dient u uiteraard te beschikken over vervoersmiddelen. Er zijn verschillende opties: auto’s,
(elektrische) fietsen en brommers. De elektrische fiets is de afgelopen jaren sterk in populariteit toegenomen.
Het draagt bij aan het MVO ondernemen en heeft als grote voordeel dat de berijder geen rijbewijs nodig
heeft of aan leeftijd is gebonden. Ook kostentechnisch is de elektrische fiets een goede keuze. Wees vooral
praktisch in deze tijd en kijk wat al voor handen is. Daarnaast kunt u wellicht met een lokale autohandelaar
of fietsenmaker goede afspraken maken.
OVERIGE MIDDELEN
Tot slot moet u rekening houden met een aantal essentiële middelen; denk daarbij o.a. aan het volgende:
•
Om producten warm bij de gast te krijgen is het verstandig gebruik te maken van warmhoudtassen. Kijk
hiervoor bijvoorbeeld op deze website.
•
Mobiele pin of maak gebruik van Tikkie.
•
Navigatiesysteem, hiervoor kunnen ook smartphones worden ingezet.
•
Computer met internetverbinding indien gebruik wordt gemaakt van een bestelplatform.
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ASSORTIMENT, PRIJSSTELLING EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Wanneer u gaat bezorgen is eerst de nodige aanpassingen aan uw menu te maken. Wanneer u gaat bezorgen
is het noodzakelijk de nodige aanpassingen aan uw menu te maken. U wilt margerijke producten en een
hoge handelingssnelheid; het is daarom verstandig met een beperkter assortiment te werken dan u gewend
bent. Kies bijvoorbeeld maximaal drie menu’s per dag, samengesteld uit gerechten die normaliter hardlopers
zijn in uw restaurant. Deze producten zijn bekend in uw klantenkring en spreken een brede doelgroep aan.
Ook VHC Jongens kan u adviseren over uw bezorgassortiment.
Bezorgkosten rekenen en hanteren van een minimum bestelbedrag is gebruikelijk. Over het algemeen
begrijpt men dat een correcte bezorging ook kosten met zich meebrengt. Met een minimum bestelbedrag
tussen de €10 en €12 en bezorgkosten tussen de €2,50 en €3 bent u marktconform.
Het is ook belangrijk stil te staan bij de vraag welke verpakkingsmaterialen u moet gebruiken; deze moeten
de warmte van de gerechten goed vasthouden. Ook hierin kan VHC Jongens u adviseren. Als u op het gebied
van drank alleen horecaflessen in huis heeft, overweeg dan om voor de thuisbezorging over te gaan op
petflessen en blikverpakking omdat daar geen statiegeld voor gevraagd wordt; daarnaast kunt u overwegen
een 1.5l fles aan het assortiment toe te voegen.

BEREIKBAARHEID
Maak gebruik van maaltijd-bezorg-sites als Thuisbezorgd.nl, UberEats en Deliveroo en spreid uw kansen.
Het grote voordeel van deze online bestelplatformen is de algemene bekendheid onder de Nederlandse
consument.
U bent direct zichtbaar op het platform en dat scheelt tijd en inspanningen in het bekendmaken van uw
bezorgservice. Daarnaast kunt u laagdrempelige communicatiemiddelen inzetten om bestellingen in
ontvangst te nemen, bijvoorbeeld telefonisch of via WhatsApp.
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ZORG VOOR IMPACT MET SOCIAL MEDIA
Het is een logisch gevolg: meer mensen die hele dagen thuiszitten hebben vervolgens meer tijd te besteden.
De tijd die normaliter wordt ingevuld door forensisme, hobby’s buiten de deur of afspraken is nu vrij in te
vullen.
Het ontbreken van contact wordt gecompenseerd door meer tijd door te brengen op social media. Dit
is een grote kans voor de ondernemer; het bereik van een social media post is toegenomen, net als het
solidariteitsgevoel voor de horeca. Wij hebben een aantal tips opgesomd waarmee u kunt inspelen op de
recente ontwikkelingen.
1. CREËER EMPATHIE
In deze tijd heeft iedereen het beste voor met de horeca. Dat is te zien aan de initiatieven die opduiken
om ondernemers zoveel mogelijk te steunen, zoals #Helpdehoreca, Support Your Locals en Horeca Helpt.
Ook uw gasten hebben er baat bij dat uw deuren openblijven; vraag ze bijvoorbeeld een tegoedbon aan te
schaffen waarvan zij in betere tijden kunnen maken in uw horecagelegenheid; of om gebruik te maken van
uw bezorg- of afhaalservice.
2. VRAAG UW PAGINA TE VOLGEN
Geef aan dat men uw onderneming ook steunt door u te volgen op social media. Als de coronastorm straks
is gaan liggen, kunt u nog steeds gebruik maken van een groter bereik op uw socials.
3. COMMUINCEER UW INITIATIEVEN
Faciliteert u een afhaal- of bezorgservice? Zorg ervoor dat deze (nieuwe) service eruit springt en leg duidelijk
uit hoe het bestellen in z’n werk gaat. Communiceer het in uw coverfoto op Facebook en voeg uw
afhaal-bezorgmenu toe aan uw fotogalerij. Vergeet niet om duidelijk de bestellijn te communiceren!
4. VERRAS
Verras met nieuwe initiatieven en oplossingen, zoals een borrelplank voor thuis of een nieuw bezorgmenu
met lokale ingrediënten. Plaats een persoonlijk bedankje onder elke bestelling of ga een samenwerking aan
met de lokale wijnboer en zet een wijn-spijs-bezorg-concept op.
Heeft u veel voorraad over? Maak soep voor het lokale bejaardentehuis of doneer het aan de voedselbank.
Deze initiatieven kunnen zich zomaar uitbetalen in een toename aan bestellingen. Met verrassing creëert
u een positieve associatie met uw onderneming, positieve publiciteit en/of retentie onder gasten. Wees
creatief!
4. ZORG DAT U REGELMATIG POST
Voorkom dat u de komende tijd onzichtbaar bent voor uw gasten. Plaats meermaals per week een bericht
op zoveel mogelijk social media platformen om uw bereik te vergroten.
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