Horeca is uw passie,
loonadministratie en
personeelbeheer die van ons.

LOONBEREKENING
Bij ons is uw personeelsadministratie in goede handen.
Onze dienstverlening is gericht op een vlekkeloos
verwerkingsproces. Een vlotte en stipte loonberekening
waarbij persoonlijk contact een belangrijke rol speelt.

SOCIAAL JURIDISCH ADVIES
Al onze medewerkers kennen de specifieke problematieken
en eigenheden van de Horeca door en door en zetten de
uitgebreide wetgeving om naar klare taal en praktische
oplossingen. Ze begrijpen uw werkomgeving als geen ander
en kunnen vlot inspringen wanneer uw vaste contactpersoon
er eens niet is.

2

AUDITS
Stelt u zich wel eens vragen bij uw personeelsbeleid of bij
de organisatie van uw loonadministratie? Waarschijnlijk
voelt u aan dat uw structuur geoptimaliseerd kan worden. Of
u wil gewoon weten hoe goed u bezig bent en waar u nog
kan verbeteren. Dankzij onze audits zorgen wij ervoor dat u
kosten kan besparen en uw rendement verhoogt zonder op
andere vlakken in te boeten.

OUTSOURCING

Administratie is waarschijnlijk niet uw favoriete tijdsverdrijf.
Met onze unieke outsourcings-formules kunnen wij uw
administratieve noden geheel of gedeeltelijk verlichten.
Afhankelijk van uw noden en wensen stellen wij een
actieplan voor u op, of sturen wij één van onze mensen
ter plaatse. Eenmalig of op regelmatige basis. Met onze
“schoendoos”-formule gaan wij zelfs nog een stapje verder
en komen wij uw volledige administratie voor u doen, van
personeelsbeleid tot opvolging van de facturatie.

INSTROOM - DOORSTROOM - UITSTROOM
Slim aanwerven is veel geld besparen. Ga niet lichtzinnig
over uw aanwervingen. Een verkeerde personeelskeuze
kan u en uw zaak immers handenvol geld kosten. Om nog
maar te zwijgen van de verloren tijd en energie. Daarnaast
bieden wij u ook advies en ondersteuning bij enkele softHR-thema’s, die u op lange termijn héél wat centen kunnen
besparen.
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Horeca is uw passie, helpen bij
het runnen van uw onderneming
die van ons.

F&B
Food & Beverage management, een mond vol, maar wat
houdt het in? Heel concreet wordt een draaiboek opgesteld
dat je bedrijf helpt om beter te doen … draaien. Horecafocus
Management kan de volledige organisatie van je F&B
management op zich nemen, of de bestaande structuur
optimaliseren.

STARTERS
“You never have a second chance to make a first
impression.” Een goed businessplan en een goed
gefundeerde haalbaarheidsstudie gekoppeld aan een
degelijke SWOT-analyse zijn de basis van doordacht
ondernemerschap. Aan de hand van een goede evaluatie
door professionals zorgt Horecafocus Management
ervoor dat pijnpunten aangepakt worden vooraleer ze een
negatieve invloed hebben op een startend bedrijf.
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FINANCIEEL
Er komen drastische hervormingen in de horeca aan:
verstrengde controles op zwartwerk, verplichte witte
kassa’s… Ook in jouw zaak zijn moeilijkheden als gevolg
daarvan niet uit te sluiten. Horecafocus Management,
specialist in crisismanagement en reorganisaties, reikt je
de nodige tools aan voor bijvoorbeeld een vlotte invoer van
de slimme kassa. Ook je personeelsstructuur reorganiseren
kunnen we perfect samen doen.

MARKETING

Marketing is essentieel voor je (startende of gevestigde)
horecaonderneming. Zonder marketing kan je bedrijf
weliswaar de beste producten of diensten aanbieden,
maar zal geen van je potentiële klanten dat weten. Met
een geïntegreerd marketingplan communiceer je efficiënt
en spreek je de doelgroep maximaal aan. Horecafocus
Management kan je hierbij helpen.

VOEDSELVEILIGHEID – WASTEMANAGEMENT –
KWALITEITSMANAGEMENT
Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid, kortweg
FAVV, controleert de naleving van de regels inzake
voedselveiligheid en rookverbod. Horecafocus Management
wil, samen met de chef en/of zaakvoerder, ter plaatse je
bedrijf volledig doorlichten, zodat je weet waar je staat. Het
resultaat is en verslag met heel bruikbare aanbevelingen.
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MYSTERY VISIT – MYSTERY SHOPPING
Wij bezoeken je restaurant of hotel op een onverwacht en
onaangekondigd moment. Door hun jarenlange ervaring
zullen onze mystery shoppers geen enkel detail over
het hoofd zien. Op basis van hun bevindingen kan je
vervolgens werken aan verbetering van dienstkwaliteit en
gastentevredenheid.

KMO-PORTEFEUILLE

Omdat wij over het KMO certificaat beschikken, betaalt de
Vlaamse Overheid je zelfs een deel van de kosten voor
advies en opleidingen terug.
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Horeca is uw passie, Payrolling
van uw flexibele
werknemers die van ons
PAYROLL
Bij payrolling komt uw personeel in dienst van een
payrollonderneming. U selecteert zelf uw mensen, maar
sluit zelf geen arbeidsovereenkomst met hen af. De
werknemer komt op de loonlijst van Horecafocus Staffable.
Wij nemen u op die manier de contractuele en
administratieve verplichtingen uit handen. U krijgt enkel een
factuur volgens het afgesproken tarief.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
In de nieuwe wereld, horeca 2.0, zal het belang en gemak
van payrolling voor het tewerkstellen van flexi medewerkers
enkel maar toenemen. Wij maken er onze missie van om te
bepalen welke optie voor u de meest geschikte én
goedkoopste is.
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Rekrutering & Selectie is uw
passie, de Payroll van uw
uitzendkrachten die van ons

ONAFHANKELIJK SOCIAAL BUREAU VOOR UITZENDKANTOREN

Horecafocus Payroll heeft zich gespecialiseerd in de
administratieve flow van een uitzendkantoor. Voor alle
activiteiten die niet onder de uitzendlicentie vallen – de
administratieve backoffice van uw uitzendkantoor – kunnen
wij ondersteuning bieden.
•

Opmaak arbeidsreglement uitzendkrachten

•

Opmaak werkpostfiches

•

Opmaak intentieverklaringen

•

Opmaak contracten

•

Ondersteuning bij de prestaties

•

Verloning van de uitzendkrachten

•

Opmaak van de loonfiches van de uitzendkrachten

•

Algemene ondersteuning

VOORDELEN VOOR HET UITZENDKANTOOR
De uitzendsector is een zeer flexibele sector. Vandaag
een rustige dag, maar morgen alle hens aan dek. Dan
moet er niet alleen een tandje bij gestoken worden om
alle werknemers in te plannen, maar ook aan de
administratieve verplichtingen moet voldaan worden.
De juridische en administratieve zorgen neemt
Horecafocus Payroll volledig van u over. Hierdoor kan u
zicht concentreren op de dingen die er echt toe doen.
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Horeca is uw passie,
automatiseren van uw workflow
die van ons.

AAPI
AAPI biedt de horecaondernemer een business dashboard.
Daarin heb je een financieel overzicht over verschillende
aspecten van je organisatie. Wat is je personeelskost? En
hoe verhoudt die zich tot de F&B? Wat is de arbeidskost
voor een salade niçoise en welke marge reken je aan?
Wie zijn de witte raven in de service en wie heeft nood aan
vorming? Welke zijn de runners en sleepers? We bundelen
inkomsten en uitgaven en geven je inzicht in je bedrijf. We
vertalen dit naar acties en persoonlijke begeleiding. AAPI is
de ‘health check’ van je Horeca onderneming.

HORECATALENT
HORECATALENT.BE wordt jouw nieuwe maatstaf bij het

aanwerven, managen, belonen en opleiden van jouw
werknemers. Elke ondernemer droomt ervan op een
snellere, goedkopere en efficiëntere manier zijn
doelstellingen te bereiken. Met de juiste man op de juiste
plaats aan het juiste loon kan het.
De software HORECATALENT helpt je hierbij.
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