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Hij lijkt voorbestemd voor dit kantoor. 
De geboren en getogen Groninger Henk 
Sluiter startte - net als zes huidige collega’s 
bij Adhoc - zijn loopbaan na een studie aan 
de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. 26 
jaar geleden liep hij tien maanden stage 
bij Adhoc en ging er niet meer weg: van 
stagiair tot directeur en mede-eigenaar. 
‘Sinds dag één beviel me de horecafocus 
hier en dat was en is wederzijds. Bij Adhoc 
komt vastgoed en horeca samen. Er is 
wel wat veranderd. Toen ik begon waren 
er 45.000 horecabedrijven, nu zijn het er 
70.000. Discotheken bestaan niet meer, 
de eetcultuur is veranderd: we eten vaker 
buitenshuis en je ziet de To Go-markt 
opkomen.’

‘Vooral op de kantorenmarkt signaleren 
makelaars weer veel beweging, terwijl het 
in de horeca piept en kraakt. De interesse 
voor horecaobjecten lijkt meer gelieerd aan 
de coronamaatregelen’, schreef Funda in 
Business (1/2/’22). Eens? Trok de pandemie 
een zware wissel? 
‘Het waren geen topjaren. Maar bij Adhoc 
vielen geen ontslagen, we hebben onze 
boterham verdiend. Het was wel iets 
rustiger na elke persconferentie. Niet aan 
de vraagkant trouwens: ketens, formules 
en horecagroepen bleven plannen maken. 

Maar niemand wilde verkopen in coronatijd. 
“Nu krijg ik er niks voor”, was vaak de 
(onterechte) gedachte. Tegelijk ging de 
nieuwbouw en projectontwikkeling gewoon 
door. We deden en doen ook veel verhuur 
in opdracht van vastgoedbedrijven, die 
activiteit liep gelukkig gewoon door in 
de lastige maanden. Voor partijen als  
Syntrus Achmea, Wereldhave, AM, Altera 
en Unibail-Rodamco Westfield hebben we 
verschillende units verhuurd. Daarnaast 
heeft Adhoc drie taxateurs in dienst, die 
gingen in corona-tijd ook volle kracht 
vooruit. Juist in turbulente tijden is een 
degelijk en goed onderbouwde taxatie 
essentieel voor het nemen van de juiste 
beslissing door financiers, bouwers en 
ondernemers.’

Wat zijn ‘learnings’ die jullie hebben 
opgetekend?
‘Buitenruimte heeft aan belang 

gewonnen. Terrassen of puien die 
grotendeels open kunnen zijn nu vaker 
dan eerst een wens/eis bij het selecteren 
van de juiste horecalocatie. De To Go-trend 
zag je ook bij grote ketens opkomen, zoals 
De Beren en ShabuShabu. Daar zoeken 
wij To Go-locaties voor die veel kleiner 
zijn dan hun reguliere restaurants: 100 tot 
150 vierkante meter, in winkelcentra  met 
ruimte voor bezorgscooters of -fietsen. In 
tegenstelling tot dark-kitchens willen To 

Go-filialen juist zichtbaar zijn, net als de 
bestaande restaurants. Naast of vlakbij 
supermarkten is daarom ideaal.’

Is de markt van horecavastgoed weer aan 
het aantrekken, volgens Adhoc?
‘Ja, er komt veel op de markt nu. Er zijn 

veel uitgestelde verkopen. Mensen die het 
niet meer voor elkaar krijgen met personeel, 
dat is het grootste probleem van nu. “Zoek 
een koper voor me”, krijgen wij dan te horen. 
Je kan wel 100 uur per week zelf gaan 
werken en alle gaten in het rooster opvullen 
maar het houdt een keer op. De wereld staat 
nu wel redelijk op zijn kop. We hebben niet 
te klagen, maar er is altijd wat: nu weer de 
energie en inkoop die duurder wordt. De 
oorlog. Onzekerheid dwarsboomt sommige 
plannen, terwijl anderen zeggen: nu wel!’

Is het personeelstekort adequaat op 
te vangen door bijvoorbeeld QR codes 
op tafel te leggen, waarmee je een 
bestel-ober bespaart? Of verdergaande 
robotisering?
‘Dat is wel een groot punt nu. Ik was 

net in Parijs met vrouw en kinderen. Daar 
is bestellen via QR codes op terrassen een 
blijvertje en helemaal ingeburgerd. Als dit 
een oplossing is? Je ziet ook ondernemers 
die een paar dagen sluiten of hun terras 
maar halfvol zetten. Wel lastig: je kan omzet 
maken, hebt gasten, maar kan ze niet 

Henk Sluiter

directeur Adhoc horecamakelaars 

Om succes te hebben in een 

mobile/digital-first wereld, 

moeten merken nieuwe 

strategieën omarmen, welke 

volgens u?  

Gasten, horecabezoekers 

gaan voor meer dan alleen 

eten. Een “totaalbeleving” 

begint al bij de website en/of 

social media kanalen van het 

horecabedrijf. “Instagramable 

food pictures”, mooie opmaak, 

duidelijke menukaart en 

actuele interieurbeelden zijn 

noodzakelijk. Daarnaast denk 

ik dat de horeca via social 

media ook veel gemakkelijker 

en meer gasten kan bereiken 

dan vroeger. De locatie van je 

horecagelegenheid is dan in 

sommige gevallen van minder 

belang als je “op het net en via 

social” wel goed gevonden (en 

gevolgd) wordt

Wat is je favoriete horeca-

merk? 

Het sterkste horecamerk ter 

wereld is denk ik McDonalds, 

hoewel Starbucks ook hoge 

ogen gooit

Welke horecaondernemer 

heeft echt ondernemerschap 

getoond in 2021? Herman Hell 

(Rotterdam), nam 3 grote 

horecazaken over in en vlak na 

de Corona-crisis. Over lange-

termijnvisie gesproken…

Wat is de grootste verschuiving 

in de Horeca? 

Delivery nam een grote vlucht 

tijdens de Corona-crisis. 

Vanzelfsprekend is het nu 

alweer en stuk minder maar 

nog altijd stukken groter dan 

2 jaar geleden. Dit blijft en 

zal nog verder groeien. Veel 

horecaketens hebben naast 

hun “gewone” restaurants 

ook een aparte Delivery-tak 

opgezet. Denk hierbij aan De 

Beren en Shabu-to-go

Welke winkelstad wil je dit 

jaar bezoeken om inspiratie op 

te doen? 

Groningen, na de metamorfose 

van de Grote Markt

Wat zijn jouw top drie 

winkelcentra? 

Westfield Mall of the 

Netherlands, vanwege het 

uitgebreide horeca- en 

leisureaanbod. Dit geldt ook 

voor Hoog Catharijne en niet 

helemaal vergelijkbaar maar 

toch; Factory Outlet Roermond 

Wat is je top 3 favoriete F&B-

concepten? 

Teds All Day Brunch, Little V, 

De Eendracht

Wie of welke partij is de 

horecabelofte van het jaar? 

Diegene die het dit jaar lukt 

om voldoende personeel 

te hebben en te houden. 

Het personeelstekort in de 

horeca is nijpend. Ik ken geen 

ondernemer die hier geen 

last van heeft. Voor sommige 

ondernemers voelt het nog 

erger dan de corona-crisis. 

De gasten willen wel besteden 

bij je maar je kunt ze niet 

bedienen; resultaat; het halve 

terras gesloten, 1 of 2 dagen 

dicht in de week, een kwart 

van je hotelkamers blocken, 

gesloten met lunch, eerder 

dicht, later open…. Heel erg 

frustrerend en zorgwekkend

Welk nieuw Retail concept 

willen we zien landen in 

Nederland? 

Bagatelle.com

HorecAvAStgoed 
trekt AAn: ‘er komt 
veel op de mArkt nu’

Adhoc horecamakelaars helpt bij de aankoop, 
verkoop, huur of verhuur of taxatie van 
horecabedrijven en horecavastgoed, is aangesloten 
bij NVM, afdeling Business en RICS. Het kantoor 
bestaat volgend jaar maar liefst 45 jaar en heeft - net 
als iedereen - een turbulente periode achter zich 
waarin de zaken toch goed blijven gaan. In gesprek 
met directeur Henk Sluiter.

bedienen… Een oplossing die ook zomaar 
zou kunnen: minder ruime openingstijden 
maar daarin wel een maximale bezetting 
proberen te behalen. Dat kan bijvoorbeeld 
door yield toe te passen. Je maakt het 
dan aantrekkelijker om tussen 17 en 19 
uur te komen eten, door dan een lagere 
prijs te hanteren. Tussen 19 en 21 uur 
betaal je meer. Het zou ons niet verbazen 
dat je in minder luxe zaken ook meer zelf 
gaat doen. Bijvoorbeeld een drankje van 
een buffet pakken. In de luxe restaurants 
wordt je juist in de watten gelegd en wordt 
dat extra gewaardeerd.  Hopelijk vloeit 
er een hoop personeel terug: studenten 
die bij de GGD callcentra en prik/
testlocaties gingen werken. Misschien 
zijn ook Oekraïense mensen inzetbaar. 
De vraag is: welke horecaondernemer 
is het meest creatief, zorgt voor de beste 
secundaire arbeidsvoorwaarden en 
doorgroeimogelijkheden en betaalt zijn of 
haar personeel het meeste? Wel is het dan 
lastig om met de vele kostenstijgingen je 
marge ter behouden en winst te blijven 
maken… Na corona weer of misschien 
nog wel een lastigere uitdaging voor de 
horecaondernemer.’

Wanneer partijen belangstelling hebben 
om zaken te doen met Adhoc. Hoe gaat 
dat dan verder?
‘Dan plannen we een kennismakings-

gesprek. We komen naar je toe. Dan 
kunnen we de specifieke zaak of het 
vastgoedproject rustig bekijken samen, 
ook achter de schermen. Dit is kosteloos 
en vrijblijvend. Wij werken veelal op 
no cure no pay basis. Dankzij onze 
uitgebreide kennis van onroerend goed en 
een volledig inzicht in de horecabranche 
hebben wij een unieke positie in de 
makelaardij. We kennen de markt, weten 
welke spelers, ketens en formules actief 
zijn en wat hun programma van eisen 
is. Ook de technische specificaties bij 
nieuwbouw speelt vaak een belangrijke 
rol. Wij kunnen vroeg in het proces, 
de ontwikkelaar/bouwer adviseren 
over horeca-specifieke eisen zoals 
afzuigcapaciteit, nutsvoorzieningen, 
ventilatie, indeling etc. Dit voorkomt 
veel gedoe later in het proces. Kortom:  
Wij helpen graag bij de aankoop, 
verkoop, huur of verhuur of taxatie 
van horecabedrijven en adviseren 
projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven, 
formules en ketens. Dus aarzel niet om 
contact te leggen!’

 

Adhoc horecamakelaars is dé horecamakelaar in de 

Randstad, gespecialiseerd in onroerend goed voor de 

horeca. Het kantoor is aangesloten is bij de NVM, afdeling 

Business. Meer info: https://adhoc-horecamakelaars.nl/

over-adhoc88

Adhoc horecamakelaars met Henk Sluiter (derde van rechts)


