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Online zichtbaarheid
in een competitieve
horecamarkt
ZO VINDEN RESTAURANTGANGERS
JOU ONLINE



De keuze voor een restaurant wordt steeds vaker online genomen, en reserveren gebeurt óók 
steeds vaker online. Wist je dat in 2020 59% van de Nederlandse restaurantreserveringen 
online zijn geplaatst? Dat is een forse stijging ten opzichte van 2013 (30%) en 2014 (39%) 
(Restaurantmonitor 2020).  De online vindbaarheid van jouw restaurant is dus superbelangrijk! 
Daarom nemen we jou in dit Whitepaper mee langs de verschillende  kanalen waarop jij zichtbaar 
wilt zijn, hoe jij online kanalen inzet om een trouwe achterban te creëren én hoe je alles haalt uit 
online reviews. Let’s go!

Zichtbaar via verschillende kanalen: 
wees vindbaar 

Een belangrijke eerste stap om gevonden te 
kunnen worden op het internet, is zorgen dat je 
aanwezig bent op de juiste kanalen. Een paar 
belangrijke suggesties: 

1. Jouw eigen website 
2. Google en Google Maps 
3. Social media kanalen 
4. Externe platformen 

Jouw eigen website

De website van jouw restaurant is jullie 
visitekaartje. Gasten kunnen hierop het menu 
bekijken, een reservering plaatsen en meer te 
weten komen over de achtergrond van jouw 
restaurant. Verleid het passende publiek met 
mooie sfeerfoto’s en vriendelijke gezichten, en 
zorg dat de acties die jij wilt stimuleren (zoals 
het direct plaatsen van een reservering) zo 
laagdrempelig mogelijk zijn. 

Jouw eigen website is niet alleen een belangrijk 
middel om potentiële gasten te overtuigen om 
langs te komen, maar ook een belangrijke tool 

om reserveringen binnen te halen. Want wist 
je dat maar liefst 86% van de reserveringen 
rechtstreeks bij het restaurant geplaatst wordt? 
47% van de reserveringen worden direct in het 
online reserveringssysteem op jouw website 
geplaatst. De andere 39% gebeurt telefonisch 
(Restaurantmonitor 2020). Ook belangrijk om 
jouw contactgegevens duidelijk en makkelijk 
vindbaar op de website te plaatsen dus! 

Wil je aan de slag met een eigen website? 
LeadLogic helpt je graag op weg, of kijkt met 
je mee naar manieren om jouw website nóg 
beter te maken. Via bestelplatform Bistroo.nl is 
het bovendien ook mogelijk een eigen website 
in te richten, speciaal voor restauranthouders 
en direct gekoppeld aan jouw eigen Bistroo 
webshop. 

Google en Google Maps 

Wist je dat maar liefst 31% van de 
restaurantgasten haar keuze voor een 
restaurant heeft gemaakt via Google of Google 
Maps? 

Heel erg belangrijk dus, dat jouw restaurant 
ook op de kaart van Google Maps verschijnt 
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wanneer iemand zoekt naar een leuk 
restaurantje in de buurt, en dat je zorgt dat 
belangrijke informatie zoals openingstijden bij 
Google bekend zijn.  

Om als restaurant zichtbaar te worden in 
Google, maak je eerst een Google My Business 
profiel aan. Om dat te doen, stuurt Google vaak 
een bevestigingscode op per post. Houd er dus 
rekening mee dat je dit niet in 10 minuutjes 
geregeld hebt. Op The Fork vind je een duidelijk 
stappenplan voor het aanmaken van een Google 
My Business pagina zodat jouw restaurant 
zichtbaar wordt op Google Maps en in Google. 

Via Google My Business kun je allerlei handige 
informatie toevoegen en updaten, zoals 
openingstijden, foto’s, veelgestelde vragen en 
meer. Het is bovendien een belangrijke plaats 
waar gasten reviews kunnen achterlaten. 
Daarover op pagina 5 meer! 

 
Social media kanalen 

Misschien staat social media nog niet hoog 
op jouw prioriteitenlijstje als het om online 
zichtbaarheid gaat. Maar daar zou het wel 
moeten staan! 75% van de mensen geeft 
namelijk aan dat social media content invloed 

heeft op de keuze voor een restaurant. Naast 
jouw eigen website en zichtbaarheid op Google 
is het dus een belangrijk visitekaartje. 

In het onderzoek van de Restaurant Monitor is 
er voornamelijk naar Facebook en Instagram 
gekeken als we het over social media hebben. 
Echter, op welk kanaal jij met jouw restaurant 
het meest succesvol bent is sterk afhankelijk 
van welke gasten je naar jouw restaurant 
toe wilt trekken. Factoren als leeftijd zijn 
bijvoorbeeld van grote invloed op wie je via welk 
kanaal bereikt. Daarover verscheen eerder al 
een artikel op foodecommerce.nl. 

Als we ervan uitgaan dat 75% van de 
restaurantbezoekers zich oriënteert via social 
media kanalen als Facebook en Instagram, 
dan is de volgende vraag: hoe zorg je dat je ze 
overtuigd via deze kanalen? Het is belangrijk 
dat jouw content aansluit op de interesses en 
informatiebehoefte van jouw beoogde gasten, 
en natuurlijk ook dat het in lijn is met de 
identiteit van jouw restaurant. 

Maar gelukkig hoef je niet alles zelf te 
doen, want niet minder dan 25% van de 
restaurantgasten deelt foto’s van hun bezoek 
via social media. Dat kunnen bijvoorbeeld een 
story zijn op Instagram, foto’s op Google Maps 
of een post op Facebook. Stimuleer dit! Niet 
expliciet, maar bijvoorbeeld door te zorgen voor 
goed licht, mooie gerechtjes en een prettige 
inrichting. Want mond-op-mond reclame, 
ook online, kan één van de meest waardevolle 
promoties zijn.  
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Externe platformen 

Naast jouw eigen website, Google en social 
media kanalen zijn er ook verschillende 
andere platformen waarop jij je visitekaartje 
kunt afgeven. Want nog steeds 30% van 
de restaurantgangers maakt een keuze 
op basis van informatie op externe 
boekings-, vergelijkings- of dealwebsites 
(Restaurantmonitor 2020). Ook al is dit minder 
dan Google, als de rest staat is het zeker de 
moeite waard om ook hier tijd in te investeren. 

Specifiek voor restaurants is het platform 
Tripadvisor interessant, waarmee je leuke 
restaurantjes in je omgeving kunt vinden. Als 
restauranteigenaar kun je zelf de gegevens en 
foto’s op jouw pagina aanpassen. Bovendien kun 
je beoordelingen monitoren en erop reageren, 
en krijg je toegang tot interessante statistieken. 
TheFork is onderdeel van Tripadvisor, en is een 
reserveringsplatform voor restaurants. Natuurlijk 
zijn er ook vele andere mogelijkheden als het 
gaat om reserveringsplatforms. 

Bestelplatformen, zoals Bistroo.nl, zijn ook van 
waarde voor jouw online zichtbaarheid. Ook via 
dit kanaal kunnen mensen een goede indruk 
krijgen van jouw restaurant, en kunnen ze direct 
een bestelling bij je plaatsen. Handig als je ook 
maaltijden bezorgd of laat afhalen!

Maaltijden vers versturen? 
Verzendverpakkingen voor gekoeld of bevroren 
transport houden jouw maaltijden op de 
gewenste temperatuur, ook tijdens lange 
transporten. Het team van Coolpack heeft 
jarenlange ervaring met het adviseren in en 
produceren van oplossing voor gekoeld en 
bevroren transport. Neem gerust contact op met 
het team van Coolpack voor vrijblijvend advies!
 

Proactief klantcontact: creëer een 
achterban

Dat mensen jou vinden wanneer ze zelf op zoek 
gaan is natuurlijk fantastisch. Nu is het zaak om 
ze te blijven boeien, zodat ze de volgende keer 
sneller aan jou denken wanneer ze een leuk 
restaurant zoeken. Je kunt op verschillende 
manieren proactief contact met jouw gasten 
houden via online marketing tools. 

Digitale nieuwsbrieven 

Wil je aan de slag met een digitale nieuwsbrief? 
Slim! Mailings zijn niet meer weg te denken 
uit de digitale klantcommunicatie, en zorgen 
ervoor dat jij top of mind blijft van jouw 
doelgroep. Bedrijven in alle sectoren kunnen 
baat hebben bij een email nieuwsbrief: of je 
je nu op consumenten of bedrijven richt, je 
communiceert altijd met mensen. 

Nieuwsbrieven stellen je in staat om jouw 
(potentiële) gasten en relaties snel én goedkoop 
op de hoogte te stellen van wat er binnen jouw 
onderneming speelt. En je kunt de inhoud ook 
steeds verder personaliseren. Bindt gasten aan 
je door ze te voorzien van relevante informatie 
en exclusieve kortingen, en zorg bovendien 
dat je in hun hoofd blijft zitten. In dit artikel 
beschrijft Food e-Commerce hoe jij aan de 
hand van vijf stappen een goed doordachte start 
met jouw digitale nieuwsbrieven maakt, en zo 
meer uit jouw klantenbestand haalt. 

 
Van start met een digitale nieuwsbrief in het 
kort: 

1. Formuleer je doel: wat wil je met jouw 
digitale nieuwsbrief bereiken? 

2. Bepaal wie jouw doelgroep is 
3. Creëer relevante mailings voor deze 

doelgroep 
4. Maak jouw digitale nieuwsbrief mooi op 
5. Verstuur jouw mailing op het juiste moment, 

met de juiste frequentie 
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Social media posts 

Zoals je hierboven kunt lezen, baseren veel 
restaurantbezoekers zich op social media 
kanalen van restaurants bij het maken van een 
keuze. Aanwezig zijn op social media is één 
ding, maar een aantrekkelijk profiel neerzetten 
is een tweede.  

Bij het plaatsen van posts kun je letten op de 
volgende zaken: 

> Zorg voor goede fotografie: vooral op 
Instagram is dit heel belangrijk. Met goede foto’s 
vang jij de sfeer in jouw restaurant en trek jij het 
juiste publiek aan. Fotografie is een vak apart, 
een investering hierin loont! 

> Maak het persoonlijk: laat de mensen zien 
achter jouw zaak. Wie staan er lachend in de 
bediening? Welke chefs bereiden de lekkerste 
maaltijden in de keuken? Door jouw restaurant 
een gezicht te geven, creëer je een warm, 
authentiek beeld. 

> Deel leuke nieuwtjes: hebben jullie en prijs 
gewonnen? Is er een nieuwe collega gestart? 
Hebben jullie nieuwe werkkleding? Is het menu 
vernieuwd? De kracht van actualiteit is er zeker 
eentje die je kunt benutten via social media. 
Gasten volgen je omdat ze op de hoogte willen 
blijven, dus zorg dat je leuke nieuwtjes gelijk 
deelt. 

> Wees consistent: ga op zoek naar een goede 
frequentie voor het delen van updates. Niet te 
vaak, maar vaak genoeg om in het achterhoofd 
van jouw gasten te blijven. Kies een eenduidige 
stijl en communiceer met een tone of voice 
die past bij jouw restaurant. Het hoeft niet het 
professioneelste van het professioneelste te 
zijn: zolang jouw identiteit herkenbaar is en 
overeenkomt met waar je voor staat, zul jij 
gasten aan je binden. 

> Wees origineel: wat maakt jouw restaurant 
anders dan anderen? Waarom zou een gast 
voor jouw restaurant moeten kiezen, en niet 
voor een ander restaurant? Houd het antwoord 
op deze vragen in je achterhoofd bij het 
maken van nieuwe social media posts, en laat 
steeds doorschemeren wat jouw restaurant zo 
bijzonder maakt. 
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Benut online reviews 

Maar liefst 90% van de consumenten laat zich 
beïnvloeden door online reviews. Ook voor 
jou als restauranthouder is het genereren van 
positieve online reviews daarom belangrijk. 

Een logische verklaring voor waarom we ons 
door online reviews laten beïnvloeden, kan 
gevonden worden in de 7 overtuigingsprincipes 
van Cialdini. Cialdini is voormalig hoogleraar 
psychologie en werd bekend met zijn boek ‘The 
Psychology of Persuasion’ (1984). Een belangrijk 
overtuigingsprincipe dat toe te passen is op 
overtuiging door online reviews, is die van 
‘social proof’, ofwel sociale bewijskracht. 

Het principe van sociale bewijskracht houdt 
in dat je bepaalt wat juist is door te kijken wat 
anderen als ‘juist’ zien. En dit speelt vooral 
op in onzekere omstandigheden: wanneer 
je bijvoorbeeld niet goed weet naar welk 
restaurant je het beste kunt gaan, is de kans 
groot dat je af zult gaan op de ervaring van 
anderen. Helemaal niet gek dus dat we ons 
vaak laten beïnvloeden door online reviews 
van mensen die ons voor zijn gegaan. En des te 
belangrijker dat jij genoeg en positieve online 
reviews gaat verzamelen. 

Kies voor een onafhankelijke review tool 

Het is slim om een online review tool in de 
arm te nemen. Daarbij raden we aan te kiezen 
voor een onafhankelijke reviewtool: 57% 
van de consumenten ziet dit als de meest 
betrouwbare tools, waardoor je transparantie 
en vertrouwen creëert. Bovendien vindt 
52% van de consumenten beoordelingen 

de meest betrouwbare bron van informatie. 
Voor restaurants kun je hierbij denken aan 
Tripadvisor. Op Tripadvisor staan is gratis. 

Trustpilot en Google Review zijn daarnaast ook 
veelgebruikte reviewsystemen, die voor zo’n 
beetje alle soorten ondernemingen toepasbaar 
zijn. Dit zijn ook systemen waar je eenvoudig 
mee kunt beginnen. Het is wel belangrijk dat je 
het overzicht houdt over de reviewplatformen 
die je gebruikt, zodat je goed kunt monitoren 
wat voor reviews er allemaal binnenkomen en je 
voordeel kunt doen met waardevolle feedback 
van jouw klanten.
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Reageer op de reviews die binnenkomen 

Niet alleen de reviews zelf, maar ook 
het reageren op reviews is belangrijk. 
Marketingstudies laten zien dat het reageren op 
online reviews zorgt voor meer en positievere 
nieuwe reviews. Snelheid van jouw reactie en 
het aantal reviews dat jij voorziet van feedback 
beïnvloeden het aantal nieuwe reviews die 
binnenkomen. De lengte van jouw reactie maakt 
hierbij weinig uit. Dus: zolang je snel en zo vaak 
mogelijk reageert op nieuwe reviews, bereik je 
het maximale resultaat. 

Aan de slag met jouw online strategie! 

In dit whitepaper heb je een hoop handvaten 
gekregen om als restauranthouder gevonden te 
worden en gasten aan te trekken. Kun je wel wat 
hulp gebruiken bij het opzetten of uitvoeren van 
jouw online strategie? Het team van LeadLogic 
staat voor je klaar! Neem gerust en vrijblijvend 
contact met ons op. We denken graag met je 
mee. 
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