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A. Respondenten 
(29 personen)

 Facilitair manager: 4 

 Teamleider: 4 

 Parkeerbeheerder: 3 

 Facilitair medewerker: 2 

 Afdelingshoofd  

 Business Unit Manager 

 Coordinator 

 Dutymanager 

 HR Adviseur 

 HR Manager 

 Junior facility manager 

 Manager Sales & 

Marketing 

 Manager Servicebureau 

 Medewerker 

parkeerservice/centralist 

 Office Manager 

 Operationeel manager 

 Projectmedewerker 

 Receptioniste 

 Services operation 

manager  
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B. Wat is gastvrijheid volgens u? 

 

1. Door middel van een vriendelijke, open en professionele houding een gast het gevoel geven dat hij 

welkom is.  

2. De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Maar ook doen en zien wat anderen niet direct 

zien. Het gaat om "echte" aandacht. Overigens wat mij betreft niet alleen voor onze klanten maar ook 

voor onze opdrachtgevers en collega's onder elkaar. Wat je geeft, krijg je terug. 

3. Het overtreffen van de verwachting van de gast/bezoeker/opdrachtgever 

4. Bij parkeren: hoe de klant het parkeren beleeft van het inrijden tot dat hij weer uit rijdt. Daar hoort 

service, vriendelijkheid naar de klant toe, oplossingen zoeken enzo bij. 

5. De klant staat centraal, het gevoel geven aan de klant dat we voor hem klaar staan om het probleem op 

te lossen.  

6. dat is dienstverlening in de breedste zin van het woord. 

7. Dat je echt luistert naar de klant en dat vervolgens vertaalt naar handelen. 

8. Een persoon zich op z'n gemak laten voelen. Iemand waarderen om wie hij/zij is. De beleving geven dat je 

totaal gefocust bent op de persoon/bedrijf in kwestie. 

9. Gastvrijheid is het creëren van een omgeving waarin de gast zich prettig voelt. Je probeert de gast feitelijk 

aan te spreken op zijn/haar gevoel. 

10. Gastvrijheid betekent volgens mij dat een gast/eindgebruiker zich thuis voelt op een locatie die niet zijn 

thuis is. Hij voelt zich welkom en gehoord 

11. Welkom, gebruiksvriendelijk, ontzorging, verwacht, gewenst. 

12. Voor mij is gastvrijheid dat je er voor zorgt (door mensen, middelen en materialen) dat mensen zich 

welkom en op hun gemak voelen.  

13. Gasten ontvangen zoals zij graag ontvangen willen worden 

14. Gastvrijheid hangt samen met de beleving van de klant en bezoeker. Zij dienen het gevoel te hebben dat 

er zij welkom zijn, de juiste aandacht krijgen en hun vraag/bestelling/opmerking op de juiste wijze wordt 

afgehandeld. 

15. Vriendelijkheid, positiviteit, behulpzaamheid, geduld, vrolijkheid en flexibiliteit. Soepel anticiperen op de 

wensen van een specifieke gast of klant.  

16. "Er voor zorgen dat de gast/klant zich welkom voelt. 

17. Een goede eerste indruk is het halve werk. 

18. Representatieve uitstraling 

19. Inlevingsvermogen" 

20. Gastvrijheid wordt door de klant vastgesteld, beleefd en ervaren. Gastvrijheid is proberen de verwachting 

van de klant te overtreffen. 

21. Het ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers 
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22. Het gevoel dat je te gast bent, een positieve beleving die het doorvertellen waard is, een totaalbeleving 

en goed gastheerschap. 

23. Het gevoel krijgen dat je welkom bent. 

24. Een tijd en/of een omgeving te creëren waarin de gast zich welkom, gezien, gehoord, begrepen en 

geholpen voelt. 

25. Beleving (omgeving),gevoel (welkom), gedrag, houding, relatie. 

26. Iemand een warm welkom geven en vriendelijk, servicegericht blijven tijdens het verblijf van deze 

persoon ongeacht zijn of haar achtergrond. 

27. Vanuit je hart de gast/klant oprechte aandacht bieden zodat de gast een prettige comfortabel 

gevoel/beleving heeft in het contact met de medewerker/bedrijf.  

28. Gastvrijheid dat is wat we willen uitstralen naar onze klanten.  Dat is het prettige, warme, welkome 

gevoel dat de gast/klant bij het contact met de gastheer en de dienst van het bedrijf. Gastvrijheid is dus 

een beleving van de gast.  

29. Gastvrijheid is voor mij dat je iemand het gevoel geeft dat hij/zij welkom is. 

30. Net dat iets meer doen dan de cliënt verwacht het gevoel bij cliënten creëren dat ze geen 'nummer zijn' 

maar een klant. 

31. dat je als gast welkom voelt en dat je oprechte aandacht krijgt en goed wordt geholpen zonder gezeur 

32. Hospitality, gastvrijheid, hostmanship, klantbeleving, gastgerichtheid, klantvriendelijkheid. 
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C. Welke gastvrijheidsbeleving willen we aan onze klanten/gasten geven? 
 

 

1. De gast voelt zich welkom en op haar/zijn gemak. De gast moet zich vrij voelen om iets te vragen en het 

gevoel hebben dat hij wordt gehoord. De gast moet met een goed gevoel over de gastheer/-vrouw naar 

zijn 'activiteit' gaan. Dit kan ook betekenen dat bv bij een klacht, de klant toch een positief gevoel over de 

gastvrouw/heer heeft omdat de klacht op de juiste manier is opgelost.  

2. Zich welkom voelen en een ervaring meegeven die een positieve indruk achterlaat bij onze klant/gast 

door iets te doen of te zeggen die ze misschien niet direct verwachten. De verwachting overtreffen 

bedoel ik hiermee. 

3. Gastvrijheid is als een warm, gastvrij en welkom gevoel dat je krijgt als je ergens binnenkomt, en als de 

service op het gebied van eten, drinken en overig. Dit alles met als doel om het bezoek te 

veraangenamen en onderscheidend vermogen te genereren. (bron: Dommerholt en Hofman (2010)  

4. Dat ze de volgende keer weer terug willen komen om te parkeren. Het gevoel dat ze bij de ingaande 

slagboom al op vakantie zijn. 

5. Daarbij is vriendelijkheid het belangrijkste. 

6. services gericht en probleem oplossend ( pro actief) 

7. Serieus genomen worden en waar voor je geld. 

8. Met een open en vriendelijke uitstraling je klant, contactpersoon, collega etc. benaderen. Aanvoelen wat 

iemand zijn behoefte is, laten zien waaruit het bedrijfs-DNA bestaat, laten zien wat onze waarden en 

normen zijn. De klant moet zich thuis voelen en beleven dat het een warme douche is om met PCH zaken 

te doen. 

9. Een totale beleving waarbij de gast zich binnen zijn/haar guest journey gewaardeerd en gezien voelt. 

10. Wij willen ze meegeven dat zij centraal staan en dat zij geadviseerd worden zonder dat daar een vraag 

tegenover staat 

11. De gasten beleven gebruiksvriendelijk, efficiënt, professioneel, bekwaam. Het liefste zelfs een Wow-

reactie. 

12. Dat we goed voor ze zorgen en voorzien in de juiste faciliteiten.  

13. Een warm welkom, service tot het uiterste 

14. "Het ontzorgen van de opdrachtgevers en met hun meedenken.  

15. Gebruikers van diensten dienen zich veilig, welkom, comfortabel en geholpen te voelen." 

16. Een flexibele benadering van de klantwens. Dus positief meebewegen met de wensen van de klant of 

gast. Sensitief zijn voor de manier waarop de klant aangesproken en behandeld wil worden; geen 

standaard protocol voor formeel of informeel. Het gevoel geven dat een gast welkom is en dat zijn vraag 

of klacht geen 'probleem' of 'gezeur' voor ons is, maar dat we graag helpen om een oplossing te vinden 

door zoveel mogelijk van het bordje van de gast/klant naar ons toe te trekken.  
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17. Dat ze welkom zijn, dat het een prettige plek is om te werken of te gast te zijn er naar ze geluisterd word. 

Dat hun probleem of klacht serieus genomen word. Geef ze bv. een kop koffie als een klant/bezoeker 

moet wachten. 

18. Een verrassingsgevoel in positieve zin. Dat de verwachting van de klant wordt overtroffen.   

19. Het gevoel geven dat wij voor hen klaarstaan, naar ze luisteren en dat ze gehoord worden. 

20. Een positieve schakel in de "guest journey" van onze klanten/gasten zijn die moeten parkeren om bij hun 

"doel" te komen. 

21. Vriendelijk zijn naar klanten/gasten, oplossingen bieden en goed bereikbaar zijn. 

22. De meest optimale! 

23. Uniek persoon, warm welkom (je een gast voelen), vrijheid. 

24. Een locatie waar je als klant/gast  thuis gaat voelen. Deze beleving kan gerealiseerd worden door het 

bieden van goede service en mogelijkheden. Service op het gebied van goed eten en drinken,  

behulpzaamheid en vriendelijkheid. Mogelijkheden waaronder de faciliteiten op de locatie en de 

verzorging samen met de kwaliteit daarvan. Dat is gastvrijheidsbeleving in optima forma volgens mij. 

25. Vanuit de dienstverlening de klant ontzorgen, een aangenaam verblijf creëren en een positieve energie 

laten ervaren in het contact met de medewerker.  

26. Dat ze welkom zijn.  

- Dat wij hun helpen met een glimlach  

- Dat ze oprechte aandacht verdienen en krijgen  

- Dat ze gastvrij worden ontvangen  

- 5 sterren behandeling geven om hun een uitzonderlijke klantbeleving te laten ervaren. " 

27. "Dat de totale beleving van de klant goed verloopt. Deze beleving kan voor sommige klanten al beginnen 

als zij online een reservering maken voor een parkeerplek. Of als de klant een parkeerkaart trekt bij de 

ingang. Voor de klant moet alles makkelijk en snel verlopen zodat hij/zij tevreden op reis kan gaan. Maar 

bij terugkomst van reis wilt de klant ook gemakkelijk weer uitrijden.  

28. Oprechte aandacht, veiligheid en comfort bieden. 

29. welkom zijn 

- in een schone en opgeruimde omgeving 

- oprechte aandacht 

- snel en goed reageren 

- iets extra's of onverwachts willen geven" 
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D. Wat levert gastvrijheid op voor de gast, organisatie, en jouzelf

 
Voor de klant/gast: 

1. Een proactieve vriendelijke houding zorgt ervoor dat de gast op zijn gemak is en zich kan focussen op het 
doel van zijn/haar bezoek. Voor een (facilitaire) organisatie is een gastvrije houding van haar 
medewerkers een visitekaartje. Het geeft een inkijk in hoe de organisatie functioneert. En het levert 
goodwill van de gast op. Wie goed doet, goed ontmoet toch?  

2. een prettig gevoel. 
3. Dat gasten terug willen komen, over je praten en hun positieve indruk met anderen delen. 

4. De gast voelt zich prettig en thuis, in een vaak vreemde omgeving. De organisatie wordt dan als prettig 

ervaren en voor de medewerker is het prettig om tevreden gasten te hebben. Deze geven een goed 

gevoel, dat je werk naar tevredenheid verricht. Vaak zijn tevreden gasten het grootste compliment dat je 

over je werk kunt krijgen.  

5. Dat de klant blij is door de eerste contact met de beheerder bij het bedrijf een goed gevoel krijgt. 

6. Binding met de gast. 

7. Voor de gast levert het op dat hij een goede indruk heeft van het bedrijf/ de organisatie en dat hij zich 

welkom voelt. Voor de organisatie levert het een goede uitstraling op. Daarnaast zullen gasten eerder 

terugkomen en/of hun goede ervaringen verder verspreiden 

8. Gasten krijgen een positief beeld van het bedrijf waar ze te gast zijn, en daardoor ook van jou als persoon 

9. "Gast/opdrachtgever voelt zich; Welkom, Geholpen, Ontzorgd, Serieus genomen, Veilig en  Tevreden  

10. Een positieve indruk van een persoon of bedrijf. Dat is vaak wat mensen zich herinneren. Een positief 

gevoel. Iets waardoor een gast zich welkom voelt en eerder terug wil komen of je zal aanraden bij een 

ander. Gastvrijheid bouwt aan een positief imago.  

11. Gast, dat hij zich welkom voelt. 

12. Voor de gast:  welkome en prettige gevoel. Dat hij de aandacht krijgt die hij verdient.  

13. Voor de gast levert dit een positieve sfeer op, en zeker ook positieve reactie naast het bedrijf toe. 

waardoor ze sneller naar ons terug komen. 

Voor mij zelf: 

14. Voor mijzelf is gastvrijheid een positieve ervaring die mij blij maakt. 

15. Een goede langdurige vertrouwensband, gevoel van waardering en respect. 

16. Waardering, voldoening en respect 

17. Betere relatie met opdrachtgever/klant 

18. Een fijne werksfeer, motivatie 

19. Door de positieve feedback ervaar jezelf als nuttig/gewaardeerd. 
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20. Doordat jezelf gastvrij bent, zijn gasten vaak ook vriendelijk terug, waardoor ze ook begripvol zijn als er 

een wat fout gaat. En komen deze gasten ook graag even langs of bellen ze met verschillende vragen, wat 

vaak verkoop/verhuur oplevert. 

21. Een "gastvrij gevoel" blijft lang in het geheugen van de "ontvanger" hangen. Als organisatie wordt je 

daarvoor extra gewaardeerd en als "gever"  zie je direct resultaat aan de response van de klant. 

22. Voor mijzelf: levert het veel trots en voldoening. " 

23. Gastvrijheid zorgt voor tevreden gasten en dat zij een goeie herinnering aan ons overhouden. 

24. Voor mijzelf zal het mijn werk leuker maken als ik met tevreden klanten te maken heb. Zo haal ik 

voldoening uit mijn werk en ga ik er positief te werk. 

25. Voldoening in je werk. Respect voor beide partijen.  

26. Plezier in het werk, iets extra's 

Voor PCH dienstengroep: 

27. Uiteindelijk zal dit tot positieve reclame leiden die meer werk genereren. Meer werk betekend dat er 

weer nieuwe kansen ontstaan.  

28. Tevredenheid, goede kpi. 

29. fijne werksfeer, goede contacten met opdrachtgever. 

30. Een prettige sfeer voor medewerkers, opdrachtgevers en klanten. 

31. Voor PCH zal dit resulteren in betere bedrijfsresultaten en tevreden medewerkers. 

32. Dan kunnen wij ons gaan onderscheiden van de rest. De rest doet over het algemeen gemiddeld leveren. 

Indien wij de ambitie hebben ons op hoger niveau te zetten, creëren wij naamsbekendheid en groei. 

Momenteel is onze gastvrijheid nog niet gemiddeld. 

33. Gastvrijheid levert tevreden klanten, gebruikers en eindgebruikers op, wat positief is voor het imago van 

PCH. Als men hun tevredenheid gaat uiten in hun (werk)omgeving, dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat 

er (door mond-tot-mond reclame) nieuwe mogelijkheden voor PCH ontstaan.  

Organisatie;: Klantenbinding/loyaliteit, lange termijn relatie met huidige klant, Mond op mond reclame; 

voor mogelijke nieuwe klanten, maar ook voor imago en naamsbekendheid 

34. Uitbreiden van het dienstenpakket bij de huidige klant 

35. Tevreden klanten en goede reclame 

36. De klant gaat met een positief gevoel weg en is onder de indruk. Dit is gratis reclame voor de organisatie.  

37. Een visitekaartje afgeven voor de organisatie, voor de gasten een prettige sfeer creëren. 

38. Meer toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen en het versterken van het imago van de 

organisatie. Creëren van hogere tevredenheid van medewerkers en klanten. 

39. Vrijheid (keuze), lange termijn relaties (tevreden klant),  

40. "Dat de gast het gaat ervaren als een fijne locatie om vaker naar terug te keren. De organisatie krijgt 

hierdoor meer bedrijvigheid en hopelijk meer winst.  

41. Voor ons meer plezier in het werk en gevoel van waardering. " 

42. "Positieve cultuurverandering, verbetering werkgeverimago, verhoging medewerker betrokkenheid, meer 

voldoening en werkplezier in het werk (verhogen welzijn, verminderen verzuim/verloop), kwaliteit 

dienstverlening verbetert, hoger rendement, onderscheidend vermogen neemt toe.  

43. Tevreden gast die vaker terugkomt, verhoging klanttevredenheid, worden ambassadeurs van PCH." 

44. gratis marketing, klanten verbinden, waarde creëren in de markt( algemeen) en bij de klanten 

(individuen) en een gastvrije- klantvriendelijke organisatie.    

45. Voor de organisatie is het natuurlijk van beide kanten gunstig, zowel de klant zal tevreden zijn en terug 

komen en de werknemers zullen positiever ingesteld zijn.  

46. Tevreden mensen zowel cliënten als personeel. 
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E. Wat zijn de behoeften en wensen van deze gasten ten aanzien van 

gastvrijheid? 

 

1. Een snelle en efficiënte dienstverlening door een medewerker met verstand van zaken. Die ook proactief 

is en met de gast meedenkt. 

2. Ontzorgen en indien mogelijk de verwachting overtreffen door net een stapje harder te zetten of meer te 

doen voor de gast.  

3. Vriendelijkheid, behulpzaamheid en pro-activiteit. Vooruitzien en jezelf verplaatsen in de gedachtegang 

van de gast. Zodat je, voordat het de gast vraagt, eigenlijk al weet wat degene nodig heeft.  

4. "Door er voor de klanten te zijn, belangstelling hebben en hun te helpen met oplossingen. 

5. Klanten hebben behoefte omdat ze niet alles lezen wanneer ze voor de slagboom staan. Aan ons de taak 

om ze zoveel mogelijk te helpen." 

6. een goed luisterend oor. 

7. zelfde aanspreek punt, korte lijnen en directe actie. 

8. Uiteindelijk serieus genomen worden. 

9. Het volledig ontzorgen en inspelen op hun wensen. 

10. Verschillend. We hebben verschillende entiteiten en gasten komen met een verschillende doel. Binnen 

Facilitair is het in de meeste gevallen een werkplek, terwijl bijvoorbeeld parkeren een functioneel bezoek 

aan een garage betreft. Het is dus zaak ons te verplaatsen in  de gast en de doelgroepen te differentiëren. 

Maar je wilt wel de gast een prettig gevoel geven, alleen de wijze waarop kan dus per gast verschillen. 

11. Dit zal verschillen per gast. In grote lijnen gaat het er in mijn ogen om dat een gast zich welkom voelt en 

dat hij het idee heeft dat hij vaker op een locatie is geweest, ook al is het zijn eerste keer. Verder zal de 

gast ontzorgt willen worden 

12. Efficiënt, correctheid, consequent, gebruiksvriendelijk. 

13. Dat mensen zich welkom voelen, op hun gemak en gehoord. En daarbij is het belangrijk te doen wat je 

zegt, uitvoeren wat je beloofd, afspraken nakomen.  

14. Zorgen dat je mensen herkent, bij herhaaldelijk bezoek weten wie deze persoon is (bij naam!!) stukje 

persoonlijke interesse als daar behoefte aan is 

15. "Is afhankelijk van de aard van een organisatie en de doelgroep; Het is maatwerk. 

16. Daarnaast zijn er standaardregels die vastgelegd zouden moeten worden zoals, oogcontact maken en 

begroeten, een oplossing zoeken voor de klant als je zelf het antwoord niet weet, responstijd, doen wat 

je hebt zegt ect. " 

17. Soepel lopende dienstverlening. Zo min mogelijk 'nee' verkopen, altijd met een passende oplossing 

komen. Een zo kort mogelijke route om een melding te doen en een snelle afhandeling van die melding. 

Daarnaast een goede communicatie over de voortgang van de melding.  

18. "Hoge gastvrijheid, warme sfeer 

19. Representatieve medewerkers 
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20. Meedenken met de klant 

21. Schoon en hygiënisch (gebouw en werken) 

22. Professional  

23. Verantwoordelijkheidsgevoel." 

24. De klant wil gehoord, gezien en ontzorgd worden. Een wauw gevoel ervaren. 

25. Bij eventuele vragen hun goed van dienst te kunnen zijn. Wat weer goed is voor de organisatie. 

26. Zich thuis voelen. Meer doen dan de verwachting. Met "kleine" dingen opvallen en uitblinken. 

Gastvrijheid moet m.i. vooral zichtbaar zijn in de houding en bejegening, door de gehele organisatie. 

27. Dat we denken in oplossingen. Mensen komen vaak hier als ze een probleem of niet vaak voorkomende 

vragen hebben. 

28. Behoeftes en wensen  van een gast zijn in beweging. Zij hebben behoefte aan een omgeving waarin 

bovengenoemde verandert, maar waarbinnen gastvrijheid blijft bestaan 

29. De behoeften en wensen kenmerken zich voornamelijk in het welkom voelen en blijven. Gasten willen 

graag dat de locatie makkelijk bereikbaar is. Verder dat ze juist en vriendelijk te woord worden gestaan bij 

binnenkomst. En dat er voldoende goede kwalitatieve faciliteiten zijn om hun werk te kunnen te doen of 

de locatie als een fijne plek te ervaren. 

30. Door de verwachtingen van de gast te overtreffen. Met kleine dingen in doen en gedrag het verschil 

maken vanuit alle disciplines in de organisatie. De totaal beleving van de gast met de organisatie moet 

overal gastvrij zijn. Laten zien dat het echt oprecht om de gast gaat en niet om jezelf. De gast laten 

ervaren dat je jezelf in hem verplaatst. 

31. "- Dat het goed wordt geluisterd naar hun vraagbehoefte  

a. Dat ze gastgericht worden behandelt. 

b. Extra aandacht krijgen die ze verdienen 

c. Dat ze met respect worden behandelt  

d. Dat ze servicegericht worden behandelt " 

32. "Voor de gasten is het denk het belangrijkste dat alles soepel verloopt. Uit ervaring weet ik dat klanten 

hun voertuig zo snel mogelijk willen parkeren zodat zij op reis kunnen gaan. En bij terugkomst wilt de 

klant zo snel mogelijk betalen en naar huis gaan. 

33. Het is van groot belang dat de klant zowel bij aankomst als vertrek te maken heeft met vriendelijk 

personeel. Wij zijn immers de eerste en laatste die de klant ziet en ervaart." 

34. Een hartelijk welkom ,Oprechte aandacht, iemand bereikbaar (zowel op de vloer en achter de balie) 

vriendelijke en vakbekwame medewerkers. 

35. Reactiesnelheid en vriendelijk geholpen worden 

36. Dat ze behandeld worden als klant. 
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F. Waar is de organisatie goed in t.a.v. gastvrijheid? 

 

1. Hands-on dienstverlening, meebewegen met de klant, makkelijk aanspreekbaar en informeel, 

oplossingsgericht 

2. "Hands-on mentaliteit die op een hele dienstverlenende wijze altijd klaar wilt staan voor 

gasten/klanten. We werken met en voor mensen. 

3. Positieve medewerkers die hebben gekozen voor dienstverlening waar gastvrij zijn erg belangrijk is. " 

4. Vriendelijkheid en hulpvaardigheid 

5. Meedenken en proberen problemen op te lossen. In bepaalde gevallen coulance verlenen. 

6. Vriendelijkheid, aanspreken, groeten. 

7. Service gericht handelen op de werkvloer richting pand gebruikers. Duidelijk en goed zichtbaar 

aanwezig op de voorgrond / werkvloer. 

8. Het vertalen van wensen naar concreet handelen, kortom doen wat je zegt en zeggen als je het niet 

kunt. 

9. Open minded, laagdrempelig, vriendelijk personeel, behulpzaam 

10. Flexibiliteit 

11. Ik denk dat onze mensen in de basis gastvrij zijn. Dit is het belangrijkste. Ik denk met de juiste sturing 

en aandacht dat dit alleen maar zal groeien 

12. "Ik vind onze gastvrijheidsbeleving in de disciplines die ik ken op alle projecten en alle diensten tegen 

het gemiddelde aan. Wij onderscheiden ons nog op geen enkel gebied. 

13. Wij laten ons vaak leiden door het budget van de opdrachtgever waardoor het voor de minimale 

kosten moet en daar hoort een bepaalde kwaliteit bij. Wij zijn dus sterk in het meebewegen in 

opdracht van de opdrachtgever, maar hierdoor doen wij ons zelf wellicht te kort." 

14. Dienstverlenende instelling, luisteren naar de klant, doen/uitvoeren wat de klant vraagt.  

15. Opdrachtgever ontzorgen; meedenken en doen wat is belooft. 

16. Maatwerk leveren. Meedenken in oplossingen. Flexibiliteit - Niet stug vasthouden aan afstandelijke 

standaarden en procedures" 

17. We proberen de medewerkers zo flexibel mogelijk inzetbaar te maken maar dat heeft helaas ook 

nadelen. 

18. Wij zijn flexibel, oplossingsgericht, enthousiast en vriendelijk. 
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19. Goed en net personeel die de taken goed kunnen uitvoeren, dus o.a. mensen vriendelijk te woord 

staan. 

20. Opleiding, oa bewust worden van eigen gedrag en Betrokkenheid medewerkers. 

21. Heel klantgericht, meedenken/meebewegen met klant. 

22. Goede catering in veel opzichten.  

23. Professionele en gastvrije receptie. 

24. Flexibiliteit in á la minute oplossingen.  

25. Aanpassen aan wensen en behoeften van klant. Geen eigen weg inslaan. 

26. Enthousiaste gemotiveerde medewerkers die zich verbonden voelen met de klant. 

27. Dienstbaarheid is groot in de organisatie. 

28. Professionals die verantwoordelijkheid nemen. 

29. Opleidingsmogelijkheden. 

30. We investeren in trainingen 

a. Medewerkers coachen op de werkvloer op het gebied van gastvrijheid 

b. Tijdens de werkoverleggen wordt de gastvrijheid vaak onder de  aandacht gebracht.  

c. Door een gastvrije omgeving te creëren voor de medewerkers( welkome en warme gevoel)  

d. De visie van het bedrijf duidelijk gecommuniceerd is naar de betrokkenen" 

31. PCH investeert veel in gastvrijheid en zorgt ervoor dat de klanten het parkeren zo goed mogelijk 

ervaren. Denk hierbij aan vriendelijk personeel maar ook aan bijvoorbeeld doodverwijzers die de klant 

zo snel mogelijk aan een parkeerplek helpen. Ook hebben wij in het verleden trainingen gehad voor 

hoe wij het beste met klanten om kunnen gaan.  

32. Welkom bij binnenkomst. 

33. Goede verzorging van de bijeenkomsten. 

34. Flexibel en meedenken. 

35. Oplossingen aandragen. 

36. Opleiden en bewustwording. 
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G. Waar is de organisatie (nog) minder goed in t.a.v. gastvrijheid? 

 

1. Te weinig uniformiteit in de uitvoering van de dienstverlening (al kan dit ook niet altijd uniform zijn 

vanwege de verschillende og). Door bv een uniforme hospitality training weet iedereen wat de 'PCH 

gastvrijheid' is, ongeacht waar je werkt. Dit maakt mensen ook makkelijker uitwisselbaar. Gevaar dat 

mw teveel onderdeel worden van je klant, de pandbewoners zijn ook je gast ipv collega.  

2. "Soms vergeten we bij de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden gastvrij te zijn.... 

3. Niet alle medewerkers zijn oprecht gastvrij (intrinsiek gedreven) of kunnen dit vanuit eigen kracht. 

4. Aanspreken op gastvrij zijn kan vanuit management beter. Niet alleen gastvrij zijn maar ook beleven 

(werkkleding, uiterlijk, gedrag)" 

5. Vooruit denken en pro-activiteit 

6. "Dat vind ik moeilijk aangezien het niet aan pch ligt als we de gastvrijheid op willen krikken.  

7. Maar bijvoorbeeld heel lang wachten op een bedrijf voor een storing omdat er heel veel bedrijven 

soms tussen zitten...Dan kunnen we soms niet gastvrij zijn naar de klant omdat we zelf wachten op de 

oplossing" 

8. verzorging en aanspreken 

9. Locatie kennis bij medewerkers Facilitor / bedrijfsbureau 

10. Eenheid in facturatie. dus echt duidelijk en overzichtelijke in een huisstijl format. 

11. Bij parkeercontrole heb je toch wel een minder populaire boodschap te brengen. Enige training om 

die boodschap goed te kunnen brengen zou goed zijn. 

12. Meer focussen op kleine details bij de opdrachtgever, waar een ander stopt moeten wij juist 

doorgaan, kansen zien en creëren.  

13. Reactiviteit. Voor mij is de ultieme vorm van gastvrijheid inspelen op de wensen van de gast voordat 

deze er om moet vragen.  

14. Observerend vermogen. Gastvrijheid is namelijk kijken. Kijken door de ogen van de gast, naar de 

locatie en naar de collega's 

15. 6jes cultuur. Zijn gauw tevreden in plaats te streven naar verbetering 

16. Representativiteit 

17. Ik denk dat het nog te weinig leeft binnen de organisatie. Er wordt nog te weinig aandacht aan 

besteedt. Hierdoor zie je verschillen in mate van gastvrijheid bij het uitvoerende personeel 

18. De te leveren facilitaire (schoonmaak, catering, receptie, handyman) diensten zijn zo ingericht dat 

deze net kunnen draaien. Wij zijn op elk vlak net geen specialist.   

19. Natuurlijk hoeven wij niet op elk gebied een specialist te zijn. Wij zijn in mijn ogen nog net uit de 

pioniersfase. Nu breekt de tijd aan te gaan door ontwikkelen en van daaruit te kunnen 

onderscheiden." 

20. Teveel doen, waardoor dit niet meer binnen de lijn van het contract de uitvraag is.  
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21. Zie boven: mensen na herhaaldelijk bezoek nog steeds niet herkennen, en al helemaal niet bij naam. 

Bij vragen niet het uiterste doen om de gast te helpen 

22. "Bewustwording, zelfreflectie, richtlijnen/protocollen opstellen en dit borgen. 

23. Medewerkers zouden een gastvrijheid training kunnen gebruiken of eventueel 

gastvrijheidsambassadeurs op elke locatie/regio. Doormiddel van gastvrijheid zouden we we ons zelf 

meer kunnen promoten. 

24. Belang/welzijn eigen medewerkers. Juiste kandidaat op de juiste plek. Communicatie over voortgang 

melding 

25. Goed personeel werven op de goede manier. 

26. De lijnen kort houden (als je iets wil moet dit vaak over verschillende lijnen passeren voor er een 

besluit genomen kan worden) 

27. Goede communicatie 

28. betrokkenheid/motivatie, pro activiteit en echte aandacht 

29. Empathisch vermogen van werknemers is niet altijd voldoende. 

30. Processen op orde hebben, Communicatie, Branding 

31. Juiste informatie delen, zodat wij de klanten beter te woord kunnen staan als zij vragen hebben en dus 

gastvrijer zijn. 

32. Gastvrijheid op operationeel niveau. kwaliteiten van je team benutten en zorgdragen voor 

kruisbestuiving. Gastvrijheid organisatiebreed vormgeven. Dit is nu denk ik locatie- en 

persoonsgebonden. 

33. Parking. 

34. Toegang tot kantoor om bepaalde tijden. 

35. (Te) Lage bezetting van het personeel, af en toe. 

36. Gemeenschappelijk visie delen en het belang zien / bewust zijn van het geheel (iedere schakel draagt 

bij aan beleving van de gast). 

37. Elkaar aanspreken. 

38. Voorbeeldgedrag. 

39. Communicatie. 

40. Processen en data op orde tbv meten en signaleren. 

41. Nieuwsgierig zijn naar (onbekende) behoeften van gast/klant. 

42. Aandacht voor de bijdrage die leveranciers kunnen bieden aan onze ambitie" 

43. Doorzetten en blijven investeren. Het is een proces die doorlopend is. Medewerkers die niet gastvrij 

zijn blijven coachen tot dat het doel bereikt is. De doelen benoemen. O.a. wat willen we hiermee 

bereiken? 

44. Ik vind persoonlijk dat er meer aan de klanten gevraagd moet worden of er verbeterpunten zijn. Denk 

hierbij aan een enquête over hoe de klant het parkeren heeft ervaren.  

45. Schiphol heeft soms wel enquêteurs rondlopen maar helaas heb ik hier nog nooit een uitslag van 

gehad. Dit zou voor mij als beheerder erg nuttig zijn.  

46. Namen van bezoekers. Bezoekers die in de hal wachten, koffie aanbieden. Meedenken en vragen naar 

verwachtte tijden voor de lunch e.d bij bijeenkomsten. Meer gastvrouw/heer rol uitdragen. 

47. Innoveren, niet altijd de juiste man op de juiste plaats, inzicht/ controle en meting. 
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H. Wat is onze ambitie t.a.v. gastvrijheid? 

 

1. Dat onze mw op een toegankelijke, vriendelijke en betrokken manier zorgen dat elke gast zich welkom 

en belangrijk voelt. 

2. Totale ontzorging van klanten en gasten. Meer doen dan de verwachting. Ook gastvrij zijn naar 

collega's. 

3. Het doel moet zijn een onuitwisbare indruk achterlaten bij gasten en daarmee ook naar de 

opdrachtgever toe waardoor opdrachtgevers ons voor lange tijd aan zich willen binden.  

4. Alle medewerkers gastvrij zijn. 

5. Allemaal tevreden gasten 

6. Tevredenheid staat bij mij hoog in het vaandel 

7. onze streven is 100% klantvriendelijkheid. 

8. Doelstelling is meer werk uit handen nemen bij opdrachtgever. en pro actief werkzaam zijn. ( dus 

probleem oplossen voordat opdrachtgever of pand bewoners hier tegen aan lopen, dus echt service 

gericht.  

9. Een tevreden klant :o) 

10. Nog meer maatwerk, de klant echt centraal stellen, inspelen om de steeds veranderende behoefte en 

dit ook uitstralen en doorgeven. 

11. We willen naar een gastvrije organisatie, waarin de uitvoerende medewerkers gastvrij aan het werk 

zijn 

12. Mijn ambitie is ondanks de afhankelijkheid van budgetten van de opdrachtgevers een "wow" beleving 

na te streven. 

13. Tevreden (eind)gebruikers/klanten die zich welkom en op hun gemak voelen, die graag met PCH 

samenwerken en dit ook aan andere kenbaar maken.  

14. Uniforme ontvangst. Iedereen is anders, maar proberen om een gelijke mate van gastbeleving te 

creëren. 

15. Wij staan voor People Create Hospitality. Middels onze medewerkers willen wij dat gasten zich veilig 

en comfortabel voelen. We willen bekend staan als een gastvrije organisatie die opdrachtgevers 

ontzorgen en hun klanten gastvrij benaderen.   

16. Een leuke, positieve benadering van facilitaire zaken. Het liefst zo snel en onzichtbaar mogelijk, waar 

dat kan. Een positieve indruk achterlaten zodra we wel in beeld zijn. 

17. Tevreden klanten/gasten. Schone gebouwen en werkplekken. Goed scoren in controles. Duidelijke 

communicatie en afspraken en vooral meer (vaste) klanten/locaties. 

18. Dat elke klant met een glimlach vertrekt. 

19. Het nog beter afstemmen om het de klanten/gasten naar de zin te maken. 

20. Tevreden klanten, waardoor wij meer klanten krijgen/kunnen helpen. 

21. Dat PCH door iedereen als synoniem bekend staat voor gastvrijheid. Gastvrijheid=PCH, 

PCH=Gastvrijheid. 
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22. Niet welkom zijn, maar je welkom voelen. Denk hierbij niet alleen aan ontvangst, maar ook aan 

verblijf, vertrek en de facetten voor ontvangst zoals branding, website, communicatie e.d. 

23. Dat er wordt gesproken over onze gastvrijheid en dat er meer externe klanten worden getrokken. 

Deze gastvrijheid moet een totaalpakket zijn, waarin alles gericht is om de wensen en behoeften van 

de klant te realiseren. Dit alles moet goed worden afgestemd en worden getraind. 

24. Gastvrijheid als de kracht van PCH, instrument voor waarde creatie. Onderscheidend zijn en 

meerwaarde leveren met (maatwerk) dienstverlening afgestemd op de behoefte van de klant. 

Dienstverlening met één team, één totale beleving met als basis het gastvrijheid. Ook gastvrij als 

werkgever, oog hebben voor de talenten van de medewerkers en hen de kans geven deze talenten te  

ontwikkelen. Als zij goed in hun vel zitten, kunnen zij ook de meest oprechte gastvrijheid  leveren. 

25. De beste gastvrije bedrijf van Nederland en dat we met 8 worden beoordeelt.  

26. Onze doel moet zijn dat de totale beleving van de klant goed verloopt. Deze beleving begint al in een 

vroege stadium voor dat de klant naar Schiphol komt.  

27. Gastvrijheid vriendelijkheid/ beleefd/ duidelijkheid/ warmte/ aandacht/ geduld/ inleving aanbieden, 

de beste willen zijn zodat er geen alternatief is! 
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I. Welk concreet gedrag past bij deze visie? 

 

1. Empathisch gastvrij, vriendelijk en behulpzaam. Toegankelijk en benaderbaar, aandacht voor mensen. 

Alert en opmerkzaam, proactief en hands on representatief. 

2. Positief zijn, Oogcontact, Echte aandacht geven, echt luisteren maar ook begrijpen. Ontzorgen, 

Verantwoordelijkheid nemen, Dienend zijn, Oog hebben voor het geheel en niet alleen voor je eigen 

taak. Kennis, verstand hebben van zaken, weten waar je het over hebt. 

3. Dienstverlenend en vriendelijk gedrag 

4. Klanten vriendelijk te woord staan. De aandacht geven die een klant verwacht" 

5. Aanspreken correct en niet alleen zakelijk. 

6. Eenheid in vastigheid hier kan op getraind worden. niet een dag is het zelfde dus altijd met het "PCH 

oog " werken en handelen. 

7. Professionele en betrokken houding. 

8. Vriendelijk, open minded, behulpzaam, hands on, maatwerk, pro-actief zijn, beleving creëren, etc. 

9. Medewerkers die intrinsiek gedreven zijn om onze gasten te bedienen.  

10. Communicatieve interactie tussen medewerker en gast - luisteren, open staan, oplossingsgericht 

11. Gast is koning zolang deze zich keizerlijk gedraagt - hoeft niet overal ja en amen op te zeggen. Nee 

zeggen mag best af en toe, ligt wel aan wijze waarop. 

12. Mensen de weg wijzen als zij die niet weten. Kop koffie aanbieden. Vriendelijk welkom heten etc. 

13. Assertief gedrag. Richting bepalen en daar assertief op gaan sturen. Bij onze eigen ambities blijven en 

dat nastreven, ongeacht of de opdrachtgever meer of minder niveau vraagt.  

14. Gastvrij, dienstverlenend en doen wat je zegt (afspraken nakomen) 

15. Warm ontvangst, interesse in de gast, inlevingsvermogen, aanvoelen hoe een gast ontvangen wil 

worden. 

16. Maatwerk leveren. Werken volgens normen.  

17. Goed opgeleide medewerkers die dienstbaar zijn. 

18. Zelfreflectie  

19. Opstellen van richtlijnen en procedures en deze borgen 

20. Beleefd zijn, vriendelijk zijn (en blijven), geduldig zijn, hulp bieden, eerlijk zijn, vertrouwen hebben, 

moeite doen, humor gebruiken en (glim)lachen.  

21. Klantgericht zijn, open en vriendelijke houding van medewerkers, oplossingsgericht zijn en 

meedenken met de klant. 

22. Een enthousiaste, gemotiveerde en representatieve uitstraling. Echte aandacht voor de klant hebben. 

Inlevingsvermogen tonen, verantwoordelijkheidsgevoel hebben en vakbekwaam zijn. 

23. Goed opgeleid personeel. 
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24. Vriendelijke houding. Moeite doen om mensen te begrijpen, hun wensen duidelijk te krijgen en daar 

zo mogelijk aan te voldoen. Indien de wensen niet haalbaar zijn goede uitleg waarom niet en kijken 

wat er nog wel mogelijk is. 

25. Vriendelijk zijn naar klanten/gasten, oplossingen bieden en goed bereikbaar zijn. 

26. Aandacht en zorg 

27. Interpersoonlijke communicatie: communicatieve interactie tussen gastheer en gast; Sociale 

attentheid: behoeften en wensen van anderen in ogenschouw nemen; 

28. Vriendelijk zijn. 

29. Klachten verhelpen. 

30. Alles netjes, schoon en fris houden.  

31. Eten en drinken goed voorzien en moet lekker zijn.  

32. Faciliteiten in huis hebben die nodig zijn om het werk te kunnen doen.  

33. De klant ondersteunen waar nodig.  

34. Representatieve en enthousiaste uitstraling 

35. Dienstbare houding, pro actief zijn.  Oprecht contact maken met de gast, geïnteresseerd zijn, 

verbinding maken, je gedrag afstemmen op de gast. 

36. Communicatief vaardig. 

37. Behulpzaam, samenwerken. 

38. 24/7 gastvrij handelen 

a. Blijven zoeken hoe wij onze klanten kunnen verrassen 

b. Open staan voor feedback en veranderingen  

c. Te willen verbeteren 

39. Een natuurlijk gedrag en oprecht gastvrij zijn. De klant behandelen zoals jezelf behandelt wilt worden. 

40. Gastvrijheid bereik je bij goed gastheerschap en gastgerichtheid 

41. Interesse en betrokkenheid, pro activiteit. 
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J. Wat hebben we nodig om deze visie te realiseren? 

 

1. "Mensen met van nature een dienstverlenende instelling. 

2. Goede uniforme training. 

3. Professionele herkenbare uitstraling (bedrijfskleding). 

4. Werkplezier. 

5. Medewerkers die positief in het leven staan. 

6. Opleiding daar waar nodig om kennis te vergaren. 

7. Echte aandacht geven aan onze medewerkers (de mdw die ook echt willen). 

8. Collegialiteit 

9. Selecteren van de juiste mensen, dienstverlenende instelling zit in het karakter, het is gedeeltelijk aan 

te leren, maar om het goed te kunnen dient het uit het hart te komen.  

10. Een prettige en efficiënte omgeving creëren waarbij het ""makkelijk"" is om de werkzaamheden uit te 

voeren zodat vriendelijkheid en gastvrij zijn iets is waar je tijd voor hebt. 

11. Voornamelijk ervaren beheerders hebben we die op de klant zijn wens in kunnen spelen en elke klant 

beschouwt als een onwetende klant.  

12. klantvriendelijk zijn, en gastheer/mevrouw spelen. 

13. Inzage op alle locaties bij PCH waar de zelfde dienstverlening uitgevoerd wordt. 

14. training on the Job 

15. Het bijhouden van je vaardigheden en cursussen in die richting. Een borging van afspraken. 

16. Werknemers die vitaal zijn, uitstralen dat ze er voor gaan, uitstralen dat niets te gek is, dat wij 

specialisten zijn in Hospitality, dat wij weten wat de klant nodig heeft, adviserende rol etc. 

17. Een juiste selectie van medewerkers 

18. Zorgen voor juiste tools waardoor medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren en door minder 

met randzaken bezig te hoeven zijn, hierdoor kunnen ze hun energie meer gebruiken voor de gasten 

19. De juiste sturing en de medewerkers enthousiast en bewust maken van het belang van gastvrijheid 

20. Durf om nee te verkopen tegen prijsvechters / opdrachtgevers 

21. Assertief sturen op kwaliteiten van medewerkers 

22. Tijd en geld om het gewenste DNA bij de medewerkers te ontwikkelen. 

23. Een eenduidige visie die kenbaar is bij de medewerkers en gedragen wordt.  

24. Personeel dat deze factoren het liefst in de genen heeft, want aanleren blijft mijns inziens een 

probleem  

25. Bewustwording, trainingen, richtlijnenopstellen en dit borgen. Het moet een terugkomend onderwerp 

zijn en verankert worden in de organisatie.  

26. Mensen met een positieve houding (lacht veel, klaagt niet, werkt hard, met humor) en attitude 

richting PCH en de opdrachtgever. Daarvoor moet er in eerste instantie goed voor deze mensen 

gezorgd worden, daar begint het mee: tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn eerder geneigd 

positief aan het werk te gaan. 
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27. Goede arbeidsvoorwaarden. Gepersonaliseerde aandacht van de manager. Goede 

informatievoorziening.  Eigen verantwoordelijkheid. Ruimte voor initiatief. 

28. Een duidelijke organisatievisie/missie: waarom doen we wat we doen? En waarom is het belangrijk dat 

we dat goed doen? En wat is mijn rol daarin?" 

29. De juiste mensen op de juiste plek zetten 

30. goedwerkende teams vormen (in een goed team hebben mensen wat voor elkaar over) 

31. Zorgen dat de medewerkers gemotiveerd blijven 

32. Optimale communicatie (3x) 

33. Groei en eigen inbreng voor medewerkers 

34. Inzet, hulp en goede coaching.  

35. Het geven van cursussen. 

36. Processen op orde hebben (2x) 

37. Betrokkenheid van medewerkers 

38. Leiderschap (2x) 

39. Branding (2x) 

40. Goede communicatie tussen de verschillende partijen (PCH/Strijp-S/Mobility-S/Gemeente Eindhoven) 

en betrokkenheid (weten wat er afspeelt in de omgeving). 

41. Gastvrije en vooral betrokken werknemers, uitgerust met de hiervoor vereiste opleidingen en 

trainingen. 

42. De naam PCH (PEOPLE Create Hospitality) zegt eigenlijk alles al. 

43. "Visie op gastgerichtheid organisatiebreed kenbaar maken/uitdragen. 

a. bewustwording creëren van het effect van gastvrij gedrag. 

b. Elkaar aanspreken op ongastvrij of ongewenst gedrag. 

c. Mensen die van nature gastvrij gedrag vertonen (passie en plezier hierin hebben)." 

44. "Investeren in het facilitaire team aan de hand van training/bijscholing. 

45. Ieder service-onderdeel grondig onder de loep nemen en kijken hoe het geoptimaliseerd kan worden.  

46. Als team er uniform bij lopen, dat betekend ten allen tijden eenzelfde kleding dragen. 

47. Professioneel zijn en uitstralen is de key!" 

48. Samenwerken met leveranciers als één team 

49. Gastvrijheid verankeren in onze kernwaarden/cultuur 

50. Trainen, samenwerken aan vertrouwen, trots en verbinding en vier de successen 

51. Een duidelijk aanpak en de medewerkers breed bij betrekken.  

a. De doelen benoemen en helder maken  

b. Blijven coachen en motiveren  

c. Maandelijks thema's bedenken en communiceren  

d. Meten = weten  dus hoe worden wij als organisatie ervaren door de klanten/gasten. 

52. De Basis moet goed zijn (denk hierbij aan de processen). Communicatie speelt ook een grote rol, 

misschien kan er vaker aan de medewerkers gevraagd worden wat er beter kan en word er ook wat 

gedaan met die info.  

53. Wellicht een training in gastvrijheid voor de medewerkers maar ook voor de leidinggevende zodat de 

hele team het zelfde denkt en handelt. Zo kunnen we voor een perfecte concept zorgen waar we met 

ze allen achter staan. Dit zorgt voor vertrouwen binnen het team en positiviteit wat zich uiteindelijk 

uit op de werkvloer. " 

54. Echte gastvrijheid is passie gedreven en gaat veel verder dan kennis en vaardigheden. Er is motivatie, 

gebruikmaking van kernkwaliteiten, zelfkennis en passie bij nodig. 

55. de juiste mensen, financiële middelen, enthousiasme en energie. 


