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Voorwoord 
 
Een whitepaper over Hospitality binnen Facility Management. Het was hoog tijd! De termen gastvrijheid en 
Hospitality vliegen je om de oren, in vakbladen, seminars, concepten en best practices. Het thema 
gastvrijheid is geen eendagsvlieg gebleken. Zoek maar eens willekeurig in een aantal visies en kernwaarden 
van (Facilitaire) organisaties, er is overal wel een soortgelijk thema te vinden: klantbeleving, gastgerichtheid, 
hostmanship, oprechte interesse, aandacht, ga zo maar door. Gastvrijheid is een blijvertje. 

Terugkijkend op de start van mijn loopbaan denk ik aan het moment dat ik twijfelde tussen de opleiding 
Hospitality Management en Facility Management. Helaas waren er zo’n veertien jaar geleden nog 
onvoldoende aanmeldingen voor de Hospitality opleiding, dus werd het Facility Management. Een keuze 
waar ik geen spijt van heb gehad. Het thema Hospitality is blijven hangen. Gelukkig is gastvrijheid de 
afgelopen jaren een vast hoofdthema geworden binnen Facility Management en heb ik nu een droombaan 
waarbij ik mij hele dagen kan bezighouden met het begeleiden van organisaties bij het ontwikkelen en 
borgen van gastvrijheid. Tot op de dag van vandaag was er, behalve wat artikelen, nog geen specifieke 
literatuur over gastvrijheid binnen Facility Management. Hoog tijd om daar verandering in te brengen vond 
zowel Facility Management Magazine als ikzelf. Voor u ligt het resultaat. 
 
Graag deel ik in deze whitepaper theorie, inzichten, tools en handvatten waarmee u direct aan de slag kunt 
gaan. Daarnaast heb ik een aantal best practices verzameld uit de verschillende takken van sport binnen 
Facility Management. Ik ben ook trots op alle collega’s die bereid waren  hun geheime gastvrijheidsrecept te 
delen om u daarmee te inspireren. 
 
Ik wens u veel leesplezier en succes met het uitdragen van gastvrijheid. 
 
Laura de la Mar 
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Deel 1. De toegevoegde waarde van gastvrijheid  
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1. Hospitality en gastvrijheid gedefinieerd 
 
Hospitality, gastvrijheid, hostmanship, klantbeleving, gastgerichtheid, klantvriendelijkheid. Wat is het, wat is 
het verschil, wat zijn de overeenkomsten? Vraag het tien mensen en je krijgt tien verschillende antwoorden. 
Laten we maar direct beginnen om door de bomen het bos te laten zien: er is geen definitie. Dat is het mooie 
van het thema. Het gaat erom welke beleving jij wilt creëren: bij een ontvangst bij een bank zul je een andere 
gastvrijheidsbeleving willen ervaren dan bij  de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. 

Hospitality of Gastvrijheid? 
Het verschil tussen Hospitality en gastvrijheid is voornamelijk de taal: Engels of Nederlands. In de definitie 
van de termen zit weinig verschil. Wel is het opvallend dat het woord 'Hospitality' vaak in verband wordt 
gebracht met de Hospitality Industrie (horeca & catering). In dit artikel zullen we daarom beide termen 
gebruiken 

Definities op een rijtje 
Toch behoefte aan een definitie? Hierbij een rijtje met uiteenlopende betekenissen: 

Uit de definities lees je dat gastvrijheid vooral een gevoel of beleving is van een gast. Dat maakt ook dat je als 
persoon of bedrijf niet gastvrij kunt zijn, dat bepaalt de gast. 

Gulheid in het onthalen of herbergen van gasten; synoniem: hospitaliteit • de plicht, de deugd der 
gastvrijheid. 2. het opnemen resp. opgenomen-worden als gast • gastvrijheid aanbieden, bewijzen, 
genieten, verlenen. (van Dale) 
 
Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen het ontvangen 
en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil. (Wikipedia)  
 
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. (‘Hospitality op de werkvloer’ stellen 
Dommerholt en Hofman, 2010)   
 
Gastvrijheid is het prettige, welkome gevoel dat de gast beleeft bij het contact met de gastheer en de 
dienst van het bedrijf. (Mood Maker, Hokkeling en De la Mar, 2012) 
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Hospitality binnen FM 
De kenniskring Hospitality binnen Facility Management Nederland (FMN) heeft in 2013 een eigen visie op 
gastvrijheid binnen Facility Management (FM) ontwikkeld: 

 
Elementen van gastvrijheid 
Het organiseren van een gastvrijheidsbeleving kun je door te focussen op zowel de harde tastbare zaken 
zoals inrichting, processen en producten (gastgerichtheid) als de zachte, menselijke kant (gastheerschap). 

Rol van FM 
FM kan de katalysator en verbindende factor zijn in de ontwikkeling van hospitality in de 
organisatie. De FM-er  weet hospitality op strategisch niveau te ontwikkelen en te borgen. Hij 
draagt zorg voor een gastvrije cultuur, producten en processen met een gastvrije ambiance en 
uitstraling van gebouwen. De FM-er ziet het belang van een goede klantrelatie en heeft inzicht in de 
(diverse en continu veranderende) behoeften en verwachtingen van zijn interne en externe klanten 
en stemt de dienstverlening daarop af. Daarnaast is de FM-er verantwoordelijk voor de 
performance in gastheerschap van alle facilitaire medewerkers en het realiseren van het hospitality 
beleid.  
In excellente gastvrije organisaties voelen ook medewerkers zich welkom en gewaardeerd. 
Leidinggevenden hebben in deze organisatie een grote rol in het creëren van een gastvrije 
managementstructuur, cultuur en bijbehorend leiderschap. 
 
Integraal 
Excellente gastvrije organisaties weten gastvrijheid integraal te ontwikkelen en borgen. Hospitality 
is een integraal vraagstuk voor (de gehele) organisatie aangezien de klant de totaalbeleving 
beoordeelt. In excellente, gastvrije organisaties is hospitality in de lijn gebracht, gekoppeld aan de 
missie, visie en kernwaarden van de organisatie en is gastheerschap een verantwoordelijkheid van 
alle medewerkers.  
 
Definitie 
Hospitality is een totaalbeleving van de klant, waarbij de fysieke omgeving, processen, producten en 
vooral gastheerschap een rol spelen; daarnaast is de gradatie van hospitality afhankelijk van de 
vraag of de verwachtingen van de klant worden overtroffen en er een aangename beleving is. 
 
Bron: Visie hospitality in relatie tot FM, FMN kenniskring Hospitality, december 2013. Meer info 

Figuur 1: Elementen van gastvrijheid 
Bron: Mood Maker, Hokkeling en De la Mar (2012) 

http://www.fmn.nl/website/fmn/kenniskringen/hospitality
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Gastgerichtheid is de tastbare en registreerbare wijze waarop een dienst geleverd wordt aan een gast. 
Gastheerschap is naar beste kunnen, vanuit je hart, een gast oprechte aandacht, veiligheid en comfort 
bieden (Mood Maker, Hokkeling en De la Mar, 2012). 

Hostmanship 
Andere termen die je in vergelijking met gastheerschap ziet is Hostmanship (“de kunst om mensen het 
welkom gevoel te geven”) en klantvriendelijkheid. Hostmanship is een filosofie die gebaseerd is op de kunst 
mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. In zijn inspirerende boek beschrijft Jan Gunnarsson de zes 
principes van het hostmanship: 

 
1. Dienen 

De wil om bij te dragen aan de ontwikkeling en het succes van een ander. Je voelt dat de ander 
jou echt wil helpen. 
 

2. Verantwoordelijkheid nemen 
De wil en het vermogen om in te spelen op de behoeften die de gast heeft en te reageren 
op problemen die de gast tegenkomt, ongeacht wie, wat of hoe een probleem is ontstaan. 
 

3. Dialoog 
Praten is luisteren. Eerder streven naar begrijpen dan naar begrepen worden, en soms ook 
antwoord geven op vragen die niet gesteld worden. 
 

4. Consideratie 
Jezelf kunnen en willen verplaatsen in de ander en oordeelloos kunnen handelen in het belang 
van de gast. Je voelt dat het echt om jou draait. 
 

5. Kennis 
Je merkt dat de ander beschikt over de benodigde kennis. Vaardig en deskundig zijn om de 
eigen rol te kunnen uitoefenen en op de hoogte zijn van andere gebruiken en culturen. 
Nieuwsgierig zijn naar de gast en zijn wensen. 
 

6. Het geheel zien 
Jezelf zien door de ogen van de gast. Begrijpen dat je deel uitmaakt van de totale beleving van 
de gast en daarnaar handelen. De ander overziet het complete plaatje en presenteert zichzelf 
als vertegenwoordiger van de organisatie. 

 
 

Hostmanship is de kunst mensen het gevoel  
te geven dat ze welkom zijn. 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/inspiratie/theorie/hostmanship/
http://http/www.managementboek.nl/boek/9789175042015/hostmanship-jan-gunnarsson?affiliate=3757
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Gastvrijheid is… 

1. Gastvrijheid is… het gevoel dat je te gast bent. 
Wanneer je klant bent, gaat het om je portemonnee. Wanneer je patiënt bent, ben je vooral een 
ziektegeval. Wanneer je een cliënt bent, gaat het om de overeenkomst die gesloten is. Wanneer je 
te gast bent, word je als uniek mens gezien die welkom wordt geheten en waarvoor oprechte 
aandacht is. Gastvrijheid is de kunst om mensen welkom te laten voelen. 
 

2. Gastvrijheid is… een positieve, memorabele beleving die het doorvertellen waard is. 
Gastvrijheid is het overtreffen van verwachtingen. Uit onderzoek blijkt dat tevredenheid niet direct 
leidt tot loyaliteit. Je zult dus meer moeten doen dan de gast verwacht. Tevredenheid is 
onvoldoende. Het streven naar een zeer tevreden (9+)-beleving zal meer rendement opleveren. 
Wanneer je op een positieve wijze geraakt wordt tijdens een beleving zal de kans groot zijn dat je de 
volgende keer weer kiest voor dat bedrijf. Daarnaast heeft de gast een verhaal die het delen waard 
is. Door positieve mond-op-mond reclame zal het imago sterker worden en nieuwe gasten 
opleveren. Gastvrijheid is de kunst van het overtreffen van de verwachting van de gast. Gastvrijheid 
is de kunst van het creëren van memorabele momenten. 
 

3. Gastvrijheid is… een totaalbeleving. 
Een gastvrijheidsbeleving is niet gebaseerd op een moment of element maar de totaalreis. Die reis 
begint vaak bij de gast thuis. Een gast kijkt op internet, stapt in de auto, parkeert, loopt naar het 
pand toe, etc. Dit noemen we de voorbeleving in de ‘Guest Journey’. Zelfs na het afscheid kan de 
beleving worden bepaald, dit noemen we nabeleving. Zowel de houding en gedrag van medewerkers 
(“gastheerschap”) als de ambiance (omgeving/plaats) als het product (zoals services) en proces 
(zoals wachten) spelen een rol in de beleving. In die reis zijn specifieke ‘kritische 
belevingsmomenten’ die een doorslaggevende rol spelen in de waardering van het totaal. Denk 
maar aan een vieze wc, lang wachten of een onvriendelijke medewerker. Gastvrijheid is de kunst van 
het regisseren van een totaalbeleving. 
 

4. Gastvrijheid is… one size fits one. 
Elke gast is anders. Elke gast heeft andere doelen, behoeften, wensen en verwachtingen. Daarnaast 
verschilt het karakter, maar ook de emotie en het stressniveau van moment tot moment. Er is dus 
geen oplossing waarbij je voor iedereen een gastvrijheidsbeleving creëert. Daarom spreken we over 
“behandel een ander zoals de ander behandeld wilt worden” in plaats van “behandel een ander 
zoals je zelf behandeld wilt worden”. Gastvrijheid is de kunst van het kennen van je gast en zijn/haar 
wensen, behoeften en verwachtingen.  

5. Gastvrijheid is excellent gastheerschap. 
Binnen de elementen van gastvrijheid maakt vooral het gastheerschap, de houding en het gedag van 
medewerkers, het verschil in de beleving bij de gast. Daarbij gaat het om oprechte aandacht, passie, 
representativiteit, kennis van zaken, ‘tone of voice’ en mensenkennis. Excellente gastheren en –
vrouwen kunnen de gast “lezen” door deze aan te voelen, kunnen zich inleven en begrijpen wat de 
gast nodig heeft en passen hun gedrag hierop aan. Gastvrijheid is het blij maken van gasten door 
middel van excellent gastheerschap.  
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2. Gastvrijheid in een model gevat 
Verschillende experts hebben geprobeerd om gastvrijheid schematisch weer te geven. Een model kan een 
goede paraplu zijn om een concept uit te werken voor uw eigen organisatie. Ik zet er een aantal op een rijtje. 
 
PGO-model 
Het PGO-model of PGOBD-model is ontwikkeld in 
1988 door Daan Bolier. De relatie tussen de 
dienstverlener en de gast wordt schematisch 
weergegeven. De pijlen geven het verschil aan tussen 
de verwachting van de gast met betrekking tot de 
dienstverlener en de werkelijke beleving die de gast 
heeft.  
 
De middelste cirkel geeft kenmerken aan van beide 
partijen. De dienstverlener is verantwoordelijk voor 
het Product, Gedrag en de Omgeving. De gast heeft 
zijn eigen Behoeften en een Doel. De tevredenheid 
van de gast heeft alles te maken met de verwachting 
van de gast. Is de verwachting hoog, dan is het een 
grote uitdaging om de verwachting te overtreffen en 
daarmee de gast tevreden te maken. De 
verhoudingen tussen deze factoren bepalen de mate 
van Gastvrijheid. 
 
 
4P model  
In 2008 publiceerde Facto Magazine 
een artikel van Claudia Alflen van 
Twynstra Gudde over gastvrijheid, FM 
en zorg. In het artikel ‘Gastvrijheid in 
de zorg een artikel voor de zorgcentor: 
Facility Management maakt het 
verschil’. heeft ze een nuttig model 
aangereikt om gastvrijheidsconcepten 
in de zorgsector vorm te geven. Aan 
de hand van People, Place, Product en 
Process kan iedere organisatie 
invullen welke succesfactoren zij kan 
ontwikkelen om gastvrijheid te 
implementeren in de bedrijfsvoering.  
 
 
 
 

Figuur 2: Het PGO(BD) model (Bolier, 1988) 

Figuur 3: Het 4P model (Alflen, 2008) 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/inspiratie/theorie/4p-model/
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4P-model gereviseerd 
In 2013 hebben Rick Kisters, Jennifer Ruijgrok 
en Marieke Van den Berg in het kader van het 
FMN Knowledge Sharing Project het 
oorspronkelijke model uit 2008 
aangepast. Het model is zodanig ingericht dat 
het vanuit twee perspectieven bekeken kan 
worden, namelijk vanuit de organisatie (de 
strategische top) en vanuit de gast. 
 
Organisatie: De gehele organisatie waarbij het 
van belang is dat wordt gehandeld vanuit de 
visie, missie, strategie en kernwaarden van de 
organisatie. De missie, visie en kernwaarden 
van het gastvrijheidsconcept moeten een 
sterke relatie hebben met de missie, visie en 
kernwaarden van de gehele organisatie om 
het concept te laten slagen. 
 
Facilitaire Organisatie: De afdeling die zich 
bezighoudt met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten van het primaire proces. 
Onder deze activiteiten vallen voornamelijk producten, diensten en middelen die zorgen voor een goede 
organisatie van de fysieke werkplek van de medewerkers. Dit wordt gedaan op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. 
 
Gastvrijheid Management: Het organiseren en beheren van Gastvrijheid binnen een organisatie met als doel 
alle gasten tevreden te stellen. Bij Gastvrijheid Management wordt ook gekeken naar communicatie, 
financiën en implementatiemethoden. 

4 P’s – People, Place, Product, Process: De Facilitaire Organisatie moet zorg dragen voor deze vier aspecten, 
de daarbij behorende categorieën en hoe deze zich vertalen naar gastvrijheid. Dit komt tot uiting in 
succesfactoren op het gebied van gastvrijheid.  

Evalueren, Borgen en Ontwikkelen: Evalueren en borgen van de situatie maakt het mogelijk om 
verbeterpunten te achterhalen en goede punten nóg beter te maken. Bij het borgen van Gastvrijheid dient 
rekening te worden gehouden met Gastvrijheid. Borgen van Gastvrijheid moet natuurlijk ook gebeuren op 
een gastvrije en persoonlijke manier. Het afnemen van Gast- en medewerker tevredenheidsonderzoeken is 
erg waardevol, maar alleen als dit persoonlijk gebeurt. 

 

 

 

Figuur 4: 4P-model gereviseerd (Kisters, Ruijgrok, v/d Berg, 2013) 
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3. De toegevoegde waarde van Hospitality 
 
Wat levert investeren in gastvrijheid op voor een (facilitaire) organisatie? 
 

Externe gast/klant Interne klant 

- Minder ontevreden gasten. 
- Meer zeer tevreden gasten. 
- Meer klantloyaliteit. 
- Meer positieve mond-tot-mond reclame. 
- Minder negatieve mond-tot-mond reclame. 
- Minder klachten 
- Betere beoordelingen en reviews en reacties 

op social media. 
- Hogere besteding en fooi. 

 

- Minder ontevreden interne klanten. 
- Meer zeer tevreden interne klanten. 
- Hogere loyaliteit medewerkers, 
- Meer positieve mond-tot-mond reclame 

intern en extern en minder negatieve mond-
tot-mond reclame. Medewerkers worden 
ambassadeur van het (facilitair) bedrijf. 

- Minder klachten. 
- Meer ontzorgen, hogere productiviteit. 
- Lager ziekteverzuim. 

 

Gastvrije medewerker (Facilitaire) Organisatie 

- Meer passie voor je werk omdat je vanuit je 
drijfveren kan werken. 

- Meer plezier en energie. 
- Meer waardering en voldoening: wat je 

geeft, krijg je terug. 
- Leukere (gastvrije) collega’s. 
- Je bent trots op de organisatie. 
 

- Een lerende organisatie. 
- Empowerment en oplossingsgerichte, 

taakvolwassene en verantwoordelijke 
medewerkers. 

- Betere aanspreekcultuur. 
- Beter imago. 

 

 
Als u dit lijstje zo ziet, denkt u niet dat gastvrijheid rendement oplevert?  
 
Kortom, investeren in gastvrijheid leidt tot meer toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen en het 
versterken van het imago van de (facilitaire) organisatie. De ontwikkeling van Hospitality creëert een hogere 
tevredenheid van medewerkers en klanten. 
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4. Excellent gastheerschap - de motor van gastvrijheid 
 
Van hart tot hart 
De menselijke factor in gastvrijheid is het element wat de meeste impact heeft. Denk maar eens terug aan 
een moment dat jij verrast werd door gastvrijheid. Ongetwijfeld was er een persoon die een 
doorslaggevende rol had in die beleving. Je kunt door een glimlach iemands hart raken. Dat zal een 
meubelstuk of procedure niet zo snel doen. Wereldberoemd dichteres en activist Dr. Maya Angelou zei eens: 
“Mensen vergeten wat je hebt gezegd, ze vergeten wat je hebt gedaan, maar ze vergeten nooit het gevoel 
dat je ze hebt gegeven.  
 
Een kunst 
Excellent gastheerschap is de kunst (geen kunstje) om mensen welkom te laten voelen, mensen in hun hart 
te raken door oprechte aandacht en hartelijkheid. Excellent gastheerschap is  authentiek, je bent (opr)echt 
geïnteresseerd in de ander en hebt volledige aandacht. Je kunt wel een bord met de tekst ‘welkom’ bij de 
ingang plaatsen, maar dit hoeft nog geen welkom gevoel te geven. 
 
Mood Makers 
Ze lopen in iedere organisatie rond: medewerkers die elke dag met een glimlach op het werk verschijnen en 
gasten helpen zonder dat het hen gevraagd of opgedragen wordt. Gewoon, omdat het "in hun zit". Een drive 
om mensen blij te maken. Deze sterren zonder sterallures noemen wij 'Mood Makers'. Ze zijn vaak bekend 
bij iedereen in de organisatie. Zo ontmoette ik eens een beveiliger, Wynand, die 'doktor Love' werd 
genoemd. Of Sasha, een medewerker van het personeelsrestaurant die 'de gastheer van de organisatie' 
werd genoemd omdat iedereen in het ziekenhuis hem kende vanwege zijn gastvrije uitstraling, 
schouderklopjes, knipogen, complimentjes en behulpzaamheid. 
 
Competenties 
Wat maakt een medewerker tot een excellente gastheer of -vrouw?  

1. Enthousiasme, gemotiveerde houding en een representatieve uitstraling. 
2. Oprechte aandacht en interesse, inlevingsvermogen en empathie. 
3. Een dienstbare houding: proactief en behulpzaam. 
4. Een cliënt/gast kunnen "lezen" en gedrag op behoefte kunnen afstemmen. 
5. Hij/zij past zijn/haar snelheid aan. 
6. Hij/zij communiceert vriendelijk en duidelijk en met goede omgangsvormen. 
7. Hij/zij werkt met passie en toewijding en met een onbaatzuchtige drijfveer om van betekenis te zijn. 
8. Hij/zij voelt zich verantwoordelijk voor de beleving van de cliënt/gast. 
9. Hij/zij is een bekwame professional met verantwoordelijkheidsgevoel. 
10. Hij/zij levert een positieve bijdrage aan de aanspreekcultuur en teamperformance. 

 
Kunnen, weten, willen, mogen, zijn 
Helaas maak ik ook vaak mee dat er in organisaties Mood Makers undercover opereren. Ze willen graag 
gastvrij zijn, maar dit wordt ontmoedigd door collega’s, managers, processen en andere ontmoedigende 
factoren. Ik zie vaak dat medewerkers wel heel graag gastvrij willen zijn, maar de context de belemmerende 
factor is.  
 
Wanneer ik aan de slag ga met gastvrijheid in een organisatie, kom ik dan ook dikwijls weerstand tegen. 
Opvallend is dat als je door de weerstand heen prikt het vaak geen kwestie is van niet willen, maar niet 
weten wat er verwacht wordt, bang zijn dat men niet aan de verwachting kan voldoen, men last heeft van 
disfunctionerende collega’s of managers, wordt beperkt door regels, procedures of ontbrekende 
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randvoorwaarden of negatieve ervaringen uit het verleden. Zo verdwijnen vaak geniale ideeën en 
oplossingen in de ‘leemlaag’ van de organisatie en ebt de positieve energie weg wanneer er geen 
vooruitgang lijkt te worden geboekt.  
 
Gastgedrevenheid als kernkwaliteit 
Gastvrijheid wordt niet alleen gestuurd door kennis (weten), vaardigheden (kunnen), drijfveren (willen) en 
randvoorwaarden uit de organisatie (mogen), maar ook door iemands kernkwaliteiten (zijn). Sommige 
mensen hebben andere kwaliteiten ontwikkeld dan het EQ. De vraag is of zulke mensen blij worden van een 
functie met intensief gastcontact. Helaas maak ik nog te vaak mee dat medewerkers in de facilitaire dienst 
op een functie worden geplaatst die ver afstaat van hun kernkwaliteiten. Hoe kan je dan verwachten dat 
iemand met volle passie en energie gastvrij is? De juiste persoon met de juiste begaafdheden voor die 
functie in een goede teamsamenstelling is het recept. 
 
Gastvrijheid is daarom wat mij betreft een kwestie van ontwikkelen in plaats van aanleren of afleren. 
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5. De Guest Journey – een praktische tool 
De Guest Journey, of reis van de gast, is een handig instrument voor het vormgeven van gastvrijheid. 
Je wilt natuurlijk dat de gast tijdens de reis zo min mogelijk dieptepunten en voldoende hoogtepunten 
ervaart. Daarbij kijk je door de ogen van de gast of klant. Een welkome aanvulling op het instrumentarium 
van de meeste managers, dat vooral gericht is op de interne organisatie. De Guest Journey wordt vaak met 
een groep gedaan in de vorm van een brainstorm of workshop. Het instrument kan worden ingezet bij 
concept- en visieontwikkeling, als training of workshop of bij een nieuw- of verbouwtraject. Wat de Guest 
Journey kan opleveren is: 

- Je leert beter door de ogen van de gast te kijken. 
- Je ontdekt wat waarde toevoegt aan de beleving. 
- Je ontdekt de zwakke plekken in de beleving. 
- Je vergroot de focus van lokaal naar de integrale keten van gastvrijheid. 
- Je werkt aan een gezamenlijke visie en "taal".  

 
De reis is onder te verdelen in: 

- voorbeleving, 
- reis, 
- ontvangst, 
- verblijf, 
- afscheid en 
- nabeleving. 

 
Hierbij kan ook gekeken worden naar diverse communicatiekanalen (website, social media, mailing, 
magazine, etc.) en zogenoemde “touchpoints”. Daarbij worden alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, 
proeven) meegenomen. Een aantal onderdelen van de reis zijn minder belangrijk, anderen hebben weer een 
grote invloed op de totaalervaring. Dit noemen we 
kritische belevingsmomenten, moments of truth, 
momenten van de waarheid of maak-of-breek-momenten. 
 
Nationale Ontvangst Barometer 
Uit het onafhankelijk onderzoek naar de ontvangstbeleving 
in Nederland (Nationale Ontvangstbarometer 2014) blijkt  
dat de impact van de gastvrouw op de totale beleving van 
de ontvangst drie keer zo groot is dan de bewegwijzering. 
Opvallend is dat respondenten een gastvrouw nog altijd 
zien als de belangrijkste factor voor een positieve 
ontvangstbeleving: 87% geeft de voorkeur aan een fysieke 
receptioniste of gastvrouw bij ontvangst. Op basis van de 
kritische belevingsmomenten kan dus een gericht 
verbeterplan opgesteld worden.  
 
SPARQ gebruikt de guest journey methode om de 
ontvangst van de bezoekers bij haar  

Benieuwd naar de guest journey voor uw ontvangst?: 
www.sparq.nl. 

http://www.sparq.nl/
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opdrachtgevers zoveel mogelijk voor iedere 
bezoeker op maat te maken en daardoor een 
hoge gastbeleving voor iedere gast te creëren. Op 
basis van een tiental kenmerken worden 
gastprofielen aangemaakt, een groep bezoekers 
met vergelijkbare kenmerken. Die kenmerken 
worden vervolgens visueel vertaald om ieder 
gastprofiel levend te maken en de herkenbaarheid 
te vergroten. SPARQ gebruikt het gastprofiel ook 
in de trainingen van haar gastvrouwen waardoor 
het bewustzijn van haar gastvrouwen wordt 
vergroot en de beleving van bezoekers toeneemt.   
 
Stappenplan: 

1. Kies een gastprofiel. 
2. Benoem de stappen in de reis. 
3. Benoem de kritische belevingsmomenten. 
4. Benoem de gewenste beleving, diensten en serviceniveau per onderdeel. 
5. Analyseer in welke mate de gewenste beleving wordt gerealiseerd en maak een plan van aanpak om 

de beleving te vergroten. 
 
Scenario’s 
Het is interessant om de Guest Journey te doorlopen met verschillende scenario’s en verschillende gasten 
((interne) klant, patiënt, cliënt, leverancier, etc.). Dit genereert namelijk een grote verscheidenheid aan 
informatie en stelt u in staat om gastvrijheid vorm te geven vanuit het perspectief van de gast.   
De onderstaande grafiek is een voorbeeld van de samenvatting van een guest journey. In dit geval een 
weergaven van de guest journey van een bezoeker bij de ontvangst. De figuur laat direct zien welke 
elementen laag scoren op gastbeleving. Bij de guest journey hoort uiteraard een plan van aanpak om de 
beleving op die elementen te vergroten en het totaal oordeel beter te maken 
 

 
 
Dat de guest journey van toegevoegde waarde is blijkt uit de workshop voor een gemeente. Zo kwamen we 
er op tijd achter dat de ontvangst van mindervaliden bij een nieuw stadhuis wel heel karig was. Bij de 
achteringang, waar de invalidenparkeerplaatsen zich bevonden, bleek geen balie te zijn.  
 
De Hospitality Business School van Saxion maakte al eens een video waarin de Guest Journey van een 
zwembad in kaart werd gebracht: https://www.youtube.com/watch?v=Ttf_W1iR39s 
 

 Top 10 factoren voor een gastvrije ontvangst: 
1. Een vriendelijke gastvrouw/-heer (79%) 
2. Voldoende parkeergelegenheid (62%) 
3. Oogcontact met de gastvrouw/-heer (53%) 
4. Lekker zittende stoelen (51%) 
5. Betrokkenheid van de gastvrouw/-heer (49%) 
6. Leuke inrichting van de wachtruimte (47%) 
7. Duidelijke bewegwijzering (43%) 
8. Persoonlijke benadering van de gastvrouw/-heer (40%) 
9. Het voorkomen/uiterlijk van de gastvrouw/-heer (30%) 
10. Een gastvrouw/-heer die oog heeft voor de omgeving (29%) 
 
Bron: Nationale ontvangstbarometer 2014, Sparq 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttf_W1iR39s
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Deel 2. Gastvrijheid in het facilitair bedrijf 
 

Gastvrijheid bij Microsoft namens Hutten. Bron: Hutten 



 

17 

Hospitality 

by Facility Management 

6. Integraal gastvrijheid management en het facilitair bedrijf 
 
Interne en externe klanten 
Het facilitair bedrijf heeft door het excelleren in gastvrijheid zowel invloed op de interne klanttevredenheid 
als de beleving van de klant, die uiteindelijk onze boterham betaalt. De vraag is dus of je een excellente 
gastvrijheidsbeleving voor je interne klant, je collega, net zo belangrijk vindt als de externe klant. Uit 
onderzoek blijkt dat er een directe schakel is tussen klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Zijn 
medewerkers tevreden over de werkgever? Dan is de kans groot dat ook klanten tevreden zullen zijn. Een 
logische gedachte, want waarom zou je tijd en energie steken in een welkom gevoel geven aan je gast, als jij 
je als medewerker niet welkom voelt in de organisatie waarvoor je werkt?  
 
Invloed van de facilitaire dienstverlener 
De afdeling techniek heeft misschien op het eerste gezicht geen directe invloed op de klanttevredenheid, 
maar laten we eens verder kijken. Wanneer het primaire proces door technische storing stilligt, zal de klant 
daar ongetwijfeld last van hebben. Een externe gast kan tijdens zijn bezoek in contact komen met een 
medewerker die aan het werk is. Dit contactmoment heeft bewust of onbewust invloed op de 
totaalbeleving. Daarnaast heeft het Facilitair Bedrijf ook invloed op de interne klanttevredenheid. Wanneer 
een medewerker op een comfortabele, veilige manier kan werken, zal dit een positief effect hebben op zijn 
tevredenheid over het facilitair bedrijf en zal het zijn productiviteit ten goede komen. Een prettige 
werkomgeving en goed voorbeeldgedrag zal een medewerker stimuleren om gasten goed te helpen. 
 
Iedereen is gastheer/-vrouw 
Iedere medewerker die een gast ontmoet tijdens zijn reis heeft invloed op de beleving, dus ook de hovenier 
die even pauzeert van zijn werk, de medewerker Technische Dienst die een lamp repareert, de schoonmaker 
die de toiletten checkt, de administratief medewerker die naar een vergadering loopt en de directeur die zijn 
auto parkeert. Bewustzijn van uitstraling, houding en gedrag is dus essentieel voor iedere medewerker. In de 
ogen van de gast maakt het niet uit of een medewerker op de loonlijst staat van het bedrijf of een externe 
dienstverlener is. In het managen van gastvrijheid zou dan ook een integrale aanpak moeten worden 
gekozen om succesvol te zijn. 
 
Inspiratie vanuit Best Practices 
Om je te inspireren, vind je in dit deel van de Whitepaper  een reeks van best practices uit de verschillende 
onderdelen van het facilitair bedrijf. Ze zullen een kijkje in de keuken geven door hun Hospitality-concept uit 
de doeken te doen. Wellicht ben je benieuwd wat de succesfactoren zijn in het excelleren in gastvrijheid 
wanneer een facilitaire dienst wordt uitbesteed. We starten daarom met wat cijfers en inzichten uit de 
Nationale Ontvangstbarometer 2014, uitgegeven door Sparq. 
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7. Een gastvrij ontvangst volgens Receptel – Een kwestie van oprechte 
aandacht 

 
Gastvrijheid is geen concept 
Gastvrijheid is een beleving die ontstaat door het verschil tussen contact en oprechte aandacht. Wij geloven 
dat gastvrijheid wordt gecreëerd door mensen. Mensen die beschikken over specifieke persoonlijke 
eigenschappen zoals omgevingsgerichtheid, inlevingsvermogen en pro activiteit. Mensen die energie krijgen 
van het zo plezierig mogelijk begeleiden van anderen in een proces van A naar B. Processen en de omgeving 
dienen hierin ondersteunend te zijn en bij te dragen aan de ruimte die mensen hebben of kunnen creëren 
om voor gasten en medewerkers een stap extra te doen. Het is onze overtuiging dat het de menselijke factor 
is die van een strategie een cultuur maakt.  
 
Processen en procedures dienen ondersteunend te zijn aan het creëren van een positieve ‘emotionele’ 
beleving. Om dat te realiseren is samenwerking essentieel, zowel met eigen medewerkers als met uw 
leveranciers. Eén individu kan een verschil maken, maar om gastvrijheid succesvol in een organisatie in te 
bedden en daarmee de identiteit van de organisatie te kenmerken als gastvrij, dient het belang en de wens 
om gastvrij te zijn als een rode draad door de organisatie te lopen en gedragen te worden. 
 
Het effect van een gastvrije ontvangst 
Binnen 6 seconden wordt de eerste indruk gevormd. Het eerste contact met uw organisatie is uw 
visitekaartje, of dat nu via telefoon, intercom of fysiek is. Ze is bepalend voor de eerste indruk die uw 
organisatie achterlaat bij uw gasten en de vertaling van de identiteit van uw organisatie, zowel extern als 
intern. De ontvangst is daarmee het verlengstuk van uw organisatie en op een plek die zo zichtbaar is zowel 
intern als extern, telt ieder detail. Zowel de ruimte, de medewerkers en de communicatievormen dienen een 
directe vertaling te zijn van uw kernwaarden. Gastheerschap vertaalt zich in medewerkers die pro actief 
contact maken en onderhouden met hun gast, die voorbereid zijn, interesse tonen en doorvragen om op die 
manier meerwaarde te kunnen bieden. Medewerkers die uw gasten herkennen en bij naam noemen, die 
zich verantwoordelijk voelen voor hun werkomgeving en deze onderhouden omdat dit deel uitmaakt van de 
eerste indruk.  
 
Een persoonlijk en warm ontvangst in een stijl van uw organisatie zorgt ervoor dat uw gasten zich welkom en 
comfortabel voelen. Het realiseren van deze positieve ‘emotionele’ beleving is essentieel voor de eerste, 
maar ook lange termijn indruk en tevredenheid van de gast. Bedrijven die hun gasten centraal stellen, hen 
waarderen en verrassen met hun service en aandacht, creëren klantwaarde en loyaliteit. 
 
 

Door: Rolijn Greve, Landelijk Manager Receptel. 
  

Receptel is gespecialiseerd in het creëren van een gastvrije klantbeleving. Zij 
behoort tot de top van specialistische outsourcingsbedrijven op het gebied van 
hospitality. Vanuit haar expertise op het gebied van klantbeleving en gastvrijheid 
biedt Receptel organisaties ook services en ondersteuning bij het ontwikkelen 
van gastvrijheid binnen hun organisatie. 
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Een warm welkom heeft niet alleen een positief effect op uw 
klantbeleving, maar zo leert de ervaring, ook een belangrijk 
effect op medewerkers. Ook voor hen is de ontvangst binnen 
uw organisatie een dagelijkse beleving die hen bewust maakt 
van de wens om gastvrij te zijn. Het vergroot de 
bewustwording en het draagvlak voor gastvrij gedrag en 
bevordert de medewerkertevredenheid en onderlinge 
samenwerking. Goed voorbeeld doet goed volgen! 
 
Gastvrij ben je, dat leer je niet 
Gastvrijheid wordt gecreëerd door medewerkers en de basis 
voor gastvrijheid ligt dus in de werving van de juiste 
mensen. Medewerkers die zich, ongeacht hun rol of 
verantwoordelijkheden, graag opstellen als gastheer of 
gastvrouw. Medewerkers die over de juiste intrinsieke 
motivatie en persoonlijke eigenschappen beschikken om het 
verschil te maken.  
Het werven en selecteren van deze medewerkers vraagt dus om een andere selectieprocedure dan de 
traditionele cv-screening op opleiding en werkervaring. Uiteraard zijn capaciteiten belangrijk maar liever een 
zeer gastvrije medewerker die nog wat bij moet leren dan een zeer capabele medewerker die niet van 
nature gastvrij is. Natuurlijk is het handig als uw gastheer of gastvrouw ook administratieve talenten heeft en 
op rustige momenten neventaken kan uitvoeren maar als haar passie ligt bij een vlekkeloze administratie zal 
het haar veel moeite kosten om deze taak ad hoc af te breken bij binnenkomst van een gast. En niets is zo 
funest voor de gastvrijheidsbeleving als een medewerker die naar een beeldscherm kijkt. 
Daarom geloven wij in de omgekeerde selectie. We gaan eerst in gesprek met mensen over hun passie, 
motivatie en hobby’s alvorens we kijken naar capaciteiten. We luisteren eerst naar de telefoonstem, 
intonatie en communicatiestijlen alvorens we beoordelen hoeveel ervaring aanwezig is. Want laten we 
eerlijk zijn, het is de toon die de muziek maakt. 
 
Gastvrijheid managen, een kwestie van aandacht 
Met de juiste mensen aan boord is het managen van gastvrijheid een combinatie van goede basisafspraken 
met heldere uitgangspunten, gevolgd door een continu proces van proactieve aandacht en activiteiten.  
Een vertaling van processen, procedures en doelstellingen die horen bij de protocollen van een organisatie 
of die bijdragen aan het vergroten van de gastvrijheid, worden vastgelegd in een handboek. Deze worden 
aangevuld met afspraken over representativiteit en communicatievormen. Geen hogere wiskunde, gewoon 
heldere afspraken die ervoor zorgen dat er continuïteit is in de kwaliteit, gastvrijheid en klantbeleving.  
Uit het onderzoek is gebleken dat de mate van pro-activiteit, de gastvrijheidsbeleving sterk beïnvloed.  
Pro-activiteit in combinatie met oprechte aandacht vormt de basis voor het managen van gastheren/-
vrouwen. Managen is in dit geval daarmee niet de juiste woordkeuze, om gastheerschap te stimuleren zal je 
inspirerend moeten zijn. KPI’s en targets motiveren gastheren en -vrouwen niet om het best uit zichzelf te 
halen. Uitkomsten van belevingsonderzoeken, coaching en aandacht echter wel.  
 
Daarom meten we, door mystery visits en calls maandelijks de klantbeleving en bespreken deze pro actief 
met onze medewerkers en teams. Om ervan te genieten, te leren en om scherp te blijven.  
 
Onze Business Managers staan frequent zij aan zij met onze gastheren en -vrouwen om hen te coachen. 
Daarnaast voeren we regelmatig werkoverleg en stimuleren we medewerkers om actief mee te denken in 
klantoplossingen op het gebied van gastvrijheid. We hebben bijzondere aandacht voor training en 
inspiratiedagen. Maar bovenal geloven we dat we het beste uit onze mensen halen door het tonen van 
oprechte interesse en door hen het gevoel te geven dat ze altijd welkom zijn. 

Gastvrijheid is het verschil tussen  
contact en oprechte aandacht. 
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Samen werken aan samenwerken 
Als outsourcingsspecialist realiseren we ons dat het voor 
organisaties best spannend kan zijn om een deel van de 
keten uit te besteden aan een externe partij. Zeker als dit 
gaat om dat deel waar klantbeleving wordt gecreëerd. 
Samen werken aan een duurzame en succesvolle 
samenwerking is daarom erg belangrijk. We weten hoe 
belangrijk vertrouwen, pro activiteit en aandacht is in het 
opbouwen van een duurzame relatie en het creëren van 
klantwaarde. En als verlengstuk en visitekaartje van onze 
opdrachtgever is het voor ons essentieel om de organisatie 
écht te leren kennen: hun cultuur, visie, doelstellingen, 
partners en medewerkers. Als Facility Provider voelen we ons 
eigenaar én onderdeel van het facilitaire team. 
 
Daarom investeren we veel tijd in het opbouwen van de 
relatie met onze opdrachtgever. In de samenwerking besteden we vooral aandacht aan de volgende 
succesfactoren waarin we geloven. We:  

1. doen waar we goed in zijn, gastvrijheid, 
2. leggen en onderhouden pro actief contact, zowel met de (facilitaire) organisatie als ook met de 

overige leveranciers, 
3. tonen interesse,  
4.  kijken over muren heen en durven onze nek uit te steken, 
5. durven ons kwetsbaar op te stellen, 
6. zoeken verbinding door aandacht, 
7. vragen door en zoeken naar mogelijkheden om meerwaarde te kunnen bieden, 
8. weten waar de grens en bewegingsruimte is, maar wanneer dat nodig is, zullen we 

beargumenteerd de ruimte proberen te vergroten om voor anderen net dat beetje extra te 
betekenen, 

9. nemen onze verantwoordelijkheid en  
10. adviseren vanuit onze expertrol.  

 
Gastvrijheid is geen verstandige keuze  
Het is een blijvende trend om gastvrijheid te ontwikkelen binnen organisaties. Gastvrijheid is het nieuwe 
klantgerichtheid. Maar gastvrijheid doe je er niet even bij, gastvrijheid is een overtuiging, een beleving die 
moet passen bij de identiteit van uw organisatie. Dus wees in de zoektocht naar de passende vorm van 
gastvrijheid eens zelf te gast en beleef! Laat u niet beperken door de huidige belemmeringen maar 
inspireren door toekomstige mogelijkheden. Wilt u eens een kijkje in de keuken van een andere organisatie 
nemen, wij zijn graag uw gastheer/-vrouw! 
 

Gastvrijheid doe je er niet even bij  
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8. Beveiliging als gastheer – Een kijkje in het stadhuis van Lelystad 
 
Gastheer met oog voor veiligheid 
"We genieten elke dag van ons werk als gastheer en beveiliger bij het 
stadhuis in Lelystad. Naast het feit dat het pand prachtig is en we met een 
goed team samenwerken, is onze functie in het afgelopen jaar verrijkt door 
gastvrijheid. Voorheen liepen we als beveiligers door de centrale hal, 
scannend op mogelijke veiligheidsincidenten. Met alleen het aanspreken op 
ongewenst gedrag, zoals eten en drinken wat bij ons verboden is, kan de dag 
wel lang duren.  
 
Maar onze functie is veranderd. We zijn in eerste instantie gastheer en 
gastvrouw en wanneer nodig beveiliger. We staan bij de ingang of lopen door de 
ruimte. Door oogcontact, een vriendelijke groet en glimlach heten we de mensen 
welkom,” aldus Frans van der Blom, die samen met Wilfred Klaassen coördinator 
en beveiliger is namens Fair Groep bij Gemeente Lelystad. 
 
Meer tevredenheid én veiligheidsgevoel 
"Wat het oplevert? In eerste instantie meer veiligheidsbeleving. Onze interne 
klanten, de medewerkers van Centrum Werk en Inkomen, de receptie en de 
publieksbalie, voelen zich veiliger en zijn meer tevreden over onze 
beveiligingsdienst. Bijzonder, aangezien we daarvoor ook altijd met twee 
personen aanwezig en zichtbaar waren.  
 
Sinds onze nieuwe focus hebben we meer contact met onze klanten. Zo af en toe 
maken we een praatje en checken we informeel de tevredenheid. Ook de externe 
gasten, de burgers, weten ons te waarderen. We bouwen echt een band op met 
onze gasten. Op een piekdag krijgen we soms wel 200 vragen van bezoekers. 
Daarmee ontlasten we onze collega’s bij de receptie en andere balies." 
 
Minder agressie door meer gastvrijheid 
"Na afloop van een incident waarbij we als beveiliging ingrepen, liep ik met de 
burger mee naar de uitgang om informeel na te praten. Vanuit oprechte 
interesse vroeg ik hoe het kwam dat hij aan de balie zo kwaad werd. Op die 
manier kon ik mij inleven in zijn situatie, hem beter leren kennen en werd hij 
geleidelijk rustiger. Een aantal weken later stond hij ineens voor mijn neus. Hij 
vroeg mij of ik met hem mee wilde gaan naar de balie waar hij een afspraak had. 
Hij was namelijk bang dat hij weer uit zijn plaat zou gaan. Hier zie je dat je door 
gastvrij te zijn zelfs agressie kan verminderen", aldus Van der Blom. 
 

Interview met: Frans van der 
Blom en Wilfred Klaassen, 
coördinator en beveiliger van 
Fair Groep en Frits Kaijen, 
coördinator Huisvesting bij 
Gemeente Lelystad. 
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Succesfactoren 
"Ondanks dat we de beveiliging hebben uitbesteed aan de Fair 
Groep, schenk ik veel aandacht aan het team beveiligers", 
aldus Frits Kaijen, coördinator Huisvesting bij Gemeente 
Lelystad. "Regelmatig hebben we formeel en informeel 
overleg. Ook gaan we regelmatig samen uit eten met het 
team. Om de nieuwe werkwijze kracht bij te zetten hebben we 
een gezamenlijke notitie opgesteld waarbij we onze visie op 
gastvrijheid concreet hebben gemaakt en de merkbaarheid op 
de werkvloer beloven. 
 
De training, aangevuld met coaching on the job, heeft als 
vliegwiel gewerkt. De beveiligers hebben ervaren hoe leuk 
gastheerschap is doordat ze zijn uitgedaagd zelf met hun 
gedrag te experimenteren. Ook zijn we bezig met nieuwe 
kostuums die een nog meer representatieve en gastvrije 
uitstraling hebben.  
 
De meewerkend teamleiders werken beiden fulltime en zijn 
nu verantwoordelijk voor het coachen van hun collega’s.  
Hopelijk zal het andere afdelingen inspireren om ook met  
gastvrijheid aan de slag te gaan." 
 
 

Regelmatig (in)formeel overleg is een van de 
succesfactoren. 
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9. Hospitality & Schoonmaak – Een kijkje in de keuken van EW Facility 
Services 

 

 
Drie pijlers: Hospitality, Samenwerking en Organisatie. 
Onze dienstverlening is gebaseerd op de pijlers Hospitality, Samenwerking en Organisatie. Zij vormen de 
blauwdruk van onze dienstverlening. De behoefte van de eindgebruiker en de opdrachtgever staan hierbij 
centraal.  
 

 Hospitality - Hospitality waarborgen wij doordat 
beleving altijd prominent aanwezig is in onze 
dienstverlening. Wij geloven in 100% 
dagschoonmaak. Wij zetten bovengemiddeld meer 
leiding in met minimaal 3 jaar Hospitality-ervaring. 
 

 Samenwerking - Wij geloven dat een goede 
samenwerking met opdrachtgevers een 
belangrijke voorwaarde is voor kwalitatief 
hoogwaardige dienstverlening. Ondernemerschap, 
flexibiliteit en transparantie zijn voor ons 
sleutelwoorden in een succesvolle samenwerking.  
 

 Organisatie - Het resultaat van een goede 
organisatie is een goede kwaliteit. Ons resultaat is de kern van onze dienstverlening en moet altijd 
goed zijn. Wij verzekeren kwaliteit door inzet van een innovatief kwaliteitmeetsysteem dat gericht is 
op zowel de technische kwaliteit als de belevingskwaliteit. Daarnaast staan wij voor een hoge 
automatiseringsgraad, duurzame inzet van medewerkers, producten en diensten en een hoog 
kwaliteitsniveau van leidinggevenden en uitvoerende medewerkers. 

 

Door: Bas Haagen, Directeur Marketing en Sales EW Facility Services 
 
Het is onze overtuiging dat wij met onze facilitaire dienstverlening positief 
bijdragen aan de beleving van medewerkers, gasten en bezoekers op de totale 
dienstverlening van onze opdrachtgevers. Ons marktleiderschap in de 
hotelbranche staat garant voor innovatieve hospitality concepten die wij 
succesvol weten door te vertalen naar de kantoren-, leisure- en zorgbranche. 
 

 

Figuur 5: Drie pijlers van EW Facility Services 
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De Hospitality-factor 
Hoe realiseer je de Hospitality-factor binnen schoonmaak? Met 
enkel een training geven kom je er niet. De Hospitality-factor 
moet van binnenuit komen, verankerd zijn binnen de gehele 
bedrijfsvoering en verweven met alle gedragingen van de 
medewerkers: van de uitvoerende medewerkers en 
leidinggevenden ter plaatse, die in dagelijks contact met de 
opdrachtgever en eindgebruikers, tot aan het management. Ook 
maken wij gebruik van de juiste tools en acties om deze visie op 
gastvrijheid te ondersteunen en versterken.   
 
Met betrekking tot uitvoerende medewerkers concretiseert de 
Hospitality-factor zich voor een belangrijk deel in gedrag en 
houding. Denk aan groeten, proactief handelen, suggesties ter 
verbetering vanuit medewerkers, omgevingssensitiviteit en een 
correcte uitstraling en representatieve werkkleding. Maar ook 
aandacht voor verzorgde werkwagens en materialen. In ons 
wervings- en selectieproces sturen wij reeds aan op deze 
competenties. Daarnaast investeren wij continu in trainings- en 
opleidingsprogramma’s, persoonlijke coaching en 
medewerkersloyaliteit.  
 
Leidinggevenden met Hospitality ervaring 
Daarnaast zijn onze hoog opgeleide leidinggevenden met 
Hospitality-ervaring essentieel voor de realisatie van onze 
gastgerichte aanpak. Zij zijn bovengemiddeld veel op locatie 
aanwezig en zijn de succesfactor in aansturing en coaching van 
onze medewerkers. Vanuit hun beslissingsbevoegdheid kunnen zij 
snel schakelen met en zijn ze nauw betrokken bij opdrachtgevers 
en medewerkers.  
 
Facility Host en dagschoonmaak 
Kijkend naar de inrichting van de schoonmaakwerkzaamheden 
biedt dagschoonmaak belangrijke voordelen. Door aanwezigheid 
op de dag kunnen onze medewerkers beter inspelen op 
individuele wensen van eindgebruikers en direct reageren op (ad 
hoc) verzoeken. Vanuit onze integrale visie op 
schoonmaakdienstverlening bieden wij daarnaast de dienst 
Facility Host aan. De Facility Host is een schoonmaakmedewerker met aanvullend een belevingsverhogende 
taak. Met deze dienst ondersteunen wij opdrachtgevers in het managen van klantbeleving. De inzet van een 
Facility Host zorgt namelijk voor een continue zichtbaarheid, hoog kwaliteitsniveau en verhoging van 
Hospitality binnen de organisatie. Eindgebruikers hebben één aanspreekpunt voor meerdere facility-taken. 
Ervaring leert dat dit belevingsverhogend werkt.   
 

Houding, gedrag en uitstraling 

Leidinggevenden op locatie zijn de 
succesfactoren in coaching en aansturing 
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Meten van klantbeleving: Tell-us! 
Om klantbeleving te verbeteren, moet eerst in kaart worden 
gebracht hoe het gesteld is met die klantbeleving. Binnen de 
hotellerie maken wij gebruik van gestandaardiseerde 
belevingsmetingen, uitgevoerd door de opdrachtgever. Voor 
andere marktsegmenten - kantoren, leisure en zorg - 
ontwikkelden wij het meetsysteem Tell-us! Dit vanuit de visie dat 
er een directe koppeling bestaat tussen het meten van 
klantbeleving en de operationele uitvoering op locatie. De online 
en 24|7 methodiek van ons meetsysteem geeft opdrachtgevers 
gelegenheid in te spelen op individuele reacties van 
medewerkers en gasten nog vóórdat zij de deur uit zijn. 
Bovendien weten opdrachtgevers hierdoor waar het goed gaat, 
waar verbeteringen nodig zijn en waar zij mogelijk op kosten 
kunnen besparen. Tell-us! kan zowel de beleving van individuele 
diensten als de integrale ervaring meten. 
Tell-us! bieden wij in een push- en pullvariant. Bij de pushvariant ontvangt de doelgroep via e-mail vragen of 
gebruiken wij het WiFi-netwerk om een survey te versturen. Bij de pullmethode kan de doelgroep via 
consoles in het gebouw en posters met QR-codes online en realtime de facilitaire diensten beoordelen. Ook 
kan de survey via Intranet aangeboden worden.  
 
Samenwerking 
Naast eerdergenoemd ondernemerschap, flexibiliteit en transparantie is het van belang dat wij kennis en 
inzicht hebben in de specifieke problematiek en omstandigheden rondom de core business van 
opdrachtgevers. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol en willen opdrachtgevers graag duidelijk 
inzicht in de wijze waarop wij met ons personeel omgaan. Denk aan arbeidsomstandigheden, leiderschap, 
bezetting en continuïteit. Ook het waarborgen van kwaliteit, evenals het verzorgen van een duidelijke en 
transparante financiering in relatie tot geformuleerde doelen en beschikbaar budget, zien wij als kritische 
succesfactoren. 
 
Integrale benadering 
Hoewel schoonmaakdienstverlening een belangrijke rol vervult, vergt een goed doorgevoerd 
gastvrijheidsconcept een integrale benadering waarbij de verschillende facilitaire services binnen een 
gebouw op elkaar worden afgestemd. Want, hoewel afkomstig van verschillende aanbieders, ervaren 
medewerkers en gasten de aangeboden services vaak als één geheel. Wil men dus de totale klantbeleving 
verhogen, dan is een integrale aanpak vereist. 
 

Continu investeren in training en opleiding 
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10. Werkplezier - Mede mogelijk gemaakt door de Servicedesk! 
 
Hospitality biedt facilitaire organisaties mogelijkheden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de moederorganisatie. Helaas wordt het Hospitality-concept te vaak ingezet als 
standaardoplossing voor facilitaire organisaties die meer klantgericht willen werken. Hospitality op zichzelf is 
geen bestaansrecht, het creëren van arbeidsvreugde voor je interne klant wél. In dit artikel lees je hoe je als 
facilitaire servicedesk met Hospitality kunt onderscheiden. 

 
 
Hospitality is één van de kernwaarden 
Wij zijn er van overtuigd dat, voor bezoekers en gasten, een goed Hospitality-concept kan bijdragen aan het 
imago van een organisatie. Voor de interne klant is echter een andere aanpak nodig. Een aanpak die beter 
aansluit bij de kernwaarden die de klant wil ervaren als hij of zij gebruikmaakt van facilitaire dienstverlening.  
 
Enige tijd geleden zijn wij gestart met het onderzoeken van de verwachtingen van klanten op kernwaarden 
van facilitaire dienstverlening. De resultaten verschillen per organisatie, maar duiden erop dat een interne 
klant lang niet altijd zit te wachten op Hospitality. Andere kernwaarden, zoals snelheid of flexibiliteit, worden 
door de klant als belangrijker ervaren. Kortom: Hospitality is slechts één van de tools die ingezet kunnen 
worden om een klantgerichte facilitaire organisatie te realiseren, maar zeker niet de enige! 
 
Een servicedesk is sterk afhankelijk van de thema’s die binnen de moederorganisatie prioriteit hebben, 
bijvoorbeeld Hospitality, beheersing van kosten of duurzaam werkgeverschap. Door wisselende prioriteiten 
is de servicedesk continu aan het ontwikkelen. De kunst is om als servicedesk, op basis van de kernwaarden 
van de organisatie en/of klantbelevingsonderzoek, die kernwaarden uit de dragen waar een klant behoefte 
aan heeft; ofwel business alignement met oog voor de klantverwachting.  
 
Interessant is hoe servicedesks zich in deze situaties ontwikkelen en welke focus zij kiezen op de efficiency 
van systemen, processen en mensen of welke invulling zij geven aan een Hospitality-concept. De mate 
waarin interne gastvrijheid toegepast kan en/of moet worden is dus per definitie afhankelijk van de 
organisatieprioriteiten.  
 

Door: Wisse Stenchlak, Business Engineer en Tiko Smetsers, Senior Interim 
Professional bij ArrangeGroup.  
 
ArrangeGroup is Nederlands enige 'full resourcer' die gelooft dat 
ontwikkeling leidt tot energie, vooruitgang, zingeving, duurzame kwaliteit 
en waarde. Actief binnen Facility Management en Inkoop lost 
ArrangeGroup met de juiste kennis en kunde op kwalitatieve wijze 
facilitaire vraagstukken binnen de facilitaire dienstverlening op. De 
oplossingen van ArrangeGroup variëren van conventioneel tot innovatief 
en van tijdelijk tot structureel. Door onze ontwikkelings- en innovatiedrang 
zetten wij relaties in hun kracht. Wij onderstrepen dit door onze kennis, 
die wij als 'The Facility Lab' ontwikkelen, zoveel mogelijk te delen met 
opdrachtgevers en professionals.  
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Servicedesk is het kennisinstituut 
De servicedesk is een unieke afdeling en heeft veel 
potentie. Het kan een ‘unique selling point’ zijn voor de 
klantgerichte facilitaire organisatie en de gehele 
organisatie. Het is daarmee één van de weinig 
operationele afdelingen, welke strategische invloed kan 
uitoefenen binnen de organisatie. Met de juiste organisatie van de servicedesk kan men deze kennis 
toepassen in de klantgerichte facilitaire aanpak.  
 
Goede medewerkers zijn van wezenlijk belang op de servicedesk en laten de organisatie glimlachen. 
Hiermee dragen zij direct bij aan het bestaansrecht van de servicedesk, namelijk mensen in een organisatie 
gelukkig laten voelen, goed laten werken en aangenaam verblijven.  
 
Het draait op een servicedesk dus om organisatiesensitiviteit: het spel tussen wat de moederorganisatie wil, 
de klant verwacht en ervaart en hoe de servicedesk dit aanpakt, met elkaar verbindt en vertaalt naar 
praktische en werkende oplossingen. 
 
De ‘lucky 7’ van de servicedesk 
Bij het vormgeven van een Hospitality-concept binnen de servicedesk geloven wij in de zeven 
succesfactoren, de ‘lucky 7’. 
 
1. Mensen 
Het is van doorslaggevend belang dat de servicedeskmedewerkers een intrinsieke motivatie hebben om 
klanten gelukkig en blij te maken. Als dit hun drijfveer is, klinkt dit door in alle acties die zij ondernemen. 
Competenties die hierbij passen zijn: oprechtheid (eerlijkheid is van cruciaal belang in het spel van 
verwachtingen), enthousiasme, empathisch vermogen, dienstbaarheid, oplossingsgerichtheid, situationeel 
handelen en communiceren, onbaatzuchtig, verantwoordelijkheid en teamgericht.  
 
2. Organisatiesensitiviteit 
Organisatiesensitiviteit is flexibel omgaan met veranderende omstandigheden binnen de organisatie. 
Accepteren dat organisatieverandering continu is (en niet een keuze), maar hoe je met deze verandering 
omgaat, het in positieve zin proactief aanwendt voor de ontwikkeling van de servicedesk, wel een keuze is. 
 
3. Focus 
De focus daar leggen waar die nodig is en gevraagd wordt: volgens je klant, je corporate visie en/of facilitaire 
strategie. 
 
4. Kennis 
Beschikbare kennis is onontbeerlijk, bij Hospitality 
gaat het niet alleen om feitelijke kennis over je 
dienstverlening, maar vooral ook over de kennis 
over je klant. De slimme servicedesk registreert klantgegevens (en niet enkel namen en contactgegevens), 
zodat je tijdens een volgend contactmoment in kunt gaan op deze details.  Wanneer je met een klant 
communiceert, is een slimme servicedesk op de hoogte van wat er speelt, wat er in het verleden heeft 
plaatsgevonden met die klant en wat er toen goed en niet goed is verlopen. 
 
5. Ondernemerschap 
Ongeacht de uitgangspunten is een proactieve houding belangrijk. Binnen een Hospitality-concept richt 
ondernemerschap zich met name op die proactieve acties die het de klant makkelijker maken. Net even dat 
stapje extra zetten zonder dat daarom gevraagd is, of ten faveure van je klant de regels oprekken. 

Details tellen en geven aan dat de servicedesk gelooft in  
een langere relatie dan eenmalig contact. 

De servicedesk is het kennisinstituut van de 
klantverwachting en ervaring. 
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6. Structuren en procedures 
Hospitality, structuren en procedures lijken niet goed samen te gaan. Je kunt echter ook structuren en 
procedures neerzetten waarbinnen de servicedeskmedewerker vrij kan en mag opereren. Zolang dit maar 
duidelijk is vanuit het management: Waar liggen de grenzen? Binnen welke kaders kan geopereerd worden 
en welke financiële en creatieve ruimte is er? De rest is een creatieve ontdekkingstocht en mag worden 
benut; overal waar geen regel voor is, beslaat de creatieve ruimte van de Servicedesk. 
  
7. Eigenaarschap 
De mate van eigenaarschap over de melding bepaalt voor een groot deel de invloed die je hebt op de 
afhandeling en de mogelijkheden om proactief te opereren en communiceren. Binnen een Hospitality-
concept is de servicedesk single-point-of-contact en moet dus altijd op de hoogte zijn van de voortgang. De 
nadruk ligt hier meer op de klantbegeleiding en het stimuleren van progressie bij de leveranciers, terwijl een 
op efficiency gerichte servicedesk zich meer richt op de procesbewaking. 
 
Onze tip: ga aan de slag met de 7 kritische succesfactoren en kneed deze zodanig dat ze de organisatie 
ondersteunen bij het creëren van arbeidsvreugde voor je interne klanten.  
  
 
 

Hospitality & Servicedesking: de lucky 7 
 
1. Mensen 
2. Organisatiesensitiviteit 
3. Focus 
4. Kennis 
5. Ondernemerschap 
6. Structuren en procedures 
7. Eigenaarschap 
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11. Gastvr ije Catering en Hospitality Services – Een interview met Hutten 

Wat is jullie visie op gastvrijheid en/of jullie gastvrijheidsconcept? 
Gastvrijheid moet kloppen, moet echt en oprecht zijn. Dit is volgens Hutten het vertrekpunt en eigenlijk de 
kern waar het om gaat. Denk maar eens mee: waarom kom jij zo graag in dat ene restaurant? Wat maakt dat 
je juist daar terug wil komen? Waarom ben je er gelukkig als je er bent? Het antwoord zal liggen in de lijn van 
het waarmaken van je verwachtingen. Want dat is precies wat jouw favoriete restaurant doet en dat is 
precies wat Hutten voor ogen heeft bij gastvrijheid. Sterker: liever nog overtreffen we de verwachtingen van 
onze opdrachtgever en hun gasten, medewerkers of patiënten. Zo voegen we waarde toe. Waarde 
toevoegen en van betekenis zijn, zijn heel belangrijk voor ons. Bij Hutten staat het leveren van gastvrijheid al 
bijna honderd jaar centraal. Dat was al zo bij het café-restaurant waar Piet Hutten zijn gast tot het 
middelpunt maakte. Smaakte het? Was het gezellig? Ben je tevreden? Die gastvrije instelling zit in ons bloed 
en maakt dat we in de huidige tijd zo goed mee kunnen denken met organisaties als het om gastvrijheid 
gaat.  
 
Hoe creëer je dan zo’n gastvrijheidsbeleving? 
Non-verbale communicatie speelt een grote rol als het gaat om deze gastvrijheidsbeleving. 80% van wat 
mensen zeggen wordt niet gehoord. En als je ergens binnenstapt, heb je bewust of onbewust meteen je 
oordeel klaar. Klopt dat wat je ervaart met het beeld dat je had van deze organisatie of instelling? Dat 
ervaren doe je dus met al je zintuigen. Alle zintuigelijke prikkelingen dragen bij aan de contextbeleving van 
de gast. Oprechte gastvrijheid voel je, zie je, hoor je, ruik en proef je.  
 
En hoe zit dat bij jouw organisatie? Wat ervaren jouw medewerkers en gasten?  
We leven in een wereld die steeds digitaler wordt, met kritische klanten en medewerkers. En in een wereld 
waarin steeds meer mensen zoeken naar eerlijke verbindingen en zingeving. Transparant zijn, laten zien wie 
je bent, waarom je de dingen doet die je doet en hoe, zijn essentiële punten waarmee je je als organisatie 
juist nu kunt onderscheiden. Kantooromgevingen veranderen steeds meer van een plek om te werken naar 
een plaats om collega’s en relaties te ontmoeten. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek, waarbij 
gastvrijheidsdiensten onmisbaar zijn. Met onze visie op en aanpak van hospitality ondersteunen en 
ontzorgen wij organisaties hierbij.  
 

Judith van Leeuwen, Manager Hutten Multiservices. 
 
Hutten is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een toonaangevende 
nationale culinaire en gastvrijheidsdienstverlener. Hutten streeft naar 
maatschappelijke relevantie en wil toevoegen: meer aandacht, daarmee 
maakt Hutten het verschil. Door haar medewerkers optimaal te faciliteren 
in hun persoonlijke ontwikkeling en geluk, door in de huid van haar 
opdrachtgevers te kruipen en echt toe te voegen aan de opdrachtgevers’ 
propositie aan medewerkers, gasten of patiënten. Dagelijks werken ruim 
1400 mensen samen in Hospitality Services (receptiediensten en hostess 
services), Multi Services (coördinatie facilitaire diensten), Exclusieve 
Catering, Bedrijfs Catering, Food Services en Food Care aan de 
gastvrijheidsbeleving op hun locatie. www.hutten.eu 

 

http://www.hutten.eu/
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Hoe pakken jullie dit dan aan bij Hutten? 
Uitgangspunt bij onze aanpak is dat we die verwachtingen willen 
waarmaken en zelfs overtreffen.  De eerste stap is een goed 
gastvrijheidsplan. We inventariseren daarvoor eerst heel goed wat de 
doelstellingen van de opdrachtgever zijn. Hutten Hospitality Services 
werkt vanuit een gastvrijheidsscan, waarbij we het huidige 
‘hospitalityniveau’ van jouw organisatie meten. Op basis van de 
bevindingen gecombineerd met de doelstellingen, schrijven we een 
gastvrijheidsconcept en vervolgens wordt dit geïmplementeerd en 
bewaakt.  
 
In het gastvrijheidsconcept laden we de boodschappen die de 
organisatie wil zenden naar haar gasten en medewerkers, passend bij 
de missie, visie en cultuur. Het is heel belangrijk dat het pand gezien 
wordt als het huis en het zijn van een bedrijf. Alles wat een patiënt, 
gast of medewerker ervaart door middel van het concept, vertelt een 
verhaal. Wat beleven ze wanneer ze uw organisatie bezoeken? Wat 
horen, zien, ruiken, voelen en proeven ze van binnenkomst tot 
vertrek? In deze totaalbeleving van gastvrijheid zien wij als Hutten ons 
onderscheidend vermogen. 
 
Welke rol spelen jullie medewerkers in de visie? 
Hoe gastvrij jouw gast of medewerker zich benaderd voelt, wordt 
voor een groot deel bepaald door de mensen die de diensten 
leveren. Gastvrijheid is geen kunstje, dat bezit je van nature. Het is 
voor ons dan ook de belangrijkste pijler tijdens ons wervings- en 
selectiebeleid. Hutten heeft als visie de Beste, de Leukste en de 
Gelukkigste. Een visie die gaat over ambitie: we willen de beste zijn 
in gastvrijheid, in concept en op culinair vlak.  
 
Als werkgever en leverancier willen we de leukste zijn. En we stellen het geluk van onze medewerkers 
centraal. We hebben een flexibele werkomgeving, een platte structuur en een sociaal beleid. We geloven dat 
als je optimaal oog hebt voor het talent van je medewerkers en hen de kans geeft deze talenten te  
ontwikkelen, ze niet alleen lekkerder in hun vel zitten, maar zij ook de beste en meest oprechte gastvrijheid 
kunnen leveren.  
 
Op welke manier kun je bij hospitality en catering door gastvrijheid het verschil maken? 
Zowel hospitality als bedrijfscatering, banqueting, schoonmaak, beveiliging en een eventuele espressobar 
zijn klantgerichte diensten. Deze diensten staan duidelijk in het zicht en dragen onmiskenbaar bij aan de 
merkbeleving van een gast, medewerker of patiënt. Wanneer deze klantgerichte hospitality en facility 
services allemaal door één team worden verzorgd, is de dienstverlening perfect op elkaar afgestemd en 
ondersteunen de afdelingen elkaar nog beter. Zo kunnen hospitality medewerkers bijvoorbeeld worden 
ingezet als barista en kunnen zij tijdens daluren van de receptie meehelpen in de banqueting. Er ontstaat 
één team, één totale beleving met als basis het gastvrijheidsconcept. Dit brengt daarnaast aanzienlijke 
efficiencyvoordelen met zich mee met betrekking tot de personele bezetting, de communicatiestructuur, 
overheadkosten en contractbeheer.  
 

Oprechte gastvrijheid voel je,  
zie je, hoor je, ruik en proef je. 
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Op welke manier managen/organiseren/meten jullie Hospitality? 
Om ons onderscheidend vermogen te garanderen, worden de medewerkers van Hutten Hospitality Services 
meegenomen in onze hospitality trainingen. We maken onze medewerkers bewust van datgene wat 
hospitality voor een organisatie betekent en hoe zij dit in de praktijk toe dienen te passen. Dit programma 
kan ook gevolgd worden door alle andere facilitaire afdelingen. Dit stimuleren we ook altijd bij onze 
opdrachtgevers. Want als iedereen meedoet, worden alle afdelingen en collega’s zich meer bewust van 
elkaars taken, de momenten waarop zij elkaar kunnen helpen en vormen ze één team met één gezamenlijk 
doel: de beste gastvrijheid bieden. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven borgen, 
worden daarnaast mystery visits uitgevoerd door een extern bureau, houden we zelf diverse 
tevredenheidsonderzoeken per jaar en organiseren we persoonlijke en vakinhoudelijke trainingen voor het 
team.  
 
Wat zijn de succesfactoren in de samenwerking tussen FM 
en Facility Provider in een uitbestede situatie? 
Het belangrijkste doel van het uitbesteden, is het 
ontzorgen van onze opdrachtgever, zowel in de 
gastvrijheidsbeleving naar zijn gasten en medewerkers toe 
als in de samenwerking met ons als Facility Provider. 
Ontzorgen op het gebied van contractmanagement, maar 
ook het ontzorgen op het gebied van expertise. Het 
uitbesteden van gastvrijheidsbeleving en service 
management aan Hutten biedt de Facility Manager de 
kans zich te focussen op zijn/haar core business: het op 
strategisch niveau meedenken met de organisatie op 
facilitair vlak. Tegelijkertijd werken we  als partners samen 
aan een gezamenlijk doel, waarbij pro-activiteit, aandacht, 
vertrouwen en communicatie de belangrijkste pijlers zijn. 
Samen bouwen we aan de toekomst. 
 
Wat zien jullie onder partnership? 
We bekijken ook kritisch of potentiële opdrachtgevers bij ons passen. We moeten op dezelfde manier tegen 
onze partnerships aankijken, anders heeft het aangaan van een samenwerking geen toegevoegde waarde. 
Wij willen bijdragen aan het uitdragen van de missie en visie van de opdrachtgever en de vertaalslag maken 
naar hun cultuur, waarin we flexibiliteit tonen bij veranderingen. Wij zijn geen leverancier, maar geven 
uitvoering aan het gastvrijheidsbeleid van een organisatie. Partnership creëer je als je geeft wat je 
afgesproken hebt. En misschien wel iets meer. Het leveren van een constante kwaliteit is heel belangrijk. 
Hutten is daarom continu in beweging op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid. Wij zorgen ervoor dat 
we toonaangevend en experts blijven op deze vlakken. En we delen deze kennis graag  met onze partners. 
Wij zijn er erg trots op dat we op dit moment al de hospitality- en cateringdiensten verzorgen bij de nummer 
1 en 2 van de ‘Beste Werkgevers van Nederland’ (www.greatplacetowork.nl). 
 
Welke tip zou je de lezer willen geven? 
Gastvrijheid zit in alles wat een gast bewust en onbewust meemaakt. Blijf jezelf verdiepen in wat je gasten 
en medewerkers dagelijks ‘doorlopen’ wanneer ze bij jouw bedrijf binnenstappen, of liever al wanneer ze de 
parkeerplaats oprijden of -lopen:  wat maken zij van A-Z mee? En ga na hoe je hierin van betekenis kunt zijn 
in relatie tot de missie en visie van de organ  isatie. Dat is je uitgangspunt voor de doorontwikkeling van 
gastvrijheid op je locatie. 

We vormen samen één team met één gezamenlijk 
doel: de beste gastvrijheid bieden. 

http://www.greatplacetowork.nl/
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12. Vergaderservice op topniveau – Best Practice NBC Congrescentrum 

Gastvrijheid en service zijn de basis 
Onze visie is dat gastvrijheid en service de basis 
moeten zijn van alles wat er gebeurt in een 
organisatie. Zonder gastvrijheid en service ben je als 
dienstverlenende organisatie nergens. Je kunt met 
gastvrijheid echt het verschil maken.  

Gastvrijheid zit ‘m soms in simpele dingen: een 
hartelijke begroeting, een glimlach of de 
parkeermedewerker die je een plekje wijst. Maar 
uiteindelijk moet alles gewoon tot in de puntjes 
verzorgd zijn en moeten gasten zich thuis voelen. Wij 
merken dat mensen blij worden van gastvrijheid en 
dat ze daardoor terugkeren.  

Vertrouwde gezichten 
De kans is groot dat onze medewerkers u bij naam 
kennen. De meesten werken namelijk al vele jaren bij 
het NBC Congrescentrum. Onze medewerkers weten 
altijd precies welke gasten in huis zijn en voor welke 
evenementen ze komen. Alle medewerkers kunnen u 
dus de weg wijzen.  

Doordat iedereen zo betrokken is en wij alles in eigen 
beheer hebben; catering, middelen en materialen, 
zijn we enorm flexibel en lukt het ons om grootse 
prestaties neer te zetten. 

Door: Justin van Hooijdonk, directeur NBC.  
 
Sinds 1992 huisvestte het NBC Congrescentrum talloze beurzen, 
congressen en andere evenementen. Hierdoor hebben we inmiddels een 
schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Kennis en ervaring die we graag 
voor onze gasten inzetten. Onze gasten kunnen er dus gerust op zijn dat 
alles uitstekend geregeld wordt. Dat is wel zo ontspannen. 
Wij zijn een echt familiebedrijf. Dat merk je aan de enorme betrokkenheid 
van onze medewerkers. Iedereen zet zich elke dag volledig in om alle 
klanten een topdag te bezorgen. www.nbccongrescentrum.nl  

 

Sfeer, beleving en hospitality 

http://www.nbccongrescentrum.nl/
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Een gastvrije vergaderservice 

 Bij een gastvrije vergaderservice hoort  één 
contactpersoon van begin tot eind. Wij kunnen  
zo goed in de gaten houden of alles naar wens 
is. Wij zorgen er daarbij voor dat alles tot in de 
puntjes goed geregeld is.  Zo kunt u zich 
focussen op waar u goed in bent: de inhoud. 

 De vergaderlocatie moet een plek zijn waar je 
je  welkom voelt, waar een goede sfeer is en 
waarbij het je aan niks ontbreekt.  
Wij verwelkomen onze gasten graag hartelijk 
en gastvrij.  Tijdens evenementen doen wij dit 
vaak op een speciale manier. Bijvoorbeeld met 
een bord: Goed dat u er bent! 

 De vergaderzaal moet er verzorgd uitzien. Hij 
staat bij ons in de opstelling die u wenst en 
beschikt over  de beste audiovisuele middelen. 
Ook is er WiFi aanwezig en kunt u uw jas in 
onze bewaakte garderobe kwijt.  

 Lekkere koffie en de mogelijkheid tot culinaire 
verrassingen zijn belangrijk. Wij hebben een à 
la carte businessrestaurant en u krijgt bij ons 
echte Nespresso koffie.  

Dagelijks reflecteren 
Wij stellen onszelf dagelijks de vragen: op welke 
vlakken gaat het goed en waar is verbetering 
mogelijk? Wij vragen relaties persoonlijk om hun 
ervaringen met het NBC te delen. Elke review is er 
een waar we iets aan hebben. Op positieve reviews zijn wij trots en met negatieve reviews gaan wij direct 
aan de slag.  In het verlengde hiervan voeren wij jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit. Opvallend is 
dat alle klanten naast de centrale ligging, de klantgedrevenheid van het NBC noemen als positief punt. 

De succesfactoren 

1. Klanttevredenheid is alleen mogelijk door een goede samenwerking 
2. Je moet elkaar begrijpen om het beste uit elkaar te halen. 
3. Flexibele instelling en enthousiasme zijn noodzakelijk. 
4. Persoonlijk contact: één contactpersoon, van begin tot eind. 

 

Onze tip voor andere organisaties: Zorg dat gastvrijheid ingeweven zit in de organisatie. Het kan zo veel 
opleveren!  

Een verrassend gastvrij ontvangst 
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Deel 3. Gastvrijheidmanagement 
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13. Waarom (de meeste) gastvrijheidstrainingen weinig effect hebben 
Toen we met elkaar concludeerden dat het gastheerschap van onze medewerkers wel wat beter kon, hebben 
we een gastvrijheid-goeroe uitgenodigd om een workshop te geven. Het was een flinke investering, maar de 
bijeenkomst was confronterend, gezellig en we hebben veel gelachen. “Geslaagd”, dacht ik. Maar toen ik een 
week later op de werkvloer ging kijken, zag ik nog steeds het oude, ongastvrije gedrag. Toen ik de 
medewerkers vroeg naar de trainingen, zeiden ze allemaal dat het een hele leuke, inspirerende bijeenkomst 
was geweest. 
 
Door: Laura de la Mar 
 
Deze ervaring heeft mij gemotiveerd om op een andere manier te kijken naar het ontwikkelen en trainen van 
gastheerschap. Het moet toch mogelijk zijn dat trainingen effect hebben dat zichtbaar is op de werkvloer? 
Na veel slechte ervaringen ben ik mij gaan verdiepen in training, verandermanagement en 
cultuurverandering. En gelukkig, duurzame verandering is mogelijk. Er zijn gastvrijheidstrainingen die wel 
effect hebben. Zelfs zodanig dat de gast het verschil gaat ervaren.  
Toch zie ik nog veel trainers een lezing, presentatie, training of workshop geven, waarvan ik denk: zonde van 
het geld. Met dat geld kun je beter een leuk teamuitje organiseren! Deze losse interventies hebben weinig 
effect. In dit artikel deel ik mijn visie op vijf valkuilen in trainingen op het gebied van gastvrijheid én een 
doorkijkje in een aanpak die wel werkt en geef ik tips hoe je kunt zorgen dat je medewerkers écht ander 
gedrag gaan laten zien. 
 
Uitdaging 1: Gastvrijheid is een containerbegrip 
Ik zie nog vaak dat er training in gastvrijheid wordt gegeven zonder duidelijke focus. “We gaan gastvrijheid 
verbeteren”, is te vaag voor medewerkers om toe te passen. Pas als dit gedrag concreet omschreven wordt, 
weet men wat er van hen verwacht wordt. Zelfs een focus als: ‘de gast een warm welkom geven’ is te 
abstract. Hoe concreter, hoe beter. Kies dus speerpunten als: ‘binnen zeven seconden de gast vriendelijk 
begroeten’. Als je gastvrijheid op die manier gaat ontleden, kom je op een oneindige lijst uit. Als ik het zo 
inschat, gaat er vast ook veel goed in je team. Focus dus vooral op de punten waarin winst te behalen valt. 
Ga daar gericht op trainen. 
 
Uitdaging 2: Gastvrijheid is geen trucje 
Veel trainingen op het gebied van gastvrijheid zijn trainingen gericht op kennis en vaardigheden. Verrassing, 
dan krijg je robots die gedrag zonder passie laten zien. Vooral als de glimlach erbij moet. Echte gastvrijheid is 
door passie gedreven en gaat veel verder dan kennis en vaardigheden. Er is motivatie, gebruikmaking van 
kernkwaliteiten, zelfkennis en passie bij nodig. 
 
Uitdaging 3: Van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie 
Twee uitdagingen: (A) Gastvrijheid is in veel branches niet direct een urgentie. Als je bijvoorbeeld in de zorg 
niet vriendelijk bent, ben je nog niet direct je patiënt kwijt. (B) Daarnaast ‘lijdt’ 98 procent van de mensen 
aan gastvrijheidsarrogantie: men vindt zichzelf gastvrij. Cru gezegd zijn de meeste medewerkers zich van 
geen kwaad bewust en zien het belang van verandering niet in. Dat men naar een gastvrijheidstraining wordt 
gestuurd, heeft daarom niet vanzelfsprekend een gedragsverandering tot gevolg. 
 
Het is net als stoppen met roken. Zonder motivatie blijf je in oude gedragspatronen vallen. Gedrag is 
ingesleten in ons brein, omdat we het al lang op die manier doen. Het ‘oude’ gedrag levert ook wat op. Het is 
makkelijker, kost minder energie, tijd, etc. Gastvrijheid betekent dat je een stapje extra doet. Het kost eerst 
energie voordat het positieve energie oplevert. Verandering gaat ook vaak gepaard met negatieve gevoelens 
als angst en onzekerheid. Deze gevoelens zijn niet echt motiverend. Onze wil moet daarom groot genoeg 
zijn. 
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Met alleen externe motivatie red je het niet. Er moet dus intrinsieke motivatie ontwikkeld worden. De wil om 
gastvrij te zijn, ondanks belemmeringen zoals vervelende collega’s, lastige gasten, leidinggevenden die 
andere prioriteiten stellen, onmogelijkheden in processen, etc. 
 
Uitdaging 4: Een leuke trainer is nog geen goede trainer 
Van welke trainingen heb jij het meeste geleerd? Als ik terugkijk waren het de confronterende trainingen, 
waarbij ik persoonlijk feedback kreeg en mijn blinde vlek werd blootgelegd, die het meest leerzaam waren. 
Veel trainers willen vooral leuk of aardig gevonden worden. Best lastig als je de manager/opdrachtgever te 
vriend wil houden maar ziet dat hij/zij een van de belemmerende factoren is. De leidinggevende is de 
grootste cultuurdrager in een team en heeft daarom altijd een rol in het ‘probleem’ en oplossing. Als je doet 
wat je altijd doet, krijg je wat je altijd kreeg. De verandering vraagt dus ook nieuw gedrag van de 
leidinggevende. 
 
Laatst las ik in een evaluatieformulier: ‘Je moet de deelnemers niet bang maken’. Ik weet direct van wie de 
opmerking was, een medewerker die muurvast in zowel de training, in het team als in zijn werk stond. Mijn 
interventie om hem op een tactvolle manier te laten zien wat de sense of urgency was, is aangekomen. 
Alhoewel het cijfer wat ik van de deelnemer kreeg geen 10 was, wist ik dat ik mijn doel had bereikt: hij is in 
beweging gekomen. 
 
Uitdaging 5: Het echte leren gebeurt niet in een vergaderruimte, maar op de werkplek 
In een training leer je deelnemers een nieuw gedragsrepertoire, je geeft inzichten en handvatten om toe te 
passen in de praktijk. Maar wat maakt dat iemand dat ook daadwerkelijk gaat doen? En vooral volhoudt en 
niet terugvalt in oude gedragspatronen? Hoe goed je training ook is, de deelnemer moet ondersteund 
worden bij de transfer, het toepassen van het geleerde in de praktijk. Nieuwe gewoontes laten zich niet 
zomaar implementeren in onze hersenen. Dat heeft tijd nodig, zo’n 40 dagen gemiddeld. In die 40 dagen 
worden nieuwe verbindingen in ons brein gemaakt waardoor langzamerhand nieuwe voorkeurspatronen van 
gedrag inslijten. Oefenen en doen is dus de sleutel voor echte verandering. Om het nieuwe gedrag vol te 
houden hebben mensen feedback, aandacht, waardering, reflectie, aanmoediging en succeservaringen 
nodig. 
 
Ik ben daarom fan van korte trainingen, verspreid over een lange periode in plaats van een training van één 
dag. Kies daarom voor een ontwikkeltraject met meerdere interventies naast trainingen, zodat de transfer 
naar de werkplek wordt ondersteund en het effect duurzamer is. 
 
Training als onderdeel van een verandertraject 
Trainingen met effect bestaan gelukkig wel. Vooral als ze onderdeel zijn van een groter ontwikkeltraject, 
waarbij leidinggevenden de leiding nemen in het goede voorbeeld en coaching on the job en medewerkers 
zich verantwoordelijk voelen, regelmatig worden geïnspireerd, successen worden gevierd en continu wordt 
gereflecteerd. 
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14. Gastvrijheid in regieorganisatie 
 
“Hoe ingewikkeld wil je het hebben?” vroeg mijn vriend Paul onlangs aan mij. Paul is organisatieadviseur in 
ruste en heeft in zijn loopbaan veel organisaties van binnen en buiten meegemaakt. Zijn vraag kwam 
spontaan op toen ik probeerde uit te leggen hoe Facility Management is georganiseerd bij grote organisaties 
anno 2014. Het was ook een lang verhaal dat begon met een kort, op het eerste gezicht duidelijk, statement: 
‘ze hebben een regiemodel’. 

 

 
 
In dit rapport is al uitgebreid stilgestaan en uit de doeken gedaan wat Hospitality is. Om die reden ga ik daar 
hier niet verder op in. De term regiemodel of regie-organisatie binnen de wereld van FM is ook al veel over 
geschreven en acht ik voldoende bij u bekend. Waar ik wel even bij wil stilstaan is het vertrekpunt bij een 
regie-organisatie die zegt: ‘we willen Hospitality’. Met andere woorden, vraag even goed door wat men daar 
onder verstaat. De meningen blijken nogal uiteen te lopen en niet iedereen heeft er dezelfde beelden bij. 
Het is van belang de diverse beelden te delen en te bespreken totdat er een gezamenlijk gedragen beeld 
ontstaat wat Hospitality voor die specifieke organisatie betekend en hoe dat er dan in de praktijk uitziet. 
 
Kun je Hospitality uitbesteden? 
Interessante vraag. Stel, je vindt Hospitality belangrijk als organisatie en je besluit alle facilities uit te 
besteden in een regiemodel, dan heb je de vraag automatisch beantwoord. Je vindt dus dat het kan. Immers, 
anders zou je de boel niet uitbesteden. Mijn stelling is dat je Hospitality niet kan uitbesteden. Je kunt wel 
facilities inkopen bij leveranciers die op zeer gastvrije wijze hun diensten verlenen. Dat is echter niet 
hetzelfde. Het wezen van een organisatie (de cultuur) bepaalt de mate van de geboden gastvrijheid. En 
alleen uw gast bepaalt of u een gastvrije organisatie bent en in welke mate.  
 
Ik geef een voorbeeld. U heeft leveranciers uitgezocht (netjes conform de aanbestedingsregels) die bekend 
staan om hun gastvrije dienstverlening. Niet alleen de gastvrouwen die uw gasten in de entree 
verwelkomen. Nee, ook het schoonmaakbedrijf, de cateraar en zelfs de technische partij die al het 
onderhoud in uw pand verricht is hierop uitgekozen. Alles dik voor elkaar, niet? Totdat ik (of een willekeurige 
gast) uw organisatie bezoek en het volgende meemaak. Eerste ontvangstmoment bij de intercom van de 
parkeergarage, prima. Lopend door de garage op weg naar de hoofdentree kom ik twee mensen tegen die in 
tegengestelde richting lopen. Ik groet vriendelijk. Ik krijg geen enkele reactie, ze lopen al pratend met elkaar 
door. Bij de trap richting de hoofdentree moet ik een deur door. Er komt iemand, al bellend, tegemoet lopen 
en laat de deur vlak voor mij dicht vallen. In de entree wordt ik vriendelijk en correct ontvangen door de 
(ingehuurde) gastvrouw: een lekker kopje koffie en een prima stoel. Mijn gastheer laat helaas op zich 
wachten en komt een kwartier te laat. Met een niet overtuigend ‘sorry’ lopen we samen naar de lift. In de lift 

Door: Willem van Dalen. Willem van Dalen is ondernemer Hospitality & 
Facility management en werkt vanuit zijn passie gastheerschap. Door 
inzet van ‘de kracht van gastheerschap’ versterkt Willem uw missie en 
visie en draagt hij bij aan de realisatie van uw strategische doelstellingen. 
Concreet biedt hij u advies, training, coaching en interim management. 
Zijn motto is: 'geven is krijgen’. www.willemvandalen.com 
 

 

../../../../../ebeentjes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2014%20Rapport/nl.linkedin.com/in/willemvandalen
http://www.willemvandalen.com/
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staat een schoonmaakmedewerker met zijn kar en twee ‘business-mensen’. Ik groet vriendelijk. De 
schoonmaakmedewerker groet vriendelijk terug. De dame en heer in pak niet. Ik heb niet de indruk dat het 
mijn gastheer opvalt. Even later in het restaurant loopt iemand tegen mij aan waardoor mijn vork op de 
grond valt. Geen enkele reactie. De (ingehuurde) cateringmedewerker ziet het, raapt de vork op, zegt ‘ik pak 
even een schone voor u’ en doet dat ook direct.  
 
Ik laat het hier even bij. Begint u ook te voelen dat, ondanks de gastvrije ingehuurde leveranciers voor de 
facilities, ik mij hier helemaal niet welkom voel en al helemaal niet gastvrij ontvangen? Bij deze organisatie is 
het gastheerschap (de Hospitality zo u wilt) dus ver te zoeken. 
 
Het kan wel, als u het goed aanstuurt. Het vertrekpunt is natuurlijk dat uw organisatie zelf de nodige 
gastvrijheid in zich heeft. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het niets wordt als dit niet het geval is. Als 
vertrekpunt neem ik nu dat uw organisatie zelf een gastvrije cultuur heeft. 
 
Hospitality aan een kapstok 
Begin met een duidelijke vertaalslag vanuit de kernwaarden van uw organisatie naar Hospitality. Op die 
manier hangt Hospitality aan de kapstok (missie, visie en strategie) van uw organisatie en vormt het geen 
zwevend doel op zich. Nog mooier, neem het op als kernwaarde. 
 
De juiste leverancier 
De vervolgstap is het verzamelen van de juiste leveranciers. Leveranciers die samen met u het gewenste 
niveau van Hospitality kunnen waarmaken. Ga hierbij niet alleen af op wat leveranciers zeggen, is mijn 
advies. Win referenties in en ga daar zelf kijken en ‘proeven’ hoe het met de gastvrijheid is gesteld.  
 
Één team 
Vervolgens is het van belang één team te smeden van alle mensen die zich in uw organisatie dagelijks bezig 
houden met de facilities. En als één team naar buiten te treden. Voor uw gasten en uw medewerkers speelt 
het geen rol waar iemand op de loonlijst staat. Van belang is de geboden gastvrijheid en het daarbij horende 
juiste gedrag en houding. Om te dit te bereiken is wel een zekere inspanning nodig. De sleutelwoorden zijn 
vertrouwen, trots en verbinding. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in je 
vakmanschap. Trots op jezelf, trots op elkaar en trots op je vak. Verbinding ontstaat door elkaar goed te 
kennen, door elkaar echt te helpen en door de drive het gezamenlijk als één team goed te willen doen voor 
alle gasten (en daarmee ook voor de opdrachtgever). 
 
Valkuilen 
 
1. De grootste staat hierboven al beschreven maar kan niet genoeg herhaald worden: als organisatie zelf 

niet klaar is voor Hospitality. Hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van gastheerschap? Hoe is 
de cultuur van uw organisatie? Is het management klaar voor Hospitality? Bent u klaar voor Hospitality? 
Verstaat iedereen hetzelfde onder Hospitality? Is Hospitality opgehangen aan de missie, visie en 
strategie van het bedrijf? Maakt het onderdeel uit van de kernwaarden? 
 

2. Als deze vragen positief zijn beantwoord en iedereen er klaar voor is, doemt de volgende valkuil op: u 
denkt dat u er bent met de contractering van de juiste leveranciers. U heeft uw visie op Hospitality 
helder, u besteedt alles uit, licht uw visie aan de uitverkoren leveranciers toe en klaar is Kees. Helaas in 
dit niet voldoende. Er is een verbindende schakel nodig die de diverse partijen met elkaar verbindt en 
voortdurend de eenheid en de gezamenlijke uitstraling en dienstverlening bewaakt. 
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3. Een andere valkuil is: u focust zich op het management van de gecontracteerde leveranciers. U denkt, ik 
heb toch een regiemodel? ‘Zij’ regelen het voor me. 

 
Succesfactoren 
Dan de succesfactoren. U voelt ze natuurlijk al aankomen. Het tegengestelde van de valkuilen. Voor de 
duidelijkheid toch nog even op een rijtje: 
 
1. Zorg eerst dat uw eigen organisatie gastvrij is en klaar is om nog gastvrijer te worden. 

 
2. Creëer een verbindende schakel tussen uw organisatie en de leveranciers en smeed één team van de 

verschillende facility-aanbieders, zowel organisatorisch als wat betreft uitstraling. Denk hierbij aan 
uniforme benaming en kleding. 
 

3. Richt u op de mensen die het moeten doen: de objectleiders en de operationele mensen bij u in huis. Zij 
zijn immers bij u te gast om samen met u al uw gasten een geweldig gastvrij gevoel te geven. 
 

4. Train het hele team en werk samen aan vertrouwen, trots en verbinding en vier de successen, samen! 
 
Déjà vu 
Het verhaal zat er zo’n beetje op en Paul had de hele tijd met aandacht zitten luisteren. “Ik heb een geweldig 
déjà vu,” zei hij. “Jullie doen gewoon hetzelfde als wij vroeger, met eigen vertrouwde medewerkers die zich 
verbonden voelen met de organisatie. En die de boel helemaal voor elkaar hebben zodat alle gasten zich 
welkom voelen. Alleen dan heel ingewikkeld.” 
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15. Gastvrij leiderschap – alles wat aandacht krijgt, groeit 
De manager is vaak de grootste cultuurdrager in een team. Gastvrij leiderschap is daarom een kritische 
succesfactor in de ontwikkeling van gastvrijheid. In dit artikel bespreken we een aantal eigenschappen van 
een gastvrije leider. 
 
1. Management by example 
Een gastvrije leider geeft het goede voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volgen, zo luidt het spreekwoord. 
Wil je meer gastvrijheid op de werkvloer zien? Inspireer dan door zelf te beginnen. Gastvrijheidtrainer Milo 
Berlijn  vertelde ooit dat hij aan het begin van zijn dienst iedere medewerker elke dag een hand gaf. “De kans 
is klein dat mijn medewerkers gasten een hand geven als ik niet het goede voorbeeld geef en het als goede 
gewoonte maak.” Een gastvrije leidinggevende is dienstbaar en heeft oprechte persoonlijke aandacht voor 
zijn medewerkers. 
 
2. Coaching on the job 
Gastvrijheid leer je niet in een vergaderzaal. Je leert het in de praktijk met de juiste ondersteuning en 
coaching. Opvallend is dat dit onderdeel vaak wordt vergeten omdat managers meer en meer vanuit kantoor 
sturen. Succesvolle teams worden on the job aangestuurd door een inspirerende leidinggevende die 
opbouwende feedback geeft. Hij/zij kijkt op een positieve wijze naar medewerkers en helpt hen om vanuit 
passie en kernkwaliteiten tot bloei te komen. 
 
3. Visie op gastvrijheid 
Een gastvrije leidinggevende weet de visie, missie en kernwaarden (op gastvrijheid) van de organisatie te 
vertalen naar zijn/haar team(s). Zodoende dat medewerkers de visie omarmen, snappen en weten te 
vertalen naar de praktijk. De visie is geen papiertje, maar de leidinggevende weet het zo te communiceren 
dat de visie leeft in de denk- en handelswijze en zichtbaar is in de houding en het gedrag van medewerkers.  
 
4. Prioriteit aan gastvrijheid 
Een succesvolle leidinggevende geeft elke dag aandacht aan gastvrijheid zoals topics als veiligheid, efficiëntie 
en kwaliteit. Alles wat aandacht krijgt groeit. Alles wat geen aandacht krijgt verdwijnt. Gastvrijheid is dus een 
kwestie van continu aandacht geven door waardering, inspiratie en reflectie. 
 
5. Investeren in groei van mensen 
Een gastvrije leidinggevende is te herkennen aan de groei van de mensen om hem/haar heen. De 
persoonlijke ontwikkeling is zichtbaar in een goede samenwerking, proactieve houding, opbouwende 
aanspreekcultuur en positieve sfeer in het team. Gastvrije medewerkers hebben bevoegdheden, de 
mogelijkheden en ruimte om gasten blij te maken. Excellent gastheerschap wordt gefaciliteerd doordat de 
manager verantwoordelijkheid voor gastvrijheid delegeert en faciliteert in de benodigde randvoorwaarden. 
De juiste persoon op de juiste plaats in de juiste context. 
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16. Hospitality binnen FM meten – Het effect van blije medewerkers, 
contractpartners en klanten  
 

  
Wanneer we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van Hospitality en een visie hebben hoe dit binnen 
FM te benutten, volgt logischerwijs het zorgdragen voor het (continu) ontwikkelen en borgen van de in- en 
externe gast-/ klantbeleving.   
 
Waarom Hospitality meten?  
Voordat je begint met het meten van Hospitality (binnen FM) is het belangrijk om jezelf eerst de vraag te 
stellen ‘waarom wil ik meten?’ Met welk doel ga je meten, wat wil je ermee bereiken en voor wie meet je?  
Een helder omschreven én gedragen ‘waarom’ is een voorwaarde om duidelijke en meetbare doelen te 
kunnen formuleren en de meetcriteria te bepalen. 
 
(Onder)bouwen van vertrouwen, loyaliteit en toegevoegde waarde 
Daarbij is het goed om je te realiseren dat het meten van Hospitality in essentie draait om het meten van de 
beleving van de klant bij het vertrouwen, de loyaliteit en toegevoegde waarde van de (FM-)organisatie.  
Met metingen kun je de effecten van een ingezet gastvrijheidsbeleid en de toegevoegde waarde van de FM-
organisatie voor de gehele organisatie aantonen, borgen en continu ontwikkelen.  
 
Klanten zijn niet loyaal door wat je doet, maar de intentie waarmee je het doet!  
Bij het meten van gastvrijheid gaat het vooral om het in kaart brengen van het effect van blije, gelukkige 
medewerkers (van betrokken contractpartners) op de loyaliteit en spontane aanbeveling van in- en externe 
klanten. 
 
Primair draait het niet om de producten/diensten van een FM-organisatie, het gaat om wat relevant is voor 
de klant. En de klant wil een gastvrije, klantgerichte organisatie die hij kan vertrouwen. Die hem oprechte 
aandacht geeft en hem begrijpt, zijn beloften/afspraken nakomt, die vriendelijk, integer en behulpzaam is. 
Een organisatie die denkt in win-
win en sorry kan zeggen wanneer 
er iets mis gaat.  
 
 

Door: Alexandra Boon - Qmatters 
 
Alexandra Boon is directeur van klantbelevingsspecialist Qmatters. Met 
deze organisatie wil zij de facilitaire wereld mooier, blijer en gastvrijer 
maken. Qmatters wil met behulp van haar metingen, training/coaching en 
advies mensen en FM-organisaties inspireren die dingen te doen die hen 
elke dag gelukkiger maken, waardoor we samen een omgeving creëren 
waarin vertrouwen en loyaliteit de norm zijn (en niet de uitzondering) en 
we zorgen voor duurzaam succes voor iedereen. www.qmatters.com 

 

Echt vertrouwen komt van dingen die je niet ziet, maar voelt! 

http://www.qmatters.com/
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Met het meten en continu verbeteren van deze waarden kun je anderen inspireren en voelen FM-
medewerkers en klanten zich verwant en ben je als FM-organisatie relevant.  
 
Meetinstrumenten - het organiseren van klantfeedback 
Er zijn diverse meetinstrumenten die je helpen inzicht te krijgen in de Hospitality van de FM-organisatie. Ze 
geven waardevolle feedback én de inspiratie voor continue ontwikkeling. Deze instrumenten helpen bij het 
realiseren van een organisatie waarin gastvrijheid, vertrouwen en loyaliteit centraal staan. Een paar 
mogelijkheden: 
 

A. Mystery Metingen - de customer journey in beeld 
Waar sta je met elk FM-onderdeel (ontvangst, beveiliging, catering, schoonmaak etc. ) op de klant-
/gastbelevingsladder? Is de klantreis, de ervaring van klanten bij jouw organisatie, onvergetelijk? 
Zorg je voor voldoende vertrouwen en zelfs wow-momenten, die passen bij de gewenste uitstraling 
van de organisatie? Ben je in staat om klanten op het gemak te stellen en het vertrouwen gedurende 
de gehele klantreis niet te beschamen, maar te versterken? Door de inzichten uit de Mystery 
Metingen begrijpen medewerkers (van contractpartners) steeds beter wat klanten beweegt en 
krijgen ze handvatten en inspiratie om daar goed en continu op in te spelen. Met het in beeld 
brengen van de Customer Journey wordt idealiter niet alleen de consistentie van de gastbeleving 
binnen elk facilitair onderdeel in beeld gebracht, maar vooral ook gekeken naar klantbeleving tussen 
de verschillende FM-onderdelen, passend bij de gewenste uitstraling van de organisatie.  
 

B. Klantbelevingsonderzoek - het vertrouwen in beeld 
Is jouw organisatie echt relevant voor (interne) klanten? Een 7-tjes cultuur is niet meer goed 
genoeg! Het gaat niet meer om klanttevredenheid maar om klantloyaliteit. Klantbelevingsmetingen 
brengen o.a. in beeld of de FM-organisatie voldoende gastvrijheid (lees: vertrouwen) uitstraalt en 
zorgt voor voldoende toegevoegde waarde voor de gehele organisatie. Via een intern 
klantbelevingsonderzoek creëer je een instrument om de gastvrijheidsbeleving bij de interne klant 
(continu) te meten en verbeteren. Ook zijn er diverse mogelijkheden om de beleving van externe 
klanten/ bezoekers in beeld te brengen. Klantbelevingsmetingen geven je de inzichten en inspiratie 
om de emotionele klantimpact en relevantie van de FM-organisatie structureel te vergroten.  

 
C. Klantinterviews en rondetafel sessies - de klant met zijn emoties aan het woord  

Klantinterviews bieden de kans voor meer verdieping in de emotionele belevingswereld van de klant. 
De gesprekken richten zich op de onuitgesproken gedachten, behoeften en emoties/ gevoelens van 
(in- en externe) klanten, niet alleen op de contactmomenten met de organisatie, maar ook daarvoor 
en daarna.  De inzichten uit de gesprekken geven concrete handvatten om klanten gerichte, 
oprechte aandacht te geven, op het juiste moment met grote emotionele impact.  
Klantinterviews kun je  1-op-1 houden, maar ook ‘rondetafel sessies’ met meerdere klanten (in het 
bijzijn van FM-medewerkers) is een impactvolle optie. Door de dynamiek levert dit vaak niet alleen 
goede én verrassende inzichten op, maar stimuleert het (medewerkers) ook deze inzichten in de 
praktijk te brengen. 

 
D. Gebruik wat je al weet 

Naast gerichte onderzoeken en metingen, zoals hierboven beschreven, beschikken veel organisaties 
al over instrumenten die iets zeggen over de gastvrijheid, klantbeleving en de ontwikkeling hiervan. 
Denk bijvoorbeeld aan een klachtenregistratie. Monitor ook eens het intranet en (interne) sociale 
media over wat er gemeld wordt over de facilitaire afdelingen en de beleving daarbij. En vaak zijn 
verzuim en verloopcijfers van de FM-medewerkers ook veelzeggend.  
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Tip: Win het hart van elke medewerker en klant!  
Met het inzicht uit metingen van Hospitality en klantbeleving (lees: het in het hart raken van de ander), krijg 
je inspiratie aangereikt om continu te bouwen aan een FM-organisatie die geloofwaardig en consistent 
gastvrij is. Het is niet ons hoofd maar ons hart, onze emotie, die ons aanzet tot loyaliteit en actie. Wanneer 
beslissingen intuïtief goed voelen zijn we bereid om een hogere prijs te betalen en/of ongemakken (in de 
service) op de koop toe te nemen.  
 
Hoe houden we de passie en het volle vertrouwen (vol)? 
Passie ga je voelen als je onderdeel bent van iets waarin je gelooft dat groter is dan jezelf. Vertrouwen krijg 
je als je onderdeel bent van een echt gastvrije cultuur of organisatie met gemeenschappelijke waarden en 
opvattingen. We moeten iedereen actief blijven herinneren waarin we geloven. We moeten blijven 
inspireren er voor zorgen dat onze mensen zich aan de waarden houden. Periodieke metingen zijn een 
inspirerend hulpmiddel en terugkerende prikkel die helpen bij het borgen van gastvrijheid in de FM-
organisatie. Leg de nadruk daarbij niet op de cijfers (die zouden nooit het doel mogen zijn), maar vooral op 
de ontwikkelkansen. 
 
Geef medewerkers (van contractpartners) de verantwoordelijkheid voor gastvrijheid. Als ze zich eigenaar 
kunnen én mogen voelen voor Hospitality en de toegevoegde waarde hiervan voor de organisatie, zijn de 
mogelijkheden en kansen bijna onbegrensd. Door de uitkomsten van periodieke metingen structureel 
onderdeel te maken van overleggen (per afdeling, maar zeker ook tussen de facilitaire afdelingen) kunnen 
medewerkers en afdelingen elkaar helpen om samen elke dag weer een stukje beter en gastvrijer te zijn als 
de dag ervoor! 
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17. Hospitality Tools 
Gastvrijheid borgen is een kwestie van continu (door)ontwikkelen. In dit artikel vind je een overzicht van 
allerlei tools en handvatten om continu te groeien in het Hospitality-niveau. 
 
Meten en analyseren 
 
1. Meet de beleving van de gast. Meet regelmatig  zodat je blijft monitoren en verbeteren. Tools voor 

gastbelevingsonderzoek: 
a) Hou een klanttevredenheidsonderzoek, zoals NPO, tip: stel vooral relevante vragen. 
b) Gebruik/vraag reviews en beoordelingen via social media en vergelijkingswebsites. 
c) Kijk door de ogen van verschillende klantendoelgroepen, bijv. d.m.v. persona’s. 
d) Organiseer een spiegelgesprek of panelgesprek. 
e) Analyseer klachten en complimenten. 
f) Gebruik suggestie- en complimentenkaarten of ideeënbox. 
g) Laat gasten een blog of dagboek schrijven over het bezoek. 
h) Organiseer een (telefonisch) diepte interview na afloop van een bezoek. 
i) Laat een Mystery Guest je organisatie bezoeken.  

 
2. Analyseer het totale gastvrijheidsconcept. Wat is er, naast gastheerschap, te verbeteren? Denk hierbij 

aan de hele Guest Journey en Kritische Belevingsmomenten, zoals: 
a) Processen: staat de gast centraal en sluit het aan bij de (diverse) behoeften? 
b) Producten 
c) Omgeving & Ambiance binnen en buiten 
d) Website en social media 
e) Informatievoorziening 
f) Ontvangstconcept, parkeren en afscheidsmoment 
g) Toiletbeleving 
h) Wachtbeleving 
i) Geurmanagement 
j) Eten & Drinken 
k) Klachtenafhandeling 

 
3. Kijk door de ogen van de medewerker. Zoek de belemmeringen in het dagelijks werk. Bijvoorbeeld: 

geschreven en ongeschreven regels, disbalans in het team, onhandige processen, onduidelijke 
verwachtingen, een onderontwikkelde aanspreekcultuur, etc. Probeer zo veel mogelijk 
belemmeringen weg te nemen, te verminderen of medewerkers helpen ermee om te gaan. 
Werk zelf eens mee. Observeer in de praktijk. Niet als een politieagent, maar om feeling te houden en 
te zien waar het team mee worstelt. Onderzoek wat maakt dat de gastheerschap geen constante 
factor is? Vraag je af: 

a) Wat zijn de belemmeringen? 
b) Wat motiveert hem/haar? 
c) Wat maakt dat excellent gastheerschap geen constante factor is? 
d) Wordt de 'sense of urgency' voldoende gevoeld? 

 
Visie en strategie 

4. Maak samen met het team een concrete, inspirerende en duidelijke visie op gastvrijheid, verwerkt in 
een concept en kaders. Spreek dezelfde taal en zorg dat medewerkers de visie onderschrijven. Laat 
stakeholders en (kritische) medewerkers meedenken. Zo creëer je een betere visie en 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/tools/belevingsonderzoek/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/verandering-door-commitment-en-intrinsieke-motivatie/
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betrokkenheid. 
 

5. Werk met speerpunten. Kies elke dag, week of maand een specifiek speerpunt wat een verbeterpunt 
is. Evalueer regelmatig en coach op de werkvloer. 
 

6. Maak gastvrijheid een onderdeel van het besluitvormingsproces. Heeft een besluit negatief effect op 
de beleving van de gast? No go! 
 

7. Zorg dat gastvrijheid een onderdeel is van je HRM-beleid. Kijk bij werving en selectie naar het 
gastvrijheidsprofiel van nieuwe medewerkers. Neem nieuwe medewerkers tijdens die inwerkperiode 
mee in de visie en het beleid rondom gastvrijheid. Maar ook voor bestaande medewerkers is 
gastvrijheid een belangrijk onderdeel van functioneringsgesprekken, Persoonlijk Ontwikkelplan 
(POP) en competentieontwikkeling. 

 
Inspireer en waardeer 

8. Geef zelf het goede voorbeeld. Vraag zelf regelmatig om feedback. Luister, wees alert en attent. 
 

9. Plan een kijkje bij de buren. Bezoek een best practice binnen of buiten je branche. 
 

10. Prikkel het team door regelmatig te inspireren door inspirerende posters, prikkelende artikelen, 
blogs of video’s.  
 

11. Vier successen! Klein, door een concreet compliment te geven of wat groter door een taart of borrel. 
Focus vooral op wat goed gaat. Maak het leuk. Dat motiveert! Tip: geef een complimentenkaart. 

 
Reflecteer 

12. Reflecteer regelmatig op teamniveau: 
Wat doen we goed en wat kan 
beter? Zorg ervoor dat 
verbeterpunten worden omgezet in 
haalbare korte termijndoelen en een 
actieplan. Een handige tool hiervoor 
is het GastvrijheidsDashboard, een 
poster waarop je de feedback en 
uitdagingen, ideeën en oplossingen, 
acties en aandachtspunten en 
successen en complimenten 
zichtbaar kan maken. Deze tool kun 
je gebruiken voor een teamoverleg, 
dag-/weekstart of –afsluiting.  
 

13. Laat medewerkers nieuwe ideeën delen en uitproberen. Zonder experimenteren geen innovatie! 
 

14. Analyseer ook of de juiste personen op de juiste plek werken om een team in balans te brengen. Een 
team in disbalans is namelijk zelden een gastvrij team! Analyseer conflicterende normen en 
uitdagende situaties. Luister naar weerstand en feedback en doe er wat mee! 

 
15. Reflecteer ook op individueel niveau: wat zijn je kwaliteiten en aandachtspunten? Laat de 

medewerker persoonlijke doelen stellen. Coach on the job bij het werken aan de doelen door te 

Figuur 6: GastvrijheidsDashboard van Gastvrijheid in Bedrijf 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/product/het-gastvrijheidsdashboard/
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reflecteren en laat hem ontdekken wat hij nodig heeft om de doelen te bereiken. Neem het ook op 
in het POP en het functioneringsgesprek. 

 
En… actie! 

16. Maak leidinggevenden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gastvrijheid in hun team. Zorg dat 
het management de operationeel leidinggevenden coachen en sturen op gastvrijheidsontwikkeling. 
Zorg dat operationeel leidinggevenden ook daadwerkelijk coachen op de werkvloer. 

 
17. Creëer een gevoel van urgentie. Help andere inzien waarom de verandering noodzakelijk is en 

waarom het belangrijk is om meteen te handelen. 
 

18. Maak iedere medewerkers verantwoordelijk voor de beleving van de gast en zijn/haar 
gastheerschap, ongeacht de functie. Gastheerschap is je tweede beroep. 

 
19. Geef de kartrekkers de taak om hun collega’s te inspireren in gastvrijheid. Maak hen tot 

ambassadeurs. Zoek de Mood Makers in het team, mobiliseer, equipeer en coach hen door te leren 
omgaan met weerstand, het geven van feedback en zelf te coachen. Leer ze ook om te gaan met 
criticasters (vaak een allergie van Mood Makers!). Bijvoorbeeld door een train-de-trainer traject aan 
te bieden. Richt je eerste op de ambassadeurs (positieve kartrekkers) en volgers. Nodig criticasters 
uit. Als na verloop van tijd criticasters niet meedoen en het blijkt dat ze niet willen of kunnen, zorg 
dan dat ze op een andere plek komen waar ze wel tot bloei kunnen komen. 
 

20. Vraag aan andere afdelingen en leveranciers hoe zij de gastvrijheid ervaren en wat jullie samen 
kunnen doen om de beleving van de gast, processen en de samenwerking te optimaliseren. 
Onderzoek samen wat de knelpunten en succesfactoren in de integrale gastvrijheidsbeleving is.  

 
Blijf continu prikkelen 

21. Maak gastvrijheid tot een vast agendapunt van het werkoverleg. Maak gastheerschap concreet en 
bespreek situaties uit de praktijk. Bereid een korte, inspirerende werkvorm voor of laat een of twee 
medewerkers een inspirerende invulling geven. 
 

22. Deel en bespreek zowel klachten als complimenten van gasten. 
 

23. Geef zelf (mini)trainingen of laat een of meerdere medewerker een (mini)training geven. Je kunt hier 
natuurlijk ook een professionele trainer voor inhuren om het (samen) te doen. Gebruik daarvoor 
actieve werkvormen of video’s om maximaal effect te bereiken. Thema’s die over de 
spanningsvelden van gastvrijheid gaan, sluiten altijd goed aan. 
 

24. Zie gastvrijheid als een continu project: maak een actieplan, voer het uit, analyseer de resultaten en 
stel het plan bij (Plan-Do-Check-Act). Neem het op in je jaarplan. 
 

25. Organiseer elk half jaar of jaar een teambuilding bijeenkomst om te bekijken waar het team staat, 
vier successen, bespreek uitdagingen en kansen en verfris het plan. 
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