Gastvrijheid als verbindende factor
Opbrengst ronde 1
De Hospitality Business School en het lectoraat Hospitality in Netwerken zijn in september
2018 van start gegaan met een meerjarig project naar de manier waarop ontmoeting,
verbinding en samenwerking tussen mensen door gastvrijheid kan worden versterkt.
Vanaf februari 2019 zijn zes studenten van de Hospitality Business School van Saxion een half
jaar lang voor zes verschillende opdrachtgevers aan de slag gegaan met dit onderwerp. In het
kader van het afstuderen hebben zijn een onderzoek uitgevoerd voor respectievelijk de
Nederlandse Spoorwegen, Menzis, Jaarbeurs, Deventer Sportbedrijf, Openbare bibliotheek
Deventer en Hospitality Consultants. De zes projecten richtten zich op onderwerpen binnen
het thema, toegespitst op de interesse van de organisaties. De projecten hebben zowel kennis
opgeleverd voor de organisaties om de gastvrijheid verder te verbeteren, als algemene kennis
over aspecten die de gastvrijheidsbeleving van gasten beïnvloeden. Hieronder volgen per
project de belangrijkste uitkomsten.

Vervoersbewijs alstublieft

Renée Penris heeft onderzocht Hoe NS de
gastvrijheidsbeleving van de treinreiziger
kan verhogen door de interactie tussen de
conducteur en de reiziger in de trein op
verschillende momenten van de dag te
verbeteren. Het valt op dat de het gedrag
van conducteurs door de dag heen niet zo
sterk verschilt, maar dat bepaald gedrag op
verschillende momenten van de dag wel
bijdraagt aan verschillende gastvrijheidsdimensies. Wanneer de conducteur een
zakelijke omroep doet heeft dit
bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s middags
effect op de ervaren dienstbaarheid en ’s
avonds op het gevoel van veiligheid en
ontspanning. Het open en toegankelijk

opstellen van een conducteur zorgt ‘s
ochtends voor een gevoel van begrip, ’s
middags
voor
het
gevoel
van
dienstbaarheid en ’s avonds voor een
gevoel van veiligheid en ontspanning.
Het onderzoek levert een beeld op van de
ideale
gastvrije
interactie
tussen
conducteurs en treinreizigers. Deze ziet er
als volgt uit. ’s Ochtends willen reizigers
graag gegroet worden, maar is het niet
nodig om veel informatie te geven. Er kan
’s ochtends het beste een controleronde
worden gedaan en een warme/informele
omroep. De conducteur kan goedemorgen
zeggen en vriendelijk zijn, want dat geeft
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een welkom gevoel. ’s Middags willen
reizigers gegroet worden, er kan dan beter
een serviceronde gedaan worden dan een
controle en er kunnen meer grapjes
worden gemaakt dan in de ochtend.
Reizigers vinden het ’s middags prettig als
er een vriendelijke conducteur langs komt
lopen. De conducteur kan een omroep
doen over de intercom; dit geeft reizigers
een gevoel van dienstbaarheid. ’s Avonds

willen reizigers graag zien dat er een
conducteur aanwezig is en dat hij of zij er
iets van zegt als een medereiziger zich
misdraagt, want dit geeft een gevoel van
veiligheid en ontspanning. Geadviseerd
wordt om de inzichten uit het onderzoek
aan de conducteurs over te brengen door
dit mee te nemen in de jaarlijkse LHS
training.

De invloed van kleur in de werkomgeving
Voor de basiswerkplek is blauw een
geschikte kleur, die staat voor
“logisch nadenken, rustgevend,
vertrouwd”
de samenwerkplek is dit de kleur groen, die
staat voor “kalmerend, harmonie, vrede”,
wat past bij de functie van een
samenwerkplek. Voor de vergaderruimte
was de meest gekozen kleur donkergrijs.
Dit komt overeen met wat in de literatuur
over grijs wordt gezegd, namelijk
“wijsheid”. Dit sluit aan bij de functie van
een vergaderruimte. Voor de brainstormvergaderruimte worden de kleuren geel,
blauw en groen gekozen door de
medewerkers. Als echter naar de literatuur
wordt gekeken dan past de kleur oranje het
beste bij deze werkplek, oranje staat
namelijk
voor
“creatief,
sociaal,
enthousiast”.

Chayenne Virdis heeft onderzoek gedaan
naar kleurgebruik in de werkomgeving van
Menzis. Er is gekeken naar welke kleuren
volgens de medewerkers en de literatuur
het beste binnen de verschillende
werkomgevingen
kunnen
worden
toegepast.
Menzis onderscheidt aanlandwerkplekken,
basiswerkplekken,
belen
concentratiewerkplekken,
werkplekken
voor samenwerken en werkplekken voor
vergaderen. Alle werkomgevingen zullen
als basis de kleur wit hebben en worden
aangevuld met de best passende kleur.
Voor de aanlandwerkplek blijkt vooral de
kleur geel geschikt, die staat voor “open en
vriendelijk”. Voor de basiswerkplek is
blauw een geschikte kleur, die staat voor
“logisch
nadenken,
rustgevend,
vertrouwd”. Voor de bel- concentratiewerkplek vinden de medewerkers
voornamelijk de kleur grijs geschikt. Voor

Bovengenoemde kleuren zijn voor een
groot deel ook al toegepast in de
werkomgeving
van
Menzis.
Naar
aanleiding van het onderzoek is het advies
voor Menzis om de aanlandwerkplek de
kleur geel te geven, deze is nu groen.
Daarnaast is het advies om in de
brainstormvergaderruimte een vervolg
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experiment uit te voeren met kleurenlampen om verder onderzoek te doen naar
de invloed van kleuren op de mens in de
werkomgeving. Tijdens dit experiment

kunnen de medewerkers ervaren hoe het
daadwerkelijk is om in een ruimte met een
bepaalde kleur te werken.

Op weg naar een 9+ beleving!

Wendy Ribberink heeft onderzocht hoe de
gastvrijheidsbeleving
van
de
contactpersonen van organisaties die
gebruik maken van de faciliteiten voor
vergaderen en congressen bij Jaarbeurs
verbeterd kan worden. Het onderzoek laat
zien dat de gastvrijheidsbeleving bij
Jaarbeurs verbeterd kan worden door een
goede ontvangst van de contactpersonen,
herkenning en kennis van zijn of haar
specifieke wensen en eisen (wanneer de
contactpersoon al eerder is geweest), en
het voorkomen van herhaalfouten.
Medewerkers zouden verder vooral meer
proactief
kunnen
handelen.
Door
verbetering van deze aspecten zal naar
verwachting het gevoel van welkom en de
ervaren zorg en erkenning van de
organisatie toenemen.

medewerkers tot proactief handelen aan
te zetten. Daarnaast kan proactiviteit in de
werving & selectie meegenomen worden.
Geadviseerd wordt verder om in de
ontwikkelingen
van
het
nieuwe
reserveringssysteem herhaalfouten en
herkenbaarheid van medewerkers mee te
nemen.
Zo
kunnen
medewerkers
overzichtelijk op hun werksheets zien of
een contactpersoon al eerder is geweest,
wat zijn of haar specifieke wensen zijn en
of er in een vorig bezoek fouten zijn
gemaakt, zodat deze voorkomen kunnen
worden.
Uiteindelijk zullen deze maatregelen naar
verwachting niet alleen de gastvrijheidsbeleving
van
de
contactpersonen
verbeteren, maar zal het ook bijgedragen
aan de 9+ die afdeling C&V en Jaarbeurs wil
bereiken. Daarnaast worden medewerkers
‘in hun kracht gezet’, waardoor hun
tevredenheid omhoog kan gaan. Dit zal
uiteindelijk kunnen leiden tot meer
loyaliteit, betrokkenheid en minder
verzuim.

Afdeling C&V wordt aanbevolen om de
proactiviteit van medewerkers te verhogen
door een voorlichting te geven over
proactiviteit en supervisors te coachen om
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Als een vis in het water
Onbewust heeft ook het handen
schudden met een medewerker een
positieve invloed op de ervaren
gastvrijheid
aangesproken en kinderen nauwelijks
aandacht krijgen.

Jochem Robben heeft onderzocht hoe de
gastvrijheidsbeleving van zwemmers bij
Sportbedrijf Deventer door middel van het
contact met medewerkers kan worden
verbeterd. Uit het onderzoek kwamen drie
factoren naar voren die gasten het meest
associëren met gastvrijheidsbeleving:
oogcontact,
open
houding
en
duidelijkheid. Daarnaast bleek nette en
verzorgde kleding te worden geassocieerd
met gastvrijheid. Verrassend is dat
onbewust ook het handen schudden met
een medewerker een positieve invloed
heeft op de ervaren gastvrijheid, terwijl dit
niet gebruikelijk is bij de ontvangst in een
zwembad. Ten slotte viel op dat bij de
zwemlessen alleen de ouders worden

Op basis van de resultaten van het
onderzoek wordt Sportbedrijf Deventer
geadviseerd om de factoren oogcontact,
open houding, handen schudden en
aandacht voor kinderen te integreren in de
huidige gastvrijheidstrainingen. Daarnaast
wordt aangeraden om medewerkers te
voorzien van een naambadge met daarop
de naam en/of functie van een
medewerker.
Hiermee
wordt
tegemoetgekomen aan de aspecten
herkenbaarheid en duidelijkheid. Daarbij
zorgt een naam op de badge voor
persoonlijke aandacht, een begrip dat ook
terugkomt
in
de
definitie
van
gastvrijheidsbeleving.

Kijk eens aan, een glimlach!
Glimlachen, een open
lichaamshouding, oogcontact, een
verzorgt uiterlijk en een ontspannen
lichaamshouding zijn de 5
gedragsaspecten die het meest
zorgen voor een gastvrij gevoel
Thomas Montijn heeft onderzocht hoe de
gastvrijheidsbeleving van de bezoekers van

de Bibliotheek Deventer verhoogt kan
worden door aanpassingen in het non-
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verbaal gedrag van medewerkers. Uit het
onderzoek blijkt dat medewerkers een
ontspannen indruk wekken. Medewerkers
stellen zich niet voor en schudden geen
handen met bezoekers. Medewerkers
glimlachen wel af en toe, maar dit kan
meer. Verder viel op dat het initiatief voor
contact vrijwel altijd kwam vanuit de
bezoeker.
De
proactiviteit
van
medewerkers bij het helpen van bezoekers
kan dus beter.

Uit theorie over gastvrijheid komt naar
voren dat gastvrijheid geen eenmalig iets
is, maar een continu, iteratief proces.
Gastvrijheid wordt verder ook gezien als
een kunde en geen kunstje. Om deze
redenen wordt geadviseerd om het
verbeteren van de gastvrijheidsbeleving
binnen de Bibliotheek niet aan te pakken
als een project, maar als een continu
proces door over een langere periode het
gehele personeel aandacht te laten
schenken aan het onderwerp gastvrijheid.
Hierdoor kan gastvrijheid echt opgenomen
worden in de handelswijze van de
Bibliotheek Deventer. Geadviseerd wordt
om elke medewerker ongeveer een half
uur per week, voor ongeveer een half jaar
lang, bezig te laten zijn met het onderwerp.
Dit zal dan aangemoedigd en gerealiseerd
kunnen worden door gastvrijheidsambassadeurs, medewerkers die affiniteit
met het onderwerp hebben en vervolgens
verantwoordelijk gemaakt worden voor de
gastvrijheidsbeleving
binnen
de
Bibliotheek Deventer.

Wat betreft de gastvrijheid scoort de
bibliotheek goed op de dimensies inviting
en comfort. Vooral voor de dimensies care,
die betrekking heeft op hoe goed er voor
de bezoekers wordt gezorgd, is ruimte voor
verbetering. Glimlachen, een open
lichaamshouding, oogcontact, een verzorgt
uiterlijk en een ontspannen lichaamshouding zijn de vijf gedragsaspecten die
het meest zorgen voor een gastvrij gevoel
en dragen specifiek bij aan de dimensie
care van gastvrijheid.

Het optimale gastvrijheidsconcept
De fysieke werkomgeving, het
samenwerken, de ontvangst en de
schoonmaak blijken het meest
bepalend voor de
Chanine van Elburg heeft onderzocht
hoe
de ontvangst en de schoonmaak blijken het
gastvrijheidsbeleving
Hospitality-group op de nieuwe locatie een
optimale gastvrijheidsbeleving kan creëren
voor haar medewerkers. Voor de onder de
medewerkers
meest
voorkomende
persona’s is onderzocht hoe zij de huidige
werkomgeving ervaren en wat hun wensen
zijn voor de nieuwe werkomgeving. De
fysieke werkomgeving, het samenwerken,

meest
bepalend
voor
de
gastvrijheidsbeleving. Over het huidige
concept waren de medewerkers in het
algemeen tevreden, vooral over de
ontvangst en de schoonmaak. Het advies is
om dit op de nieuwe locatie op dezelfde
manier vorm te gegeven. Verbetering zou
kunnen op het gebied van de fysieke
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werkomgeving, de werkplekken en het
samenwerken.

te plaatsten. Voor de vrijezone geldt dat dit
een zone dient te worden waar ontvangst,
werken
en
informeel
ontmoeten
samenkomt. Aanlandplekken zijn voor
deze zone geschikt.
Naast de zonering wordt geadviseerd twee
grote vergaderruimtes te creëren voor
langdurige samenwerking, extra schermen
voor videobellen aan te schaffen en Office
365 te implementeren. Verder wordt
geadviseerd om medewerkers in de
nieuwe werkomgeving te begeleiden, met
name voor de persona’s Sociable en
Conscious, omdat zij moeite hebben met
veranderingen. Zogenaamde voor-coaches
kunnen gedurende de eerste maand op de
nieuwe locatie beschikbaar zijn voor het
geven van ondersteuning, uitleg en
trainingen. Daarnaast is het van belang
gedragsregels op te stellen voor de
verschillende
zones,
om
overlast
voorkomen.

Op basis van het onderzoek wordt
geadviseerd om een zonering door te
voeren op de nieuwe locatie met een
concentratiezone, een teamzone en een
vrijezone. De concentratiezone kan op de
eerste verdieping worden ingericht om zo
overlast van de overige twee zones op de
begane grond te verminderen. Duo
bureaus met daartussen akoestische
afscheidingen zijn hier wenselijk. Voor de
teamzone wordt geadviseerd een ruimte in
te richten met verschillende werkeilanden
waar teams samen kunnen werken, maar
medewerkers zich ook dicht bij andere
teams kunnen plaatsten. In deze zone
passen vier kleine vergaderruimtes met
daarin akoestische wandpanelen zodat
deze ook gebruikt kunnen worden als
belruimte. Daarnaast wordt geadviseerd
wandpanelen en bel kappen in deze zone

6

