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Inleiding
Voor u heeft u het Innovatiehandboek dat is voortgekomen uit het subsidietraject
Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers, of TOTO. Het traject is opgezet ter
stimulering en ondersteuning van innovatie onder toeristische en recreatieve ondernemingen
in

Overijssel.

Gastvrij

Overijssel,

de

netwerkorganisatie

voor

de

Overijsselse

vrijetijdseconomie, is uitvoerder van het provinciale programma.
Tijdens dit traject zijn workshops aangeboden ter ondersteuning en stimulering van innovatie
bij recreatie- en toeristische ondernemingen. Het gaat om workshops op het gebied van
doelgroepsegmentatie, klantreis, marketing, goed werkgeverschap en duurzaamheid.
Ter afsluiting van het subsidietraject heeft een innovatiecongres plaatsgevonden. Tijdens het
congres ontvingen Expedition Outdoor, Taman Indonesia en ’t Akkertien de innovatie award
uit handen van gedeputeerde Roy de Witte. De innovaties bestonden uit respectievelijk 3d
simulaties van een klimpark voor mindervaliden, het gebruik van QR-codes voor een
interactieve belevingskaart en de automatisering van een online boekingsprogramma. Ieder
bedrijf vertelt in een enkele minuten wat de innovatie inhoudt:


Expedition Outdoor



Taman Indonesia



’t Akkertien

Dit Innovatiehandboek is een verzameling van samenvattingen van de theorie en praktische
tips, gegeven per workshop. In ieder hoofdstuk wordt een workshop behandeld. Aan het einde
van ieder hoofdstuk vindt u de informatie van het bedrijf dat de betreffende workshop heeft
gegeven.
Veel leesplezier,
Gastvrij Overijssel
www.gastvrijoverijssel.nl
Contact via MarketingOost:
info@marketingoost.nl
038-4216798
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Leefstijlvinder
Dit hoofdstuk geeft je inzicht in de leefstijl van jouw doelgroep op het gebied van vakantie en
vrije tijd.
We leggen je uit welke doelgroepen er zijn, wat de achterliggende gedachte is en op welke
manieren De Leefstijlvinder een marketinginstrument kan zijn. Op de website van de
Leefstijlvinder (www.leefstijlvinder.nl) kun je nog veel meer informatie en data vinden. We
leggen uit hoe dit werkt en hoe andere partijen dit model succesvol hebben toegepast.
Deze toolkit is bedoeld voor marketingmedewerkers en eigenaren van het toeristisch
bedrijfsleven die hun marketingkennis willen vergroten. De doelgroepsegmentatie voor de
vrijetijdsector helpt ondernemers en beleidsmakers in het maken van keuzes, in hun
marketing en communicatie.
We

beginnen

met

een

korte

uitleg

over

het

nut

en

belang

van

doelgroepsegmentatie. We kijken naar de achtergrond van de Leefstijlvinder middels het
(BSR-)model dat hieraan ten grondslag ligt. Hierna volgt uitleg van de Leefstijlvinder en de
zeven doelgroepen die hierin worden onderscheiden. We laten zien welke informatie je kunt
vinden op de website van De Leefstijlvinder en bij wie je terecht kunt voor advies. Tenslotte
geven we nog de praktische handvatten om het model in de praktijk te brengen door een
stappenplan en een aantal voorbeeldcases.

Gebruik van de Leefstijlvinder
Hokjesdenken kan helpen in combinatie met het marketinginstrument de Leefstijlvinder.
Mensen worden niet graag in hokjes gestopt en willen als individu behandeld worden.
Toch stoppen we mensen constant in hokjes. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd of geslacht.
Aangezien we niet elk individu apart kunnen bedienen, helpt het om te zoeken naar rode
draden en grote gemene delers. Hierdoor ontstaat er een beter inzicht in wie mensen zijn en
wat ze nodig hebben. De Leefstijlvinder helpt je ook anders te leren kijken. De Leefstijlvinder
kan

je

helpen

bij

je productontwikkeling, communicatie met

je

doelgroep

en

je bedrijfsvoering. Door beter in kaart te hebben op welke doelgroep je je richt en wat deze
belangrijk vindt, blijf je weg van (verkeerde) aannames en krijg je ideeën om je product of
dienst aan te passen.

Wat is doelgroep specifieke communicatie en pas ik dat toe met de leefstijlvinder?
Eenvoudig gezegd: Spreek je doelgroep aan. De Leefstijlvinder kan helpen met welke
zaken je moet benoemen in marketing en communicatie. Het helpt te identificeren welke tone4

of-voice gewaardeerd wordt door je doelgroep. Het helpt met welke doelgroep het beste te
bereiken met welke boodschap. Door inzicht in je doelgroep weet je beter welke manier
van communiceren en welke communicatie uiting hierbij past. Moet je de focus
leggen op de aanwezigheid van een animatieteam op de camping, of juist de rust die men
kan vinden. En vindt jouw doelgroep kortingsacties aantrekkelijk, of schrikt dat juist af? Zowel
voor je online marketing (SEO) als voor de content op je eigen kanalen (website, brochure)
kun je dit toepassen.

Hoe pas je nieuwe producten en diensten aan met behulp van de Leefstijlvinder?
Ontwikkel je aanbod door als je ideeën hebt om je product of dienstverlening aan te passen
of uit te breiden eerst naar je doelgroep te kijken die je wilt bedienen. Waar hebben
zij behoefte aan en wat past zowel bij jou als bij hen. Welke beleving willen zij? Zijn zij op
zoek naar luxe en comfort, naar veel activiteiten of vooral naar gezelligheid? En hoe kun jij
dat bieden? Soms zijn er maar kleine aanpassingen nodig, waardoor het aanbod veel beter
past. Je kunt ook combineren met anderen. Als je weet welk product jij wilt bieden voor
een specifieke doelgroep, kijk dan ook eens naar andere partijen in de dag- en
verblijfsrecreatie die zich op dezelfde doelgroep richten. Dit maakt samenwerken veel
makkelijker en duidelijker voor de doelgroep.

Hoe gebruik je de leefstijlvinder in je bedrijf?
Het kan helpen te identificeren waar jouw doelgroep zich prettig bij voelt. Naast de inzet
bij communicatie en productontwikkeling, kan de Leefstijlvinder ook helpen in je
bedrijfsvoering. Als je weet wie je gasten zijn, kun je bijvoorbeeld de fysieke omgeving hier
op aanpassen. Past er een drukke omgeving bij, een meer industriële look of juist natuurlijke
kleuren en materialen? Dit zorgt voor positieve ervaringen die gedeeld worden. Je kunt de
leefstijlvinder ook gebruiken in het trainen van je personeel. Ook de manier waarop iemand
behandeld wil worden verschilt duidelijk per leefstijl. Hier kan het personeel adequaat
op inspelen. Wil iemand een uitgebreide uitleg, een gezellig praatje of juist zakelijk te woord
gestaan worden? Door hier meer rekening mee te houden zullen gasten een hogere
waardering hebben, maar ook het personeel zelf zal met meer enthousiasme het contact
aangaan.
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Het BSR™ Model
De Leefstijlvinder is een doelgroepensegmentatie gebaseerd op het BSR model. Dit model is
erop gericht dat je dieper moet kijken dan demografie,
gedrag en attitude om tot de drijfveren van een mens te
komen. Hierin kun je eigenlijk allemaal laagjes afpellen.
Demografie zijn je feitelijke kenmerken zoals je leeftijd.
Je gedrag laat zien wat je daadwerkelijk doet en je
attitude is je houding en loyaliteit ten opzichte van
merken en bijvoorbeeld soorten vakanties.
Deze eerste drie lagen zeggen uiteraard wel iets over een
persoon, maar echt in de kern van de mens vind je de drijfveren: de behoeften, motieven en
waarden. Deze veranderen niet zo snel.
Het BSR Model deelt mensen in typen op basis van twee indelingen.
1. De sociologische indeling (Ego – Groep)
We kijken naar de mate waarin iemand gericht is op het individu, versus de groep. Mensen
aan de ‘ego’ kant overwegen vooral de impact op de eigen persoon bij het maken van
beslissingen in hun leven. Mensen aan de ‘groep’ kant, overwegen juist meer het belang van
de groep in hun beslissingen en gedrag.
2. De psychologische indeling (Introvert – Extravert)
Daarnaast kijken we naar hoe men met emoties
omgaat. Mensen aan de introverte kant van het
model zijn wat meer ingetogen en houden hun
emoties dicht bij henzelf. Mensen aan de extraverte
kant van het model zijn juist naar buiten gericht en
gaan op een open manier met hun emoties om.
Door de combinatie van de sociologische en
psychologische indeling, ontstaan vier segmenten.
Deze segmenten zijn aan vier woorden en kleuren gekoppeld. Van linksboven naar linksonder,
met de klok mee zijn het:



De rode leefstijl (vrijheid)
De gele leefstijl (harmonie)
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De groene leefstijl (zekerheid)
De blauwe leefstijl (controle)

Om een beeld te geven van deze segmenten staan
hier in het model diverse merken geplot. ANWB is
bijvoorbeeld een merk dat veel vertrouwen biedt,
waar de 'groene' mensen behoefte aan hebben. In
het blauwe segment vind je diverse statusmerken. In
het gele segment komen de familiemerken zoals de
Ikea en de Tros terug en bij het rode segment staan
de meer vooruitstrevende en alternatieve merken.

De zeven doelgroepen van de leefstijlvinder
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe verschillende typen mensen aankijken tegen
vakantie en vrije tijd. Uit de analyses hiervan zijn zeven leefstijlen naar voren gekomen:
Avontuur-, Plezier-, Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht- en Stijlzoekers. Deze groepen
zijn onderscheidend qua gedrag, waarden en behoeften met betrekking tot vakantie en vrije
tijd. De leefstijlen liggen verspreid over het model en vertegenwoordigen allemaal minimaal
10% van de Nederlandse samenleving. Hoewel iemand nooit helemaal tot één leefstijl
behoort, is er meestal wel een dominante groep waar jouw waarden het meest bij passen.
Een beetje zoals dat ook is met politiek partijen. In dit hoofdstuk behandelen we elke leefstijl
individueel.
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Inzichtzoekers
Vrije tijd moet je bewust besteden.
Inzichtzoekers zijn bedachtzame, serieuze en
intelligente mensen. Vrijheid om te doen wat ze
willen is erg belangrijk voor ze. Vrije tijd is geen
tijd om stil te zitten. Het is tijd voor
zelfontwikkeling,

genieten

van

natuur

en

cultuur. Fietsen en wandelen doen zij graag,
maar zij ondernemen ook culturele uitstapjes.
Zij zijn geïnteresseerd in het verhaal, in de
achtergronden en geschiedenis, zodat ze verrijkt weer thuiskomen.
Kritisch, maar meer betalen als het écht goed is. Deze groep is kritisch, en zoekt daarom
goed naar wat ze willen. Daarvoor gebruiken ze niet alleen het internet, want de écht
interessante dingen… die vind je niet op internet. Ze vinden het hoe dan ook niet erg om wat
meer te betalen, zolang het dan ook maar écht goed is.

Verbindingszoekers
Gastvrij

en

sociaal

Verbindingszoekers
geïnteresseerd

in

verbonden.

zijn,
anderen.

bovenal,
Het

zijn

behulpzame, evenwichtige mensen die
zichzelf omschrijven als ‘gewoon’ en
hartelijk. Zij zetten zich graag in voor
anderen en doen ook vrijwilligerswerk. Ze
trekken er graag op uit in de natuur.
Fietsen en wandelen zijn favoriet. Ze genieten van de kleine dingen zoals een lokale
rommelmarkt en vinden een authentieke en knusse sfeer belangrijk.
Gewoon lekker fietsen en wandelen. Vakantie is ontspanning, genieten en gezelligheid.
Zolang het maar gemoedelijk en rustig is, met gastvrij personeel. Dan heb je ook wat meer
het gevoel dat je het ‘echte’ lokale leven ervaart. Op een camping of in een bekende
hotelketen. Verbindingszoekers houden hun budget vaak wel in de gaten, dus een aanbieding
is nooit weg. Ze nemen geregeld hun eigen lunch mee voor onderweg.
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Plezierzoekers
Zoveel

mogelijk

dingen

ondernemen. Plezierzoekers

zijn

spontaan,

Ook

vrolijk

en

gezellig.

omschrijven ze zichzelf als avontuurlijk,
impulsief en eigenwijs. Ze hebben het
liefst veel mensen om zich heen en
vinden drukte niet erg. Vrije tijd is voor
de Plezierzoekers tijd om het hoofd leeg
te maken, tijd om je te laten gaan, om geëntertaind te worden en nieuwe avonturen te
beleven. Dit kan in een pretpark, op een festival of op een camping met veel faciliteiten.
Gezellig, maar wel actief. Ze gaan graag met een groep (familie of vrienden) op pad. Zo
lang het maar gezellig is, en er voor iedereen wat te doen is. Het gaat hen vooral om de
activiteit die je met elkaar doet. Ze zien het als sport om via kortingssites zoals
vakantieveilingen een mooie actie te scoren.

Stijlzoekers
Ambitieus. Stijlzoekers zijn intelligent,
zelfverzekerd en doelgericht. Ze hebben
een

sterk

zichzelf

karakter,

ook

wel

en
als

omschrijven
zakelijk

en

ondernemend. Zowel in hun werk, als in
hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld,
en

zoeken

ze

de

uitdaging

op.

Bijvoorbeeld door actief te sporten, maar
ook sport te bezoeken, al speelt daarbij
het netwerken ook een rol.
'Work hard, play hard’. Stijlzoekers kunnen erg genieten van exclusieve activiteiten. Ze
vinden het niet erg wat meer te betalen voor luxe en comfort. Dit kan in een luxe hotel of
vakantiehuis. Activiteiten die ze ondernemen moeten hen ook wat bieden of prikkelen, dat
kan ook een mooi feest zijn. Ze trekken er graag op uit met een groep gelijkgestemden.
'Gewoon' wandelen en fietsen doen zij minder dan anderen. Maar wel als het uniek is.
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Harmoniezoekers
Gezellig met elkaar. Harmoniezoekers
zijn hartelijke, gezellige mensen, met veel
interesse in anderen. Ze omschrijven
zichzelf

als

gemoedelijk,

vrolijk

en

zachtaardig. Ze nemen de tijd voor het
gezin, trekken er graag op uit met (of
naar) familie en vrienden. Tijd met het
gezin, staat voorop: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Eén van de favoriete bezigheden van
deze groep? Winkelen! Maar ook voor meer ‘actieve activiteiten’ zoals zwemmen of een
bezoekje aan een dierenpark of pretpark trommelen zij anderen graag op. Zij organiseren de
gezamenlijke camping-BBQ.
Vakantie is samen en knus. Bij Harmoniezoekers gaat het - in tegenstelling tot de
plezierzoeker - in eerste plaats om het samenzijn en daarna pas om de activiteit. Ook deze
groep bezoekt graag kortingssites, maar dat heeft in dit geval vaker met het budget te
maken.

Avontuurzoekers
Eigenwijs en ondernemend. Creatief,
avontuurlijk en geïnteresseerd in anderen.
Avontuurzoekers vinden het lekker om
hun eigen gang te gaan. Als ze met
anderen optrekken, dan met creatieve en
vernieuwende denkers, mensen die weten
wat ze willen. Ze hechten veel waarde aan
vrijheid, willen uniek zijn en genieten van
het leven. Dat kan op een basic camping,
of bij locals op de bank.
Uitdagende en verrassende activiteiten. Vrije tijd is voor zelfontwikkeling, creatief bezig
zijn en inzetten voor een ander. Maar ook actief naar buiten en culturele activiteiten
ondernemen. Deze groep is het meest actief van allemaal. Ze gaan er vaak op uit en dit hoeft
ook zeker niet vooraf gepland te zijn. Omdat ze graag verrast worden, zullen ze niet snel
teruggaan naar dezelfde accommodatie.
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Rustzoekers
Vertrouwde

omgeving.

Rustzoekers

vinden zichzelf hele gewone mensen. Ze
omschrijven zichzelf als kalm, behulpzaam
en zachtaardig. Ze houden van rust en
regelmaat, voelen zich het meest op hun
gemak in hun eigen, vertrouwde omgeving.
Hun vrije tijd besteden ze dan ook graag
rondom huis, tuinieren of een stukje fietsen
of wandelen. Als ze wel buiten de deur slapen, dan vinden ze het fijn om van tevoren zoveel
mogelijk te regelen. Of om het daar een beetje zoals thuis te hebben. Privacy is hierbij wel
belangrijk.
Loyale gasten. Rustzoekers vinden het fijn om terug te gaan naar bekende plekken. Hoewel
de kosten voor relatief veel Rustzoekers een belangrijke factor in hun keuze vormen, bezoeken
ze geen aanbiedingensites. Een vertrouwde, rustige plek is belangrijker.

Mogelijkheden leefstijlvinder.nl
Alle informatie over De Leefstijlvinder is vrij toegankelijk via de website www.leefstijlvinder.nl.
Op deze en de volgende pagina's volgt uitleg over de mogelijkheden van de website.

Inloggen en registeren
Als je een account aanmaakt door je te registreren kun je tot op postcodeniveau resultaten
terugzien. Ook kun je dan al een eerste blik krijgen op de doelgroepen binnen jouw eigen
klantenbestand. Wil je nog meer weten? Dan kun je een autorisatie aanvragen. Die is
beschikbaar voor iedere ondernemer, gemeente of organisatie binnen de deelnemende
provincies (Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht,
Zuid-Holland, Limburg).

Doelgroepen
Onder de tab doelgroepen zijn de verschillende doelgroepen verder uitgediept en krijg je als
lezer een goed beeld bij wie het nou precies zijn, hoe ze in het leven staan en wat ze graag
doen in hun vrije tijd.

Zoeken op postcode
Op de site van leefstijlvinder.nl kun je onder de tab kaart op gemeenteniveau, postcode-4 of6 niveau opzoeken welke doelgroepen waar wonen. Je selecteert een gebied en je krijgt een
11

overzicht met de verdeling van de doelgroepen te zien. Dit is vooral interessant voor
dagrecreatieve bedrijven en lokale overheden.

Invoeren bestand
In de postcodetool kun je je eigen postcodebestand analyseren. Op die manier kan je erachter
komen welke leefstijlen er in jouw klantenbestand zitten. Wanneer je als organisatie bent
geautoriseerd kun je tot 2000 postcodes in het systeem uploaden, waarna je een uitdraai
krijgt van de percentages van de verschillende doelgroepen.

Inzicht geven in de leefstijlen
Wat doet je doelgroep? Onder de tab 'data weergeven' vind je alle beschikbare data van
de verschillende groepen. Zo kun je hier vinden wie welke sociale media gebruikt, wie welke
tv- en radiozenders kijkt en luistert, maar ook welke activiteiten worden ondernomen door de
verschillende doelgroepen. Zo zie je hier bijvoorbeeld dat 54% van de harmoniezoekers het
afgelopen jaar voor het plezier heeft gewinkeld. Gemiddeld in Nederland heeft 38% dat
gedaan.
Meer dan gemiddeld. De dikgedrukte percentages zijn van de doelgroepen die significant
meer zijn vertegenwoordigd dan het gemiddelde, de schuingedrukte percentages zijn van de
doelgroepen die significant minder zijn vertegenwoordigd dan het gemiddelde.

Opties voor hulp
Adviesbureaus. Geïnspireerd door alle informatie over leefstijlen, maar toch behoefte aan
advies op maat? Kom dan in contact met één van de partners. Zij zijn gespecialiseerd in de
leefstijlen binnen het domein Vakantie en Vrije tijd en hebben jarenlange praktijkervaring. Op
de website vind je de contactgegevens van deze adviesbureaus, met elk hun eigen expertise.
Zij helpen jou graag op weg om jouw bewoners of bezoekers een nog betere vakantie of dagje
uit te bezorgen. De partners zijn: Bureau Ruimte en Vrije Tijd, FACET Ruimtedenkers in
recreatie, ZKA Leisure consultants, Bureau Buiten en Bureau Buhrs.
Voorbeeldcases. Op de website vind je ook voorbeeldcases waarin de Leefstijlvinder is
toegepast.

Stappenplan aan de slag met de leefstijlvinder
Stap 1: Inzicht in de situatie.




Je kunt jezelf verschillende vragen stellen om een beeld te krijgen van je huidige
situatie.
Wie ben jij als ondernemer, organisatie of gemeente?
Welk type bezoekers trek je nu aan?
12




Wat waardeert men aan jouw aanbod en welke vragen hebben zij?
Een postcodecheck via de Leefstijlvinder website kan je hierbij helpen.

Stap 2: Keuze maken






Vervolgens ga je keuzes maken:
Op welke doelgroep wil je je (meer) gaan richten?
Is dit een nieuwe groep?
Past deze naast je huidige doelgroep en bij jou?
Of wil je de huidige doelgroep vergroten?

Stap 3: Aan de slag





Welke producten ga je ontwikkelen voor je doelgroep?
Op welke manier ga je met ze communiceren?
Met wie kun je samenwerken om arrangementen te ontwikkelen voor een leefstijl?
Bekijk de uitgebreide informatie over jouw doelgroep op de website van De
Leefstijlvinder.

Voorbeeld: Op de camping
Twee typen gasten. Een middelgrote, eigentijdse, natuurcamping heeft op een slimme
manier gebruik gemaakt van de leefstijlen. Zij hebben in kaart gebracht wat voor type gasten
zij ontvingen. Dit bleken twee groepen te zijn; inzichtzoekers en plezierzoekers. Aangezien
deze groepen in wensen, beleving en gedrag behoorlijk uit elkaar liggen, vormde het een
uitdaging om ze beide te behouden en te versterken.
Aanpassingen in aanbod en communicatie. De camping heeft ervoor gekozen om twee
soorten plaatsen te creëren. Een veld rondom een speelplaats, dichtbij het zwembad voor de
plezierzoekers en op een apart deel van de camping een rustig laantje voor de inzichtzoekers.
Daarbij hebben ze ook een bibliotheek gemaakt en organiseren ze yogakampen. Ze zijn goed
vindbaar op internet, zowel op platforms van kindercampings, als op platforms van
camperaars en natuurcampings.
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Praktische voorbeelden
Culturele instellingen
Theater
Gebruikt de Leefstijlen om bezoekers te helpen passende
voorstellingen te kiezen. Ze hebben een test opgezet
waarmee bezoekers erachter komen tot welke doelgroep ze
behoren. Vervolgens worden op basis hiervan suggesties
gedaan voor voorstellingen.
Museum
Om bewust te worden van het verschil tussen bezoekers. Zo
geven ze nu rondleidingen op basis van doelgroep en mengen ze deze niet.

Gebiedsontwikkeling in natuurgebied en winkelcentrum
Natuurgebied
Een natuurgebied dat meer bezoekers wil trekken zorgt voor
een bezoekerscentrum waarin het verhaal achter het gebied
wordt gedeeld en trekt zo meer inzichtzoekers.
Winkelcentrum
Een winkelgebied dat in de zomer volstroomt met gezellige
toeristen en in de winter niets te bieden heeft voor de
inwoners op zoek naar stijlvolle winkels? Een nieuwe retailvisie is hier nodig. Bijvoorbeeld
nieuwe luxe winkels en voorzieningen en een zomerbraderie voor harmoniezoekers.

Horeca
Een Horeca ondernemer gebruikt de Leefstijlen voor het
inrichten van zijn restaurant, het aanspreken van zijn publiek
en de communicatie, waaronder zijn menukaarten. Hiervoor
heeft hij zijn kleurstelling aangepast en deze vallen nu zo in
de smaak dat men ze zelfs mee naar huis neemt.

Bedrijfsinformatie
MarketingOost
www.marketingoost.nl
www.kennisplatformoost.nl
info@marketingoost.nl
038 421 6798
Tekst geschreven door Guido Wapstra
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Customer journey
De customer journey als basis voor serviceverbetering
Het woord customer journey kom je de laatste jaren vaak tegen in positieve én in negatieve
zin. Tegenstanders noemen het een ‘jeukwoord’, net zoals bijvoorbeeld comfortzone, bila’s,
sparren en co-creatie. Voorstanders roemen het als een handig hulpmiddel om zichtbaar te
maken hoe je, op elk gewenst moment, het beste kunt halen uit elk contactmoment dat je
met je klanten hebt. We kennen de term in de hotellerie en het toerisme ook als guest journey
of in gewoon Nederlands vertaald, de klantreis.

‘Emotionele achtbaan’
De customer journey laat zien wat een klant beleeft, doet, vindt of denkt als hij contact heeft
met een bedrijf of organisatie. Via internet, via de telefoon of fysiek in de winkel, dus ongeacht
het kanaal. Met een verkoper, een bezorger, iemand van de klantenservice of de boekhouder,
dus ook ongeacht met wie. Ik noem de customer journey ook wel ‘de achtbaan van emoties
tijdens het hele proces van klant worden, klant zijn en klant blijven’.

Wat moet of kun je met een customer journey?
Een customer journey geeft je inzicht in de belevingswereld van je klanten. Dat is handig
wanneer je wilt weten of jouw producten, diensten of service wel goed aansluiten bij die
belevingswereld. Bedrijven als Coolblue (‘Alles met en glimlach’) en IKEA zorgen ervoor dat
ze op élk contactpunt in hun customer journey als beste presteren. Daarmee krijgen ze hoge
tevredenheidsscores en onderscheiden ze zich van hun concurrenten.

Een customer journey staat nooit op zichzelf
Als je wilt voorkomen dat er straks een mooi, maar nutteloos stuk papier op je kantoor hangt,
moet je altijd naar de customer journey kijken in relatie tot twee andere begrippen: customer
experience (klantbeleving) en customer service. Aan de ene kant hebben we te maken met
de ervaringen die een klant door de tijd heen met jouw organisatie opdoet, de customer
experience. De customer journey is een prima manier om die ervaringen inzichtelijk te maken
en te analyseren. Vervolgens wil je met de uitkomsten van die analyse iets doen, bijvoorbeeld
de service verbeteren, bestaande producten aanpassen of nieuwe ontwikkelen. De customer
journey verbindt dus eigenlijk de klantbeleving en de service met elkaar.
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Dé customer journey bestaat niet
Mensen zijn allemaal verschillend en ook de omstandigheden waaronder zij zich oriënteren,
kiezen, beslissen, kopen, een product gebruiken en hun feedback geven, zijn altijd
verschillend. Denk je maar eens in hoe de belevingswereld van een gezin dat gaat kamperen
in het Vechtdal verschilt van een echtpaar dat een cultureel weekendje Zwolle boekt. Toch
zijn er altijd ook veel overeenkomsten. Maar het mooist is het natuurlijk om een zo
gedetailleerd mogelijk uitgangspunt voor je customer journey analyse te kiezen. Bijvoorbeeld
een ouder echtpaar (doelgroep afbakenen) dat een weekend gaat fietsen (activiteit
afbakenen) in Twente (regio afbakenen). Je kunt daarvan een heel gedetailleerde analyse
maken. En de uitkomsten daaruit kunnen, deels, ook zomaar weer van toepassing zijn op heel
andere doelgroepen, regio’s of activiteiten.

Je kunt ook een stukje customer journey analyseren
Je hoeft niet persé de hele klantreis te analyseren. Je kunt je ook focussen op een belangrijk
stukje van de klantreis. Bijvoorbeeld het boekingstraject van een hotelkamer. Of de aankomst
van gasten bij een vakantiepark. Je maakt dan de analyse compacter en kunt nog dieper
inzoomen op de stappen die een klant doorloopt.
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Een customer journey map maken
De customer journey map visualiseert de customer journey. In zo’n map zie je welke proces
een klant stapje voor stapje doormaakt. Hieronder zie je een bladzijde uit de customer
journey, die we onlangs voor Twente hebben gemaakt (Onderwerp: Duitse gasten die een
weekend in een hotel of bungalow in Twente verblijven). De hele customer journey beslaat
10 van dit soort bladzijden, vanaf de allereerste oriëntatie tot het moment dat de koffers na
thuiskomst weer zijn uitgepakt.

Een customer journey map bestaat altijd uit meerdere lagen. Lagen die bijvoorbeeld kunnen
worden gevisualiseerd zijn:


De kleine stapjes die een klant onderneemt in de verschillende fasen van het proces



De gevoelens die de klant daarbij heeft (soms als zodanig omschreven, maar vaak ook
met emoticons gesymboliseerd).



De zogenaamde ‘Touch Points’; de momenten waarop er in dit stadium contact is
tussen de klant en de organisatie (dat kan fysiek contact zijn, maar ook via de website,
mail, sms, telefoon, etc.).



De zogenaamde Moments of Truth (of momenten van de waarheid) waarop de klant
definitieve keuzes maakt, beslissingen neemt of waar hij ineens om informatie of hulp
verlegen zit).
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Waar haal je die informatie vandaan?
Een goed begin is om met eigen mensen eens een middagje te brainstormen. Dat is naast
heel leerzaam ook heel leuk. Pak een rol behang en ga met stiften en post-it plakkertjes aan
de gang om het hele proces in kaart te brengen. Na 2 uurtjes heb je een heel behoorlijke
basis staan.

En dan?
Als je het echt goed wilt doen, moet je daarna de zogenaamde ‘consumer insights’ toevoegen:
kennis die je hebt opgedaan over je klanten. Die kennis kun je van veel plaatsen weghalen,
bijvoorbeeld:


Uit de analyse van digitale data, zoals reviews, social media posts etc.



Door ingevulde enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken te analyseren.



Door waarneming: bijvoorbeeld klanten ongemerkt te schaduwen of te observeren en
precies vast te leggen wat ze doen (voor de customer journey map van Twente hebben
we 3 middagen in de receptie van de deelnemende accommodaties gezeten om het
gedrag van klanten te observeren en hen bij de incheck te volgen).



Uit klantinterviews. Met diepte-interviews kun je echt goed ingaan op de stappen die
een klant neemt. Met zogenaamde laddering-interviews (die je wel door een expert
moet laten afnemen) krijg je vooral ook inzicht in de onbewuste factoren die een rol
spelen in de besluitvorming van de klant. Je ziet dan dat er soms achter het gedrag
van een klant een hele, vaak onverwachte wereld schuilgaat. Met zes van zulke
laddering-interviews leg je zo’n 90% van de onbewuste drijfveren van klanten bloot.
Die kun jij weer gebruiken om je product beter af te stemmen op de wensen van de
klant.

Hoe verder?
Je hebt nu een behoorlijk complete map om mee aan de slag te gaan. En aan de slag kun je
op drie niveaus. Je kunt zwakke punten in je processen (‘dissatisfiers’) vaststellen en
aanpakken. Je kunt nieuwe elementen aan je dienstverlening toevoegen (‘satisfiers’). En
misschien lukt het je om creatieve ‘delighters’ te bedenken, die je op een unieke manier van
je concurrenten onderscheiden.

Stap 1: Zwakke punten (‘dissatisfiers’) wegwerken
Je zult ervan opkijken hoe vaak er onvolkomenheden in klantprocessen voorkomen. Vaak zijn
ze het gevolg van ict-beperkingen of zijn het rammelende werkwijzen die in de loop der jaren
in de organisatie zijn geslopen. Bedrijfsblind als je bent, zie je ze zelf niet meer, maar als je
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tijdens het customer journey ‘mappen’ ineens door de ogen van een klant naar je processen
kijkt, vallen ze ineens op. En vergis je niet: wat in jouw ogen kleine
onvolkomenheden zijn, zijn voor klanten soms grote ergernissen! Denk bijvoorbeeld aan een
receptie die rond de lunch telefonisch niet bereikbaar is, slechte navigatie op je website of
informatie die verouderd of onjuist is. Gemiddeld rollen uit een customer journey analyse
zomaar een stuk of 10 van dit soort verbeterpunten, waarvan er en aantal bij wijze van
spreken morgen op te lossen zijn (quick wins)!

Stap 2: Extra services (‘satisfiers’) toevoegen
Als je kritisch naar je customer journey kijkt, kom je niet alleen verbeterpunten tegen, maar
ook momenten (misschien zelfs wel Moments of Truth) waarop je een extra stukje service
kunt verlenen, waardoor de klanttevredenheid stijgt. Voor de customer journey die we onlangs
voor Twente in kaart brachten, interviewden we zes Duitse consumenten. Die bleken bij
aankomst nog geen idee te hebben of ze nog uitstapjes gingen maken en zo ja, waarheen.
Daarop doorgevraagd gaven ze aan dat ze het heel fijn zouden vinden als er op hun kamer
een actuele informatiemap zou liggen met tips in en buiten de accommodatie.

Stap 3: ‘Delighters’ creëren
Elk bedrijf wil tevreden klanten hebben, die een 8 of meer als waarderingscijfer geven. Maar
nog liever vallen we op door excellente serviceverlening, waarover klanten nog lang napraten
en waarvoor ze graag nog een keer terugkomen. Het ontbijt met Disney-figuren in Disneyland,
de Zweedse gehaktballetjes in het IKEA-restaurant, de verzenddoosjes van Coolblue die je
ook als bouwplaat kunt gebruiken… Het zijn voorbeelden van ‘delighters’; ze worden in de
vakliteratuur ook wel wow-ervaringen of 9+ momenten genoemd. Creatieve vondsten, die
écht het verschil maken.

Een mooi voorbeeld van een delighter
In Disneyland wordt alles gemeten, zelfs of de schoonmakers hun werk goed doen. Zo viel
één schoonmaakster in positieve zin op. De gasten op ‘haar’ kamers gaven gemiddeld hogere
cijfers voor de schoonmaak van hun kamer. Het kostte wat tijd om te ontdekken wat zij anders
deed dan andere schoonmaaksters. Maar wat bleek? Als zij op een kamer een knuffel van één
van de kinderen vond, zette ze die in een stoel voor de televisie, die zij op het Disney-channel
afstemde. Als het gezin na een dag in het Disney-park terugkwam op de kamer, troffen zij
daar de knuffel aan, die gezellig tv zat te kijken… Hoera!
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Aan de slag!
Hopelijk ben je een beetje geïnspireerd om je eigen service en dienstverlening eens kritisch,
en vooral ook door de ogen van een klant te bekijken. Customer journey mapping is daar een
prima middel voor. Bovendien is het leuk om, samen met je team, zo’n traject in te gaan.
Want onthoud: gemotiveerd personeel is de belangrijkste voorwaarde om te excelleren in
klantbeleving! Als je zo’n sessie in goede banen wilt laten leiden of je nog verder wilt laten
prikkelen door goede ideeën en mooie voorbeelden, dan hoor ik het graag. Idem als je klanten
eens aan een diepte-interview wilt onderwerpen.

Bedrijfsinformatie
Customer Sense
www.customersense.nl
info@customersense.nl
06 51266470
Tekst geschreven door Wim Gramsma
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De Gast van NU!
De gast van nu… De titel impliceert dat de gast van nu een wezenlijk andere is dan de gast
van vorig jaar of de gast van 10 jaar geleden. Dat is natuurlijk al een wonderbaarlijke
gedachtegang. Als ik het alleen al op mijzelf betrek. Vorig jaar was ik gast bij campings en
horecabedrijven, 10 jaar geleden was ik dat ook en de komende 10 jaren zal ik ook
ongetwijfeld gast zijn bij verschillende bedrijven. Verander ik dan in de loop der jaren als
persoonlijkheid? Dat waag ik te betwijfelen.
Wat maakt dan dat ondernemers en medewerkers in de hospitalty & leisure branche juist nu
meer “gedoe” ervaren met hun gasten?
Mijn stelling is dat de gast van nu, dezelfde gast is als vroeger. Het wezenlijke verschil zit in
de verwachtingen die de gast heeft bij zijn verblijf of bezoek. In het (verre) verleden was het
veel éénvoudiger de gast te verrassen. Immers alles was voor aankomst nog onbekend.
Tegenwoordig heeft de gast voor aankomst al 10 reviews bekeken, 20 foto’s bekeken en
online de menukaart al gescand. De grote uitdaging voor de branche is dus eigenlijk het
voldoen aan de door de branche zelf torenhoog opgeschroefde verwachtingen.

Omgaan met de gast van nu…
Omgaan met de gast van nu, gaat dus vooral heel erg over jezelf als ondernemer of
medewerker. Dat begint bij bewustwording van hetgeen aan de gas beloofd is of verteld is
via allerlei online verhalen. Het besef dat de zogeheten gastreis (customer journey) voor de
gasten meestal thuis op de bank begint. Daar worden de Zoover en Tripadvisor reviews
doorgenomen en daar worden de foto’s op facebook en Instagram en op je website bekeken.
Het is dus van essentieel belang dat je weet wat daar verteld wordt!
Het gastgerichtheidsmodel dat wordt gebruikt door Bureau HTM is het PGO-BD model.
De P staat voor de producten en diensten die een bedrijf aanbiedt. De O staat voor de (fysieke)
omgeving waarbinnen de producten en diensten worden aangeboden. Voor zowel de P als de
O geldt dat een ondernemer in zijn businessplan deze onderdelen van de bedrijfsvoering kan
uitwerken en inrichten.
Het wordt veel spannender als we belanden bij de letter G. De G staat voor gedrag. En als
het gaat over gedrag, hebben we het automatisch over een volstrekt persoonlijke invulling en
beleving. Als we daar dan ook nog aan vast koppelen de B (het belang van de ondernemer of
de medewerker) en de D (het doel dat een gast voor ogen heeft met zijn bezoek), dan hebben
we alle ingrediënten compleet voor het gecompliceerde vak dat we dienstverlening noemen!
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Cirkels van Belang
Medewerkers (lees: mensen) handelen per definitie vanuit een bepaald belang. Dat belang
kan van alles zijn; de beste willen zijn, het leukste willen zijn, aardig gevonden willen worden,
geen gedoe willen hebben, op tijd naar huis willen… etc. In werksituaties geldt dat voor alle
participerende entiteiten:


De organisatie waar je voor werkt.



Het team / de groep waarbinnen je functioneert



De gast of de klant



En natuurlijk… Jezelf!

In de ideale situatie schuiven alle cirkels precies over elkaar heen. Dat wil zeggen alle partijen
hebben hetzelfde belang. Helaas doet deze situatie zich zelden tot nooit voor. Immers de
organisatie zal graag zo veel als mogelijk willen verdienen uit een reservering. Terwijl de gast
graag zo weinig mogelijk wil betalen. En de organisatie wil bijvoorbeeld graag de kosten zo
laag mogelijk houden, maar de medewerker zou wel graag wat meer willen verdienen.
Enzovoort, enzovoort…
Nu wordt een groot deel van de belangen vaak aan de voorkant helder en goed afgesproken.
Bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst, of naar de gast toe in een reseveringsbevestiging.
Maar er zijn ook tal van situaties denkbaar waarin het nodig is om de verschillende belangen
eerst nog even helder te krijgen of waarin het nodig is, het belang van de ander in te schatten.
Van een professionele organisatie mag verwacht worden dat de organisatie haar belangen
helder en éénduidig omschrijft en kenbaar maakt aan de medewerkers en aan de gasten.
Dat zien we vaak terug in missie, visie en kernwaarden. Voor de andere cirkels liggen de
belangen vaak minder vast. Zinnetjes als “dat is niet in het teambelang” suggereren dat er
een helder, éénduidig omschreven document is waarin de belangen van het team omschreven
staan. Dat is zelden het geval…
Nog ingewikkelder wordt het wanneer het om de individuele belangen van personen gaat.
Belangen kunnen dan per dag, soms per uur verschillen. Wanneer school belt dat een kind
ziek is en opgehaald wil worden, is de kans groot dat dat belang bij een medewerker tijdelijk
prevaleert boven het belang een reservering af te maken…
Wanneer we nu over gastgerichtheid hebben, gaat het dus in feite over het opkomen voor
belangen. En wiens belang we het zwaarst laten wegen.
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De taak/opdracht van een medewerker is dus eigenlijk om het belang van de gast/klant zoveel
als mogelijk te dienen, zonder het belang van de organisatie en het eigenbelang uit het oog
te verliezen!
Of je het nu hebt over hospitality, over teamvorming of over persoonlijke effectiviteit. In alle
gevallen geldt dat het een randvoorwaarde is, dat er zicht is op - en bekendheid met de
verschillende belangen. En dat vereist een aantal belangrijke kernwaardes binnen een
organisatie; namelijk openheid, vertrouwen, veiligheid en respect
Hoe medewerkers omgaan met het opkomen voor de verschillende belangen is volstrekt
afhankelijk van hun persoonlijkheid.
Waar het wiegje heeft gestaan, Wat iemand genetisch heeft meegekregen, hoe iemand is
opgegroeid, hoe de thuissituatie was, hoe de schoolervaringen zijn geweest etc. allemaal
factoren die uiteindelijk van invloed zijn op het persoonlijk functioneren.
Drs. Hannah Nathans heeft dat uitgewerkt in onderstaand model.

De opdracht die in het model verscholen ligt is in feite drieledig. Allereerst dient de
medewerker zich goed bewust te zijn van de eigen persoonlijkheid, van de eigen normen en
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waarden. Een gezonde dosis zelfreflectie is hiervoor dus noodzakelijk. Het lastige daarbij is
dat we zelf niet altijd even goed in staat zijn om ons eigen handelen te beoordelen. Daar zijn
dus eigenlijk al collega’s bij nodig. Feedback geven en kunnen ontvangen zijn dan vereiste
competenties
De organisatie waar je werkt en het team waarbinnen je werkt dienen aan te geven wat het
gewenste gedrag, het gewenste handelen is binnen de verschillende situaties. Pas als je 1 en
2 weet, kun je aan de gang met stap 3.
Het ontwikkelen van benodigde vaardigheden en competenties. Als je weet wat je kunt en
hoe je handelen over komt bij anderen en je weet wat het gewenste gedrag is en wat de
gewenste vaardigheden zijn, kun je je gaan ontwikkelen in datgeen wat ontbreekt of wat
verder ontwikkeld dient te worden.

Gerichtheden
Hoe

gastvriendelijk

iemand

reageert

op

gebeurtenissen uit de omgeving is afhankelijk van
de preferente gerichtheid.
Binnen

Bureau

HTM

onderscheiden

we

drie

gerichtheden. Iedereen heeft wel iets van alle drie
in zich. De ene gerichtheid is echter vaak sterker
aanwezig dan een andere. We noemen dat ook wel
de preferente gerichtheid.
In de praktijk van werken, blijkt dat mensen zijn gericht op drie aspecten: denken, voelen
en willen. Aan ieder aspect hebben we een kleur toegekend; blauw, groen en rood.
Denken = Blauw
Voelen = Groen
Willen = Rood
Waar iemand van nature op gericht is en de manier waarop iemand primair reageert zal
nauwelijks veranderen. Sterker nog, wanneer iemand onder druk komt te staan of wanneer
er meer spanning wordt gevoeld, zal er een neiging ontstaan om te reageren vanuit de
preferente gerichtheid.
Hoe gastgericht handelen eruitziet, hangt dus ook af van de preferente gerichtheid van de
ondernemer of medewerker
24

Wat echter voor de ondernemer en medewerker geldt, dat geldt natuurlijk ook voor elke gast!
Ook die heeft een preferente gerichtheid en zal daar naar handelen. In dat licht bezien is
omgaan met de gast van nu dus eigenlijk niks anders als zo goed mogelijk omgaan met de
preferente gerichtheid van elke individuele gast…

Herkennen van de gerichtheden.
Bij elke gerichtheid is en aantal kernwoorden te bedenken die vaak passend zijn bij hun manier
van denken en handelen:
Denken (blauw)
Orde, structuur, veiligheid, afspraak is afspraak, controle
Voelen (groen)
Gezellig, warm, conflict-vermijdend, sfeer
Willen (rood)
Expressief, aanwezig, flap-uit
Er passen geen waardeoordelen bij gerichtheden. Om echter optimaal gastgericht te handelen
en te communiceren is het wenselijk om aan te leren welke zinnen en woorden en welke
manier van communiceren het beste aanslaat bij de verschillende gerichtheid. We noemen
dat ‘op zoek gaan naar het werkbare midden’. Die manier van communiceren is voor
iedereen te ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat we met Bureau HTM graag langskomen
om dat te onderzoeken voor uw bedrijf.

Tien concrete tips:
1. Check dagelijks/wekelijks je social media accounts. Je moet immers weten wat er over
je geschreven wordt…
2. Maak op social media je bedrijf niet al te veel mooier dan dat het is. Dat voorkomt
verkeerde verwachtingen!
3. Zorg dat alle medewerkers zich bewust zijn van de kracht en invloed van social media.
Maak social media beleid!
4. Onderzoek je eigen preferente gerichtheid. Wees niet bang voor zelfreflectie…
5. Train je medewerkers in het omgaan met verschillende “soorten” gasten!
6. Laat jezelf (extern) coachen om te kijken of je eigen visie nog matcht bij de
verwachtingen van de gasten!
7. Breng de belangen van je medewerkers in kaart.
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8. Breng de belangen van je gasten in kaart.
9. Breng je eigen belangen in kaart.
10. Bewaak de balans

Bedrijfsinformatie
Bureau HTM
www.bureauhtm.nl
info@bureauhtm.nl
038 337 4501
Tekst geschreven door René Drost
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Online marketing
95% van ons gedrag vindt onbewust plaats en wordt aangestuurd door omgevingsfactoren.
Als professional is het essentieel om dit te begrijpen, en hierop in te spelen.
Consumatics brengt onbewust gedrag in beeld middels wetenschappelijke onderzoeken.
Inzicht zorgt voor mooiere ervaringen, hogere loyaliteit en een beter resultaat.
Ruim zestig omgevingsfactoren bepalen hoe mensen zich onbewust voelen en gedragen. Denk
bijvoorbeeld aan geur, kleurgebruik, licht of muziek maar ook de houding van de
medewerkers. Het vinden van de juiste mix is cruciaal om jouw boodschap over het voetlicht
te brengen, en de gast of klant een fijn gevoel te geven. Maar hoe weet je nu zeker of jouw
mix het gewenste effect heeft? Er volgen verschillende thema’s, zoals het weer, ‘price framing’
en ‘wachtverzachters’.

Het weer bepaalt de prijs
De zomer komt eraan, heerlijk! Ik heb het gevoel dat ik weer actief wil zijn en de ramen zijn
al lekker gezeemd. En ik ben niet de enige. Mensen maken hun tuin mooi en kinderen spelen
buiten. Vind jij het ook zo fijn om weer actief te zijn?

Koude maanden
Het actief willen zijn is geen toeval. Uit onderzoek van Tucker en Gilliland (2007) blijkt dat in
alle landen de koude maanden zorgen voor het afnemen van fysieke activiteiten. De
temperatuur, het aantal lichturen en neerslag hebben een effect op hoe actief je bent. Zo
blijkt ook dat kinderen actiever zijn wanneer het lekker weer is (Tucker en Gilliland, 2007).
Heerlijk die hoge vrolijke stemmetjes terwijl ze aan het tikkertje spelen zijn.

Nieuwe auto
Het weer heeft ook invloed op de verkoop van producten. Zo vindt de aankoop van een auto
voornamelijk plaats wanneer het weer mild en aangenaam is. Mensen die in gebieden wonen
waar hoge temperaturen voorkomen, boeken zomervakanties om te ontsnappen aan de hitte
en zich te omgeven in plezierige temperaturen. Reparaties van huizen staan ook in verband
met het weer. Deze activiteiten nemen aanzienlijk af in de koude wintermaanden (StarrMcCluer, 2000). Ook hebben consumenten de neiging om in de winter meer kleding en
schoenen te kopen en meer te eten en te drinken in de zomer (Agnew en Palutikof, 1999;
Roslow e.a..,2000). Veel retailers zijn zich al bewust van dit effect (Cawthorne, 1998). Zo zie
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je opeens tuinspullen verschijnen, wanneer de lente net begint en tegelijkertijd begint de sale
van winterspullen.

De temperatuur gebruiken
Coca-Cola

ontwikkelde

automaten

die

de

prijs

automatisch

aanpast

aan

de

omgevingstemperatuur. Wanneer het warmer werd, werden de prijzen verhoogd (King en
Narayandas, 2000).

Zonlicht
Hè, maar hoe kan dit? Natuurlijk en kunstmatig zonlicht zijn in staat om het humeur te
verbeteren, doordat zij negatieve gevoelens kan verminderen. Fel licht zorgt voor een plezierig
gevoel en stimulatie bij consumenten. De combinatie van deze twee beïnvloedt het
koopgedrag van consumenten positief (Murray e.a.., 2010).

De ondernemer
Nu je weet dat licht en de temperatuur zoveel invloed heeft op het gedrag van de consument,
kun je hiermee rekening houden. Je kunt in de etalage al gebruik maken van veel licht. In de
winkel is het belangrijk om naast veel licht te plaatsen ook aan de temperatuur te denken. De
ideale temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden en is afhankelijk van de temperatuur buiten.
Is het warm, dan draagt de consument ook minder kleding en kan de verwarming wat lager.
Wanneer je hier rekening mee houdt, zal de consument zich fijner voelen en uiteindelijk ga je
dit terug zien in je omzet.

Maak jouw terras zomerproof
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: Wie heeft het mooiste terras van het land? Rond deze tijd
van het jaar komen de eerste terrasjes weer vol te zitten. Terrasmedewerkers staan in hun tshirtjes buiten te verkleumen, maar men is overtuigd: het is lekker weer! De eerste
zomerstralen verblijden ons. Terwijl we in onze winterjas buiten zitten, drinken we speciaalbier
en eten we biologische geitenkaas kroketten. Nu vraag ik mij af, hoe komen die terrasjes nou
echt vol te zitten?
Stel je voor: je loopt een plein op en ziet twee terrasjes. De één is helemaal leeg; je denkt
aan de snelle service, maar ook twijfel je aan de kwaliteit. Het andere terras is stampvol;
misschien moet je wat langer wachten, maar het is sowieso een goed terras. Anders zouden
er niet zoveel mensen zitten…., toch? Bovendien is het gezien en gezien worden. Men vindt
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het vaak leuk om naar mensen te kijken. Klinkt dit bekend? Vraag jij je ook wel eens af hoe
dit kan?

Groepsdieren
De kern van het verhaal is dat wij mensen groepsdieren zijn. Zonder de groep kunnen we
fysiek en mentaal niet overleven. Dit zit geworteld in ons primitieve brein.
We letten daarom op dat wat andere mensen doen en conformeren ons aan die norm. Dat
verklaart deels waarom de terrassen vol lopen. Maar waarom het ene terras het beter doet
dan de ander? Het antwoord op die vraag is: spiegel neuronen.

Na-apen
Een verliefd stel dat precies dezelfde houding aanneemt, twee boksers die elkaars
schijnbewegingen precies nadoen of op hetzelfde moment gapen met een wildvreemde.
Spiegelen wordt het genoemd. Het is totaal onbewust, omdat het zich afspeelt op neuraal
niveau in ons brein. Bepaalde neuronen zien het gedrag van een ander en doen dit na in ons
hoofd. Het verklaart ook waarom het fenomeen plaatsvervangende schaamte bestaat.
Sommigen beweren zelfs dat dit gevoelens van empathie voor een ander verklaart.Het is in
ieder geval een verklaring voor de vraag waarom mensen massaal kiezen voor een druk,
chaotisch terras dat vol zit met andere mensen. We doen gewoon graag het gedrag van onze
medemens na.

Prop it like it’s hot
De truc is dus om je terras vol te krijgen met gasten. Zij zorgen ervoor dat voorbijgangers
hun gedrag willen spiegelen en het dus nadoen. Een druk bezocht terras is dan zo geregeld.
Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen op je terras? Eén persoon kan hierin al een groot verschil
maken. Denk dan aan een gitarist op het terras, een leuke blonde serveerster die vriendelijk
lacht, of het gebruik maken van een ‘propper’. Je kent ze wel, die mensen die voor het
restaurant mensen naar binnen propt. Hoe deze persoon zich gedraagt en hoe ze eruit zien
bepaalt het visitekaartje van jouw zaak.
Of ga zelf lekker op het terras zitten. Doe bijvoorbeeld je boekhouding eens buiten, dat gaat
prima als het toch rustig is die dag. Bovendien krijg je een goed beeld van hoe jouw gasten
op je terras zitten en wat ze ervaren. Maar vooral… mensen trekken mensen aan, dus je zorgt
op die manier zelf voor een aantrekkingskracht!
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Spiegelen maar
Terwijl je de gitarist, propper of serveerster laat shinen -of zelf eens een kopje koffie drinkt
op het terras- doet het brein van jouw gasten de rest. De gasten conformeren zich aan jouw
terrasbezoeker. Laat deze persoon dus een spiegel van jouw zaak zijn. Op die manier kunnen
mensen zich daar weer aan spiegelen!

Vakantiekeuzes
Op websites als booking.com zijn er vaak twee manieren van boeken. Een hotelkamer tegen
een relatief lage prijs, maar zonder de mogelijkheid om je geld terug te krijgen en kamers
tegen een hogere prijs waarbij je de kamer gratis mag annuleren tot de dag voor aankomst.
Veel mensen kiezen ervoor om hun opties open te houden en betalen hier dus graag extra
voor. In sommige gevallen betalen we tot 20% meer voor exact dezelfde hotelkamer zodat
we terug kunnen komen op onze beslissing. Websites als booking.com spelen handig in op
onze sterke voorkeur voor voorlopige beslissingen, een voorkeur die de meeste van ons
hebben (Gilbert & Ebert, 2002).

Tevredenheid
Logischerwijs zijn we meer tevreden met onze keuze als hij voldoet aan onze voorkeuren. We
betalen er toch niet voor niets extra voor? Dit is helaas dus niet het geval! Beslissingen waar
je op kan terug komen leiden tot minder keuzetevredenheid ten opzichte van definitieve
keuzes (Bullens, van Harreveld, Förster, & van der Pligt, 2013; Gilbert & Ebert, 2002). Dit
komt mede doordat we een keuze waar we op terug kunnen komen blijven vergelijken met
alternatieven; we blijven maar vergelijken en twijfelen. We kijken dan vooral naar waarom
ónze keuze niet de beste keuze was en andere keuzes beter zijn. Als we een definitieve keuze
maken proberen we juist alleen te kijken naar waarom dat de beste keuze was.

Terugkomen op je keuzes
Hoe kom je met een goed gevoel terug van vakantie? Zorg ervoor dat je voor vertrek niet kan
terugkomen op je keuzes. Het bespaart je veel geld waarmee je juist een hoop leuke dingen
op je vakantie mee kan doen!
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Wachtverzachters
Misschien ken je het wel, het is maandag ochtend, je bent onderweg naar je werk en wilt nog
snel voordat je trein gaat, wat te eten halen in het winkeltje op het station. Je pakt je broodje
gezond en gaat in de rij voor de kassa staan. Het lijkt wel uren te duren, zijn het de mensen
voor me die niet kunnen kiezen? Of is het personeel nieuw en moeten de medewerkers nog
ingewerkt worden? Je begint je zo langzamerhand af te vragen of je je trein nog wel gaat
halen… Je kijkt op je horloge en ziet tot je verbazing dat er pas twee minuten zijn verstreken.
Geen enkele reden dus om je druk te maken want je hebt nog een kleine tien minuten, maar
toch voelt het alsof de tijd voorbij kruipt. Hoe zit dat nou?
Dit fenomeen wordt “perceived waiting time” genoemd, ofwel de waargenomen wachttijd. De
waargenomen wachttijd is dus de tijd die we denken te staan wachten. De waargenomen
wachttijd verschilt vaak van de echte, objectieve wachttijd. Uit onderzoek is gebleken dat we
de echte tijd dat we staan te wachten overschatten. Dit komt doordat wij de neiging hebben
om momenten waarin niet zo veel gebeurt, zoals het wachten voor de kassa, te overschatten,
terwijl we actieve momenten vaak onderschatten. Dit geldt niet alleen voor fysieke activiteiten,
maar ook voor mentale. Wanneer we namelijk druk bezig zijn met het verwerken van
informatie, daalt de waargenomen wachttijd ook. Een goed idee als je weer in die lange rij
op het station staat is dan ook om je zelf bezig te houden. Hoe ga ik straks betalen? Zal ik
misschien toch dat pakje kauwgom mee nemen? Voor je het weet sta je vooraan in de rij!

Hulp is onderweg!
Wachten is natuurlijk iets wat we liever niet doen, maar om nou elke keer mezelf bezig te
houden daar heb ik ook niet altijd zin in. Gelukkig helpen winkels ons hierbij. Ja zelfs dat
kleine tentje op het station wat altijd ontzettend druk is. Hier is hoe: het kan heel simpel, door
een muziekje af te spelen. Het blijkt dat we minder bezig zijn met het verloop van de tijd, als
er tijdens het wachten muziek wordt gedraaid. Als we de muziek ook nog leuk vinden blijkt
dat onze waargenomen wachttijd nog lager wordt.
Een andere manier die ik zelf steeds vaker zie zijn tv-schermen die hangen in winkels en wat
blijkt, dit helpt enorm. Uit onderzoek is gebleken dat wachten in winkels waar een tv-scherm
aanwezig is, een stuk prettiger is dan in een winkel zonder tv-scherm. Maar wát er op dat
scherm te zien is, is ook van invloed. Een broodjeszaak die op het scherm laat zien hoe hun
broodjes gemaakt worden of waar hun groenten vandaan komen, heeft meer effect dan een
willekeurige zender. Het onderwerp moet dus passen bij de winkel. Dit zorgt er niet alleen
voor dat onze waargenomen wachttijd daalt, het laat ons het wachten ook aangenamer
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ervaren. Dus maak het jezelf makkelijk, kijk even wat er te zien is op de tv als je staat te
wachten of luister eens aandachtig naar de muziek. Maar mocht dit toch allemaal niet lukken,
in de kortste rij gaan staan helpt vaak ook wel.

€9,99 of €10, Hoe werkt price framing?
€19,99 in plaats van €20, reageren gasten daar nu echt anders op?’ Is een vraag die bijna
iedereen zichzelf weleens gesteld heeft. Er is geen winkel of horecazaak te vinden die niet
bezig is met het zogeheten price framing. In de uitvoering zien we duidelijke verschillen. HEMA
werkt bijvoorbeeld voornamelijk met ronde prijzen, maar bij de Albert Heijn kwam ik iets wel
heel unieks tegen; op de maaltijdsalade gegrilde kip zat een rode sticker met € 3,- maar op
het labeltje van het schap stond € 2,99, vreemd toch? Ik ben eens op onderzoek gegaan naar
de achterliggende wetenschap van deze dubbele prijsvoering voor de maaltijdsalade.
De traditionele wetenschappelijke onderzoeken naar priceframing wijzen uit dat 19,99
inderdaad verder van 20,00 verwijderd voelt dan het daadwerkelijk is. In 2006 vond een
onderzoeker de oorzaak: De 9 is een magic number. ,99 oogt namelijk goedkoper dan ,90 of
,95; het impliceert dat iets goedkoop is. Toch is dit niet voor iedereen te zeggen. Het hangt
af van de persoon (prijsbewust ja of nee), het moment (haastig bijvoorbeeld) en hoe jouw
zaak ervaren wordt.

Complexiteit
De precisie waarmee een prijs wordt gegeven blijkt ook van invloed te zijn. Onderzoekers
deelden mensen op in drie groepen die allen een plasma tv te zien kregen. In groep A was
deze € 4988, bij B € 5000 en bij C € 5012. Vervolgens werd de mensen gevraagd hoeveel geld
ze over zouden hebben voor de tv. In groepen A & C hadden de mensen ongeveer € 4500
over voor de tv, terwijl ze er in groep B gemiddeld slechts € 4100 voor over hadden.
Merkwaardig toch? Dit grote verschil ontstaat doordat mensen in groep B (€ 5000) in hun
hoofd met ronde getallen blijven werken. Ze hebben dus veel vaker € 4000 in hun hoofd,
terwijl de andere twee groepen hun inschatting bijvoorbeeld € 4345 of iets dergelijks is. Deze
term wordt anchoring (ankeren) genoemd; de eerste prijs die genoemd wordt, is het
uitgegooide anker, van daaruit wordt geredeneerd.
Tip: benoem dus nooit 'vanaf-prijzen' op je menukaart voor bijvoorbeeld speciaalbier. Mensen
gaan vanaf die prijs de andere producten zien als 'toeslag' op normaal.
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Aantal lettergrepen
Zelfs het aantal lettergrepen blijkt invloed te hebben op de prijs perceptie die mensen hebben.
In een serie van experimenten, lieten onderzoekers zien dat mensen prijzen onbewust in hun
hoofd uitspreken. Het blijkt dat mensen prijzen met meer lettergrepen als duurder ervaren.
‘Negenentwintig euro en zevenentachtig cent’ klinkt dus relatief duurder dan ‘dertig piek’.

Een verkeerde temperatuur gaat je niet in de koude kleren zitten
Sinds de komst van het internet is het voor iedereen erg makkelijk om vanuit huis te shoppen.
Lekker in je eigen tijd vanaf de bank een nieuwe outfit scoren, “voor 22 uur besteld, morgen
in huis!”. Mocht het uiteindelijk allemaal toch niet passen, dan lever je het gewoon weer in bij
de dichtstbijzijnde winkel in de stad.
Kopen kan overal, het gaat nu om de ervaring waar een winkel zich in moet onderscheiden.
De klant moet de meerwaarde ervaren van het winkelen. Deze meerwaarde kan gecreëerd
worden door een leuk gesprek met een verkoper, prettige muziek of een heerlijke geur. Deze
combinatie geeft je een plezierige ervaring met als bonus dat je naar huis gaat met nieuwe
spullen, want kopen is een feestje!

Invloed van harde materialen op merkperceptie
Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de shopervaring van mensen. Zo
hebben wij zelf al verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin we keken naar de effecten
van geur, planten en muziek in een winkelomgeving. Zie hier nogmaals de uitkomsten van
een onderzoek in Winkelcentrum Kanaleneiland.
Onlangs las ik een onderzoek dat zich richt op de lichamelijke ervaring van een klant in een
winkelomgeving en effect hiervan op koopgedrag. Dit onderzoek is van Möller en Herm (2013).
Zij keken naar het effect van een ‘harde’ of ‘zachte’ omgeving op merkperceptie. Bij een ‘harde’
of ‘zachte’ omgeving moet je denken aan het soort meubilair, gebruik je harde of zachte
stoelen maar ook de paskamers of de soort vloer wordt hiermee bedoeld. Hierbij bleek dat
een ‘harde’ omgeving een effect had op de merkperceptie en het merk komt ruiger over door
deze dimensie toe te passen.

Warmte zorgt voor positievere ervaringen
Een ander element is temperatuur. Dit is een zeer ondergewaardeerd element in de retail en
horeca en vaak wordt hier niet bewust mee omgegaan. Neem bijvoorbeeld een
schoenenwinkel. Het belang van temperatuur is hier belangrijk omdat mensen hun schoenen
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moeten uittrekken en toch blootgesteld worden aan de omgevingstemperatuur. In het
onderzoek
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omgevingstemperatuur effect had op de merkperceptie. Dit werd gedaan in een lab waar
mensen in verschillende condities (warme en koud) drie grote schoenenwinkel moesten
beoordelen. De uitkomst was dat men de schoenenwinkels hoger beoordeeld in een warme
conditie ten opzichte van een koude conditie.
Wij merken bij onze onderzoeken dat een temperatuur onder de 20 graden eigenlijk altijd
negatief werkt. Mensen blijven korter en de waardering van een zaak daalt. Wel kun je met
decoratie de beleving beïnvloeden. Mensen ervaren een ruimte met veel aankleding als
warmer. Wist je trouwens dat je met een warm drankje in je hand iemand positiever
beoordeeld dan wanneer je een koud drankje in je hand hebt? Met een koud drankje zijn we
negatiever! (Williams & Bargh, 2009). Probeer het zelf ook eens en ga de temperatuur eens
aanpassen!

Nog een lekker pepermuntje erbij?
In restaurants is het vaker regel dan uitzondering; een pepermuntje of snoepje bij de
rekening, een amuse van te voren, een borrelglaasje na het dessert. Het is natuurlijk leuk, al
die gratis kleinigheidjes, maar waarom wordt dit eigenlijk gedaan?

Iets terug willen doen
Er zijn verschillende psychologische principes die ons beïnvloeden als we deze kleine
cadeautjes ontvangen. Eén van deze principes is wederkerigheid. Het zit diep in onze wortels
om iets terug te willen doen als we iets krijgen van iemand. Zowel iets kleins als het krijgen
van een complimentje. Als het ontvangen van een aperitiefje.
De wederkerigheid kan zich uiten in de volgende keer weer terugkomen bij hetzelfde
restaurant omdat je daar eerder zo’n leuk complimentje hebt gekregen. Maar ook kan het
ertoe leiden dat we meer fooi geven. Uit onderzoek blijkt dat er meer fooi wordt gegeven als
er een chocolaatje of pepermuntje wordt aangeboden bij de rekening, namelijk 17.1% van de
rekening in tegenstelling tot 15.3% als er geen ‘cadeautje’ wordt gegeven. Ook is gebleken
dat meerdere chocolaatjes zorgen voor meer fooi. Verder helpt het om gasten hun eigen
extraatje te laten uitkiezen. Ze zijn dan over het algemeen tevredener en gaan gelukkiger de
deur uit. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat de kans groot is dat de gast terugkomt om
nogmaals te komen eten.
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De laatste indruk blijft hangen
Een ander principe is het ‘recency effect’. Dit houdt in dat je het meest beïnvloed wordt door
iets wat je als laatste hebt gezien of gehoord. Het is dus belangrijk om te zorgen dat er een
positieve laatste indruk wordt achtergelaten en dat de gast met een grote glimlach het
restaurant uitloopt. En wat werkt dan beter dan een onverwacht presentje?
Daarnaast is bewezen dat bij het betalen dezelfde delen in de hersenen actief worden als bij
het ervaren van pijn. Betalen doet dus echt pijn, en niet alleen in de portemonnee! Door na
het betalen een kleinigheidje aan je gast mee te geven, zorg je ervoor dat je de pijn van het
betalen wegneemt. Je geeft de gast een laatste goede indruk mee waar de gast jou aan zal
herinneren.

Bedrijfsinformatie
Consumatics
www.consumatics.nl
info@consumatics.nl
036 3030530
Tekst verzameling van online artikelen geschreven door Consumatics
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AVG - Heb je alles op orde voor de privacywet?
Per 25 mei 2018 moet je voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Elke organisatie die met persoonsgegevens werkt, moet voldoen aan
de eisen van de AVG. Om je hierbij te ondersteunen biedt KHN twee verschillende tools: de
Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het AVG-Programma van AVG
Verenigingen.
In de nieuwe wet staan regels die betrekking hebben op gegevens van personen, zoals
(potentiële) gasten, medewerkers, leveranciers enzovoorts. De wet stelt strenge eisen aan de
omgang met persoonsinformatie. Wie niet voldoet aan de nieuwe regels, kan hoge boetes
krijgen.

Voldoe je aan de wet?
Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In
de praktijk betekent dat dat jouw ICT-systemen op orde zijn, computers en telefoons goed
beveiligd zijn, je juiste contracten afsluit met derden over uitwisseling van gegevens en
vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien.

Wat zijn persoonsgegevens?
De autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel
direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke
persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen
persoonsgegevens zijn.

Welke persoonsgegevens?
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam,
adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn
persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden
ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.
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Gratis regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens
Je kunt de momenten en manieren waarop je persoonsgegevens bewaart tegen het licht
houden met behulp van een regelhulp. Door de vragen uit de regelhulp te beantwoorden,
komen eventuele knelpunten vanzelf naar boven. Met deze Regelhulp van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) krijg je in 10 stappen een beeld van waar je aan kunt werken om
goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo heb je
gelijk een actielijst met zaken die je moet veranderen. En betrek jouw personeel: jouw
medewerkers moeten op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. En zij kunnen goed
meedenken over de huidige processen en de nodige aanpassingen.

Wat is een verwerkingsovereenkomst en wanneer moet je die sluiten?
Voor een aantal persoonsgegevens is het noodzakelijk om deze te delen met derden.
Bijvoorbeeld de loongegevens met het administratiekantoor, of een verzuimdossier met een
arbo-arts, een pensioenuitvoerder, etc. Om er zeker van te zijn dat dit bedrijf zich ook aan de
AVG houdt, moet er een overeenkomst getekend worden tussen jouw bedrijf en het bedrijf
waarmee de gegevens worden uitgewisseld. Ook hier geldt: de gegevens die worden verstrekt
mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verstrekt.

Mag je medewerkers met naam en toenaam vermelden in het huishoudelijk
reglement?
De medewerker om wie het gaat, moet daar toestemming voor geven. Daarnaast moet er een
noodzaak zijn waarom die gegevens daar vermeld staan. Bijvoorbeeld omdat iemand
vertrouwenspersoon is. Daarnaast moet degene die het betreft op de hoogte zijn dat de
gegevens daar met dat doel staan. Duidelijk moet ook zijn wie deze gegevens verwerkt
(medewerker P&O) en bij wie de gegevens terecht kunnen komen (personeel).

Mag je persoonsgegevens van een payrollbedrijf bewaren op je computer?
Zolang er geen noodzaak is om de gegevens bij jou te bewaren, is dat niet toegestaan. De
vraag is wat de noodzaak ervan is dat bijvoorbeeld loongegevens bij jou bewaard worden,
terwijl het payroll-bedrijf de daadwerkelijke werkgever is. Hooguit geven zij de loongegevens
door aan een salarisverwerkingsbedrijf.
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Mag je mailadressen van gasten bewaren voor het verzenden van
nieuwsbrieven?
Gasten moeten actief toestemming geven om mailingen en nieuwsbrieven te ontvangen. Dit
kan bijvoorbeeld door middel van een hokje aan te vinken op jouw website. Het bestaande
gastenbestand kun je alsnog toestemming laten verlenen door een bevestiging te vragen die
beantwoord moet worden met een vinkje. Mocht je duidelijk aantoonbaar toestemming
hebben van de gasten, dan volstaat dat.

Mag je vlogs, filmpjes en foto’s van gasten in jouw bedrijf delen via social
media?
Mag je foto's die je in jouw zaak van je gasten hebt gemaakt zomaar delen via social media?
Wat zijn de regels voor portretrecht?
Stel: Je organiseert een feestje in je zaak en maakt daar leuke foto’s en filmpjes van. Of je
krijgt leuke foto’s van je gasten doorgestuurd. Mag je deze beelden delen via jouw website of
social media?

Portretrecht
Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon
en de auteursrechten in principe aan de fotograaf. Portretrecht is persoonlijk en kan alleen
worden uitgeoefend door of namens de afgebeelde persoon. Het juridische begrip portret is
breder dan in het dagelijkse spraakgebruik wordt gebruikt. Voor een portret is niet vereist dat
de geportretteerde daarvoor heeft geposeerd: ook een foto die stiekem gemaakt is, kan een
portret zijn.
Herkenbaarheid is wel een vereiste voor portretrecht, maar dat moet in dit geval breed worden
uitgelegd. Het gaat niet alleen om de herkenbaarheid van het gezicht, maar bijvoorbeeld ook
om een bepaalde typerende houding van die persoon.

In opdracht of niet?
Er wordt binnen het portretrecht onderscheid gemaakt tussen een portret dat in opdracht is
gemaakt en een portret dat niet in opdracht is gemaakt. Wanneer een portret in opdracht is
gemaakt, zegt dat niet automatisch dat er ook toestemming gegeven is voor publicatie. Het
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portretrecht beperkt het recht om het openbaar te mogen maken, daarvoor is toestemming
vereist van de geportretteerde.
Een portret is niet in opdracht gemaakt bij bijvoorbeeld straat- of persfotografie. In zo’n geval
kan de afgebeelde persoon zich alleen verzetten tegen publicatie voor zover die persoon een
redelijk belang heeft om zich daar tegen te verzetten. Zonder verzet, mag het in principe vrij
gepubliceerd worden. Meestal gaat het in het verzet om een belang in de privacysfeer.
Het is doorgaans toegestaan om zonder toestemming mensen op beeld te zetten in voor
publiek toegankelijke ruimtes. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de belangen
van de gefotografeerden. Bij twijfel is het altijd beter om vooraf toch toestemming te vragen.

Bewakingscamera's
Het inzetten van bewakingscamera’s is toegestaan als dit noodzakelijk is. Lees hier meer over
cameratoezicht in uw zaak.
De Algemene Verordening Gegevensverwerking heeft betrekking op het verwerken van
persoonsgegevens. Foto’s van medewerkers of gasten zijn ook persoonsgegevens. Er moet
dus worden bepaald wat het doel is om de foto’s te publiceren en er moet expliciete
toestemming zijn van de persoon die op de foto staat. Heb je bijvoorbeeld een fotobibliotheek
op jouw facebookpagina ter promotie van bepaalde evenementen? Geef dan aan de gasten
aan: wij hebben een fotobibliotheek om onze evenementen onder de aandacht te brengen bij
potentiële gasten. Wil je je foto’s hier tussen geplaatst zien, mail deze dan naar ons door.
Voor medewerkers en smoelenboeken geldt dit ook.

Overtreden
Wanneer je zonder toestemming toch foto’s publiceert die de privacy van de betrokkene
kunnen schaden, dan pleeg je inbreuk op het portretrecht. De betrokkene kan via de rechter
verdere verspreiding verbieden en een vergoeding vragen voor de geleden schade. In de
meeste gevallen zal de betrokkene kiezen voor een ‘goedkopere optie’ en een brief sturen met
het verzoek om de inbreukmakende activiteiten te stoppen. Mocht je geen gehoor geven aan
een dergelijke brief, dan kan er een voorlopige voorziening middels een kort geding worden
afgedwongen, met daarbij vaak een dwangsom.

Hoe moet je omgaan met jouw personeelsdossiers?
Het is van belang dat de documenten die je in het dossier bewaart, niet langer bewaard
worden dan noodzakelijk. Deze documenten mogen geen ander doel hebben dan waarvoor
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ze bewaard worden. Ook moeten hier de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen worden.
Wanneer je de dossiers in de Cloud bewaart, moet er een verwerkingsovereenkomst zijn. Met
betrekking tot overtreding van de AVG-verplichtingen is het de Autoriteit Persoonsgegevens
die controleren naar aanleiding van klachten van betrokkenen of op hun eigen initiatief (bij
vermoeden van overtreding). Zij kunnen corrigerende maatregelen nemen, als een
waarschuwing of het opleggen van een boete.

Mag je persoonsgegevens bewaren in de Cloud/dropbox?
Je

mag

gegevens

bewaren

in

de

cloud

of

in

een

dropbox,

mits

er

een

verwerkingsovereenkomst is met het betreffende bedrijf. Ook moet je duidelijk vastleggen wie
er toegang heeft tot de gegevens en moeten alle rechten voor de eigenaar gewaarborgd
blijven.
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Employee Journey
Wat is de employee journey eigenlijk en is dit net zo belangrijk als de customer journey? De
employee journey is eigenlijk de reis die medewerkers afleggen binnen de organisatie. Dit
begint bij het moment dat ze de eerste keer van de organisatie horen en eindigt op het punt
dat zij de organisatie verlaten. Tijdens de reis zijn er verschillende ‘touchpoints’ die de
perceptie van de medewerker over de organisatie positief of negatief kunnen beïnvloeden. De
employee journey begint al bij het imago van het merk, de employer brand. Vervolgens komt
de selectie, de pre-boarding, onboarding, de landing en verblijf en tenslotte offboarding. Op
elk van deze momenten kan de organisatie medewerkers ondersteunen, verassen of
waarderen, dit kan de perceptie van de medewerker positief beïnvloeden. Hierdoor worden je
medewerkers bevlogen en leveren zij een grotere bijdrage aan de organisatie. Helaas gaat dit
niet voor elke organisatie helemaal goed.

“De eerste drie maanden vertrekt maandelijks ongewenst 1 op de 4 werknemers”
Organisaties met een te laag of een te hoog verloop zijn kwetsbaar. Een te hoog verloop leidt
tot discontinuïteit en lagere betrouwbaarheid. Met een te laag verloop zijn er te weinig
veranderingen binnen de organisatie. Zelfs als alle processen goed zijn ingericht, maken
medewerkers het verschil in positieve en negatieve zin voor de beleving van jullie gasten. Blije
medewerkers zorgen voor blije gasten. Volgens de ‘Service Profit Chain’ is er een duidelijke
relatie tussen de betrokkenheid van medewerkers, de tevredenheid en loyaliteit van gasten
en de effecten daarvan op de productiviteit en winst. Wat opvalt in de ‘Service Profit Chain’ is
dat de beginstappen van de employee journey veel invloed hebben op de medewerker.
Kortom, medewerkers verdienen dezelfde aandacht als gasten, als de medewerkers
enthousiast zijn dragen zij dit over en steken ook gasten aan. Het heeft beiden een positieve
invloed op de werving en retentie van medewerkers en gasten. In onze Fan Scan, het
medewerkers tevredenheidsonderzoek 2.0, halen wij naar voren wat medewerkers belangrijk
vinden middels 7 facetten.

“6 op de 10 personen zijn teleurgesteld na de start in hun nieuwe baan”
De meeste mensen zijn vaak teleurgesteld met de financiële beloning die het bedrijf biedt. Dit
heeft meestal te maken met het verschil tussen bruto en netto. Precies om deze reden is dit
heel makkelijk te voorkomen door gewoon duidelijk te zijn vanaf het begin. Verder zijn nieuwe
medewerkers vaak ontevreden over het verschil dat wat er was afgesproken tijdens de
introductie en het daadwerkelijke werk. Ook over de loopbaan mogelijkheden en het beleid
zijn mensen vaak teleurgesteld. Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur en ongeschreven
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regels. Door in kaart te brengen wat jouw specifieke normen en waarden zijn binnen je bedrijf,
kun je medewerkers in de eerste periode helpen om te gaan werken volgens deze
gedragsafspraken. Wij, als Fan Factory hebben het Fan Flywheel ontwikkeld, met daarin 7
knoppen om de employee journey te verbeteren en medewerkers fan te maken van merk en
werk.

“Doing what you like is freedom, liking what you do is happiness”
De mate waarin jouw mensen met passie en plezier hun werk doen en jou als werkgever
aanbevelen bij anderen, de Fan Factor, is niet iets wat je als bedrijf overkomt, dit creëer je
helemaal zelf. Zodra jij in staat bent de 7 knoppen optimaal te bedienen, dan staan de mensen
in de rij om voor jou te mogen werken.
Daarbij zijn optimaal betrokken medewerkers 40% meer productief dan medewerkers die niet
onboard zijn. Verder zijn ze sneller productief en is er 50% minder kans dat de medewerker
vroegtijdig de organisatie verlaat, het verloop wordt dus lager. Kortom, fans zorgen voor meer
fans en het begint allemaal bij het volgende:

Selectie

‘Hire for attitude & train for skills’
De gemiddelde restaurant manager besteed 2 dagen om een nieuwe koeler aan te schaffen.
Dit zit met name in het vergelijken, meten en bellen. Aan de andere kant wordt er maximaal
een half uur besteedt aan het aannemen van nieuwe collega’s. Bedenk hoe een toekomstige
medewerker moet zijn en wat hij/zij moet willen, doe dit samen met het team. Het team weet
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immers als geen ander wat van nieuwe collega’s gevraagd word. Het is immers de werknemer
die het verschil gaat maken. Verder is het aan te bevelen een duidelijk en eerlijk beeld te
geven van de functie. Verder is het belangrijk om je bedrijfscultuur te kennen en deze ook
over te brengen aan de sollicitant.

(Pre- en) Onboarding
‘Lastig scoren zonder doel’
Vaak zit tussen het sollicitatiegesprek en het moment dat de nieuwe werknemer begint een
aannemelijke tijd. Geef daarom tijdens pre-boarding iemand het gevoel dat hij/zij welkom is.
Dit kan bijvoorbeeld door de nieuwe werknemer uit te nodigen om te lunchen of een leuk
videobericht te sturen. Doorloop in deze periode ook zelf in gedachte de employee journey.
Tijdens onboarding zorg voor een onvergetelijke eerste werkdag en geef elke medewerker
een buddy. Een buddy is iemand van hetzelfde level om de medewerker te steunen in elke
situatie. Het onboardingsproces kan je helemaal uitschrijven, alle stappen in de eerste
maanden na tekening van contract. Doe dit met een aantal teamleden en zorg er hierdoor
voor een warm welkom en een zachte landing voor de nieuwkomers binnen je organisatie.

Coaching & Ontwikkeling
‘Goed zijn in beter worden’
Alles wat je iemand verteld is diegene na twee dagen voor 70% alweer vergeten. Probeer het
nieuwe leren toe te passen; 70-20-10. 70% van de tijd werkplekleren, 20% samen leren, en
10% formeel leren. Faciliteer naast werkplekleren, ook feedback en aandacht. Zorg dat je de
talenten in je team ontdekt en weet te gebruiken. Goede managers spelen dammen en
excellente managers schaken. Bij
dammen zijn alle stukken gelijk en bewegen met dezelfde snelheid. Bij schaak is heeft elk
type stuk andere karakteristieken. Dit is hetzelfde met medewerkers, iedereen heeft andere
kwaliteiten, weet ze te benutten. Focus ook vooral op wat al goed gaat, zorg dat mensen daar
nog beter in worden. Daar worden ze enthousiast van!

Empowerment
‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij’
Stimuleer initiatiefnemers, als mensen meer willen doen of nieuwe dingen willen proberen
neem een coachende/faciliterende rol in. Geef de verantwoordelijkheid en maak de
medewerkers eigenaar, hierdoor wordt de medewerker nog meer betrokken bij het bedrijf en
dus nog meer fan. Het is niet een kwestie van laten vallen, je stelt wel kaders en doelen, maar
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de weg er naartoe kunnen ze heel goed zelf vorm geven. Daarin worden fouten gemaakt, vier
dan die fouten (dan weet je ze tenminste en kan je desnoods bijsturen, maar er vooral van
laten leren) en vier ook de successen. Hierdoor ontdek je de drijfveren van je mensen en leer
je deze beter te gebruiken om gezamenlijk successen te behalen.

Toewijding & Vitaliteit
‘De zin van je baan, die schrijf je zelf’
Zorg dat medewerkers bewust zijn van het uiteindelijke doel, het geheel waar zij aan bijdragen
en vraag hen regelmatig om zijn/haar mening. Het is soms ook mogelijk om medewerkers
hun eigen baan te laten invullen, hierdoor zul je maximale toewijding creëren.
Moedig ook gezond leven aan door bijvoorbeeld een gezonde lunch/diner te serveren of een
bonus wanneer iemand het voor elkaar krijgt te stoppen met roken. Beweging organiseren
tijdens of na het werk zorgt voor vitale medewerkers.

Prestatie Evaluatie
‘Wat gemeten wordt en feedback krijgt, wordt beter’
Het is van cruciaal belang om de organisatiedoelstellingen te communiceren en probeer ook
persoonlijke doelstelling door iemand zelf te laten formuleren. Daarmee is nog niet alles
gezegd, want ook het delen van resultaten met het team heeft een positief effect. Wees
transparant over resultaten. Laat medewerkers weten wat je van ze verwacht en koppel dit
ook terug. Geef bruikbare feedback. Laat medewerkers onderling elkaar ook feedback geven
om gezamenlijk beter te worden.

Erkenning & Waardering
‘Wat beloond wordt, wordt herhaald’
Verras je medewerker eens en geef persoonlijke waardering. Dus in plaats van: “ Lekker
gewerkt vandaag allemaal”, is het volgende effectiever: “ Goh, wat leuk, ik zag dat je die klant
echt blij hebt gemaakt door ze te attenderen op onze specialiteitenkaart, je gaf echt hele
goede uitleg!”
Zorg er wel voor dat je waardering meent. Toon ook persoonlijke interesse in je collega’s
hierdoor voelen ze zich gezien en daarmee gewaardeerd.
Naast waarderen, is ook erkennen belangrijk. Erken bijvoorbeeld dat het vandaag door
extreme drukte best zwaar was. Dan is de helft van het leed van die dag al geleden. En
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probeer dit dan te compenseren met iets leuks. Al is het een gezellige borrel na afloop van de
dag!

Bedrijfsinformatie
Fan Factory
www.fanfactory.nl
info@fanfactory.nl
031 849 3180
06 424 96 050
Tekst geschreven door Barbara Houtzager
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Duurzaamheid in de praktijk
Energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot in de recreatiesector
In 2050 is Overijssel energieneutraal. Dat is de missie van het programma Nieuwe Energie
Overijssel. Concreet werken we met acht kernpartners, waaronder provincie Overijssel en
VNO-NCW, in alliantievorm aan 20% Nieuwe Energie in 2023 en Energiebesparing van 2,5%
bij bedrijven (tegen de economische groei in). Binnen dit programma wordt samenwerking op
gang gebracht tussen (groepen van) ondernemers, brancheverenigingen zoals Recron,
installatiebedrijven, leveranciers van oplossingen et cetera. Er worden projecten uitgevoerd
op het gebied van energiemanagement, duurzame warmtevoorziening en ‘nieuwe opwek’.
Ook zijn subsidies en financiering beschikbaar. Als je er mee aan de slag wil neem dan contact
op via www.nieuweenergieoverijssel.nl.
Er zijn maar weinig sectoren waar er zoveel kansen liggen om te verduurzamen als in de
recreatiesector. De piek van de omzet ligt namelijk in de zomer en dat is het precies het
moment dat in Nederland de meeste energie te oogsten valt uit de zon via PV panelen of
warmwater collectoren. Technisch gezien zijn er veel mogelijkheden om je CO2 uitstoot als
bedrijf te verminderen. De vraag is meer hoe je het kan organiseren en financieren.
Via deze bijdrage krijg je praktische voorbeelden hoe je aan de slag kan gaan.

Hoeveel energie verbruikt een toerist per dag?
Het energieverbruik van een camping-toerist ziet er pas dag ongeveer als volgt uit.
Verbruik

Uren

(Schatti

Verbrui

Aantal

Verbruik

k (Wh)

persone

per dag (Wh)

ng)

n

Koelkast

80W

8

640

2

320

Verlichting

75W

3

225

2

113

Toilet/kraan/pomp

100W

1

100

2
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Waterkoker

800W

1

800

2

400

Koken

0,1ltr

750

2

375

(Butagas of Propaan)

7,5kW/ltr
2.500

1

2.500

10.000

1

10.000

Binnenzwembad –

p.p.

*

elektra *
Binnenzwembad –

1m3

warmte *

aardgas
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per
bezoeker
TOTAAL P.P.PER DAG

~13.000 Wh

* Zie https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/zwembad/
Zwembaden zijn dus de grootste energie-slurper in dit eenvoudige overzichtje. Er kunnen
meer

energie-slurpers

zijn

zoals

vervoer

van/naar

de

vakantiebestemming

en

voedselbereiding. Het verbruik per persoon per dag van ca. 13kWh is vergelijkbaar met 13
uur opbrengst van ~8 PV-panelen of ~13 uur stofzuigen.
Foto: Voorbeeld Camping Panningen
te Uddel (gem Apeldoorn)
100 m² zonnecollector
Boiler / terugloopvat in kelder
Veldopstelling
Zwembad dankzij zonthermisch
systeem, 2 maanden per jaar
meer open
Bron: www.g2energy.nl





Hoe is het voor jouw bedrijf? Heb je het overzicht of kan je het laten maken? Dan wordt ook
helder welke maatregelen die je kan nemen het meest zinvol zijn.

Praktische tips
-

-

Start met kleine dingen. Bijvoorbeeld installeren van led-verlichting, een zonnepaneel
op dak, zet apparaten uit als ze niet worden gebruikt.
Voor Hotels en Restaurants zijn er Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Neem deze
maatregelen eerst. Verderop in deze bijdrage meer informatie daar over.
Investeer jaarlijks iets in verduurzaming van je onderneming wat verder gaat dan de
Erkende Maatregelen. Dan wordt je bedrijf vanzelf met de jaren een CO2 neutrale
onderneming.
Schaf energie zuinige apparaten aan. Let hier goed op bij de aankoop van
informatieschermen en dergelijke die veel aan staan.
Isoleer gebouwen waar verwarmd wordt. Pak alles met de jaren steeds meer in.
Maak gebruik van subsidies. Zie www.overijssel.nl/subsidies en www.rvo.nl

Creatieve tips
-

Haal je gasten van het station als ze dat willen
Bied een menu aan op basis van streekproducten en seizoens-producten
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-

Regel een laadpaal voor elektrische auto’s
Zet een carport met een PV dak neer voor de auto’s
Foto:
Voorbeeld Carport bij Apollo
Vredestein (foto Tubantia)
De Amperaport is een puur
Twents innovatief concept,
waarbij naast de Universiteit
Twente in totaal negen
gespecialiseerde bedrijven
in de regio zijn betrokken.

Foto:
Zonnepanelen geïntegreerd in de
dakpannen,
Voorbeeld: Landhuishotel de
Bloemenbeek/Raymond Strikker
(foto Tubantia 6/7/2018)

Subsidies
Voor het energiezuinig maken van uw bedrijf of voor het verminderen van je CO2 uitstoot zijn
soms subsidies mogelijk. Zie www.overijssel.nl, www.rvo.nl, of vraag uw subsidieadviseur.

Wettelijke plicht tot energie-besparen
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet Milieubeheerinrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar
verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of
minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht.
Er is een speciale ‘Erkende Maatregelenlijst’ voor Horeca en restaurants. Op deze lijst vindt u
allerlei maatregelen die u verplicht bent om te treffen omdat ze zicht bewezen binnen 5 jaar
terugverdienen. Zie:
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplichtenergiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen/erkende
Als de maatregel op een ‘zelfstandig moment’ getroffen moet worden, moet u de maatregel
direct doorvoeren. Als het op een ‘natuurlijk moment’ is mag u het doen wanneer de installatie
of het gebouw aan vervanging of onderhoud toe is. Per 1 juli 2019 moet u zelf aangeven bij
de overheid of u de maatregelen hebt genomen. Dit is de informatieplicht die recent is
ingevoerd.
Hulp nodig bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen?



Koninklijke Horeca Nederland kan als brancheorganisatie ondersteuning bieden voor
hun leden.
Zie ook https://wattjemoetweten.nl/

Bedrijfsinformatie
Renate van Drimmelen
Provincie Overijssel
www.overijssel.nl
www.overijsselheeftnieuweenergie.nl
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