
Om te weten of uw klanten tevreden zijn, is
feedback van uw klanten essentieel. Die feed-
back kan u op verschillende manieren krijgen.
Eén vorm is aandachtig luisteren naar uw gas-
ten en trachten te weten of uw service tege-
moet komt aan hun verwachtingen. 
Daarom mag het personeel dat contact heeft
met klanten niet passief afwachten tot een
ontevreden klant feedback geeft. Medewerkers
in de frontlijn moeten het daarom een klant
gemakkelijk maken zijn ontevredenheid te
uiten. Een manager van een hotel adviseert het
volgende. Wanneer we vragen: “Hoe was uw
verblijf?”, is het antwoord steeds: “Fijn”. Vragen

we echter: “Heeft u soms iets gemerkt dat we
kunnen verbeteren , zodat uw vakantie een
onvergetelijk moment wordt?”, dan is het ant-
woord dikwijls: “Wel, nu u het vraagt...”. Dit
hotel heeft veel serviceverbeteringen gereali-
seerd dankzij voorstellen van de klanten en
heeft talrijke serviceproblemen onmiddellijk
kunnen oplossen1.

Daarnaast is er nog een belangrijke manier om
feedback te krijgen, namelijk de schriftelijke
vragenlijst 
Een tevredenheidsonderzoek in de vorm van
een schriftelijke vragenlijst bij klanten is essen-

tieel als u wil starten met kwaliteitsmanagement
in uw onderneming. De klantenenquête is een
hoeksteen van elk kwaliteitssysteem. Door dit
onderzoek daarenboven continu of met regel-
maat uit te voeren kan een onderneming vast-
stellen wat de effecten zijn van verbeteringsac-
ties op de tevredenheid van de klanten.

Soorten vragen
In een klantenvragenlijst voor de beoordeling
van de servicekwaliteit is het wenselijk drie
categorieën van vragen te onderscheiden (zie
voorbeeld).

M A N A G E M E N T

Het streven naar klantentevredenheid is voor elke onderneming van fundamenteel

belang. Immers wanneer klanten tevreden zijn, worden zij loyale klanten en brengen zij

nieuwe klanten aan door fluisterreclame.

Hoe kan ik de tevredenheid
van mijn klanten kennen?
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Uw beoordeling 
 
Beste klant, 
Wij streven naar een zo goed mogelijke service aan onze klanten. Mogen wij u vragen 
om onderstaande vragen te willen beantwoorden door het passende vakje aan te kruisen. 
Dit helpt ons om onze dienstverlening nog meer te verbeteren. De ingevulde vragenlijst 
kan u aan de receptie in de vragenlijstbus steken. 
 
Wij danken u voor uw medewerking. 

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u 
over uw verblijf in dit hotel? 
 
Hoe tevreden bent u over de volgende 
aspecten: 
Vlotheid van check-in 

Vriendelijkheid van receptiepersoneel 

Hulpvaardigheid van receptiepersoneel 

Nederlandse taalkennis van receptiepersoneel 

Netheid kamer en badkamer 

Geluidsisolatie kamer 

Verduistering kamer: 

Comfort van bed 

Netheid restaurant 

Vriendelijkheid van het restaurantpersoneel 

Kwaliteit van ontbijt 

Kwaliteit van middagmaal / avondmaal 

Sfeer in hotel 
 

Facultatief aspect 

Facultatief aspect 

Facultatief aspect 
 

 
 

In welke mate beantwoordt dit hotel aan uw verwachtingen? 
 

Veel minder dan verwacht  
Minder dan verwacht  
Zoals verwacht  
Beter dan verwacht  
Veel beter dan verwacht  

 
Zou dit hotel aanbevelen aan vrienden of familie? 
 

Neen, in geen geval  Misschien wel  
Misschien niet  Ja, zeker wel  
  Geen idee  

 
Datum aankomst: ................................  Kamernummer: ............................  
 
Verbleef u vroeger reeds in dit hotel?  Neen Ja 
 
Zijn er in dit hotel bepaalde zaken, die volgens u kunnen verbeteren of heeft u 
commentaar bij uw beoordeling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dank voor uw medewerking! 

Standaard beoordelingsvragen over
serviceaspecten die voor een gehele sector
(bijvoorbeeld hotels) belangrijk zijn.

Die standaardvragen kunnen ook worden
gebruikt voor benchmarking waarover wij het
later zullen hebben. Tot deze gestandaardiseer-
de vragen voor de horecasector behoren:
• algemene tevredenheid
• prijs/kwaliteit verhouding
• aanbevelingsbereidheid
• tevredenheid over bepaalde aspecten

(bijv. sfeer, netheid)

Facultatieve beoordelingsvragen met
betrekking tot serviceaspecten die specifiek
zijn voor één bepaald hotel of restaurant. 

Een vragenlijst wordt pas een instrument voor
kwaliteitsmanagement als die vragenlijst vol-
doende “gedetailleerde” informatie, relevant
voor verbeteringsacties van een specifieke
onderneming oplevert. Daarom zijn ook een
beperkt aantal vragen specifiek voor een onder-
neming noodzakelijk. 
Specifieke vragen kunnen betrekking hebben
op bijvoorbeeld de roomservice, als dit een
belangrijke aspect is van een hotel Een ander
voorbeeld van een specifiek aspect dat verschil-
lende hotels en restaurants aan de kust belang-
rijk vinden is kindvriendelijkheid2.
Deze specifieke vragen zijn voor een onderne-
ming essentieel omdat ze betrekking hebben
op wat een onderneming belangrijk vindt om
zich te onderscheiden van andere.

Daarenboven wordt een vragenlijst met deze
specifieke vragen ook ervaren als een vragen-
lijst op maat van de betrokken onderneming.

Een open vraag naar toelichting bij de gegeven
beoordelingen of voorstellen voor verbetering. 

Een open vraag in een schriftelijke vragenlijst
geeft de klant de mogelijkheid zijn beoordeling
te concretiseren of te specificeren. Een voor-
beeld van open vraag is: “Wat kunnen we doen
om u in de toekomst betere service te verle-
nen? Ervaring leert dat het antwoord op deze
vraag informatie geeft over oorzaken van onte-
vredenheid of waardevolle voorstellen voor ver-
betering. Bijna de helft van de klanten vult
deze vraag in3.

Het is wenselijk in de vragenlijst ook de vraag
over de aankomstdatum en kamernummer op
te nemen. Zo kunt u weten in welke hotelka-
mer, welke verbeteringen noodzakelijk zijn. 
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Een vragenlijst wordt pas een instrument voor
kwaliteitsmanagement als die vragenlijst voldoende

gedetailleerde informatie, relevant voor verbeterings-
acties van een specifieke onderneming oplevert.



De evaluatieschaal
Voor een beoordeling van kwaliteit wordt
meestal een verbale schaal gebruikt met de vol-
gende labels: zeer ontevreden, ontevreden,
noch tevreden noch ontevreden, tevreden, zeer
tevreden. 

Sommige hoteliers wensen in de schaal ‘uiterst
tevreden’ op te nemen. Wat is voor een klant
het verschil tussen “uiterst en zeer tevreden”
over de netheid van een kamer enz.?

Een andere veel voorkomende vraag heeft
betrekking op de antwoordmogelijkheid “noch
ontevreden, noch tevreden”. Het ontbreken van
deze mogelijkheid heeft het nadeel dat een
respondent die “noch ontevreden, noch tevre-
den “is, zijn mening in een dergelijke schaal
niet kan uitdrukkenen en wordt naar een van
beide kanten van de schaal gedwongen.
Sommigen veronderstellen dit probleem te
kunnen oplossen via het voorzien van een
“geen mening” mogelijkheid. Dit lost het pro-
bleem echt niet op. Sommige klanten hebben
wel degelijk een mening over een service
aspect, maar een neutrale4.

Hoe worden vragenlijsten
het best verspreid? 
Er zijn talrijke methoden mogelijk. Een metho-
de die veel antwoorden oplevert in een hotel
bestaat erin, de dag vóór vertrek van een gast
een vragenlijst onder de kamerdeur te schuiven

Hoe berekent u de return?
Een methode om zonder veel bijkomend werk
de return te berekenen, bestaat erin het percen-
tage van ontvangen vragenlijsten per week te
berekenen ten opzichte van het aantal check-
outs van individuele bezoekers (met uitsluiting
van groepen- en congresverblijven). 

Vergelijking van
klantentevredenheid
Als 78% van de klanten tevreden tot zeer tevre-
den zijn over de servicekwaliteit, dan lijkt dit
een mooie score. Maar kan het management
met deze uitslag van het kwaliteitsonderzoek
tevreden zijn? Dat hangt af van verschillende
factoren. Welke doelstellingen heeft het
management, hoe was de beoordeling in het
verleden en hoe is de klantentevredenheid in
vergelijkbare ondernemingen? Pas door verge-
lijkingen van de onderzoeksresultaten krijgen
gegevens van een enquête echt betekenis.
Hierover handelt het volgend artikel.

Noten
Dit artikel is gebaseerd op een literatuurstudie5

die wij verricht hebben met de steun van de
Vlaamse regering in het kader van het
Kustactieplan. 
1 Berry, L.L. (1995). On Great Service. New

York: The Free Press.
2 Faché, W. (2009). Kindvriendelijkheid aan

de Vlaamse Kust. Literatuurstudie, bestprac-
tices en adviezen Brugge:Guidea 

3 Faché, W. (2004). Une culture de qualité de
service orientée client. In J. Spindler en H.
Durand (Eds.). Le tourisme au XXIe siè-
cle(265-279). Paris: L’ Harmattan. 

4 De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P.
(2006). Marktonderzoek. Methoden en toe-
passingen. Amsterdam: Pearson Education
Benelux.

5 Faché, W. (2008). Klantgerichte servicekwa-
liteit in toeristische ondernemingen. Brugge:
Guidea 

Auteur Prof. em. dr. W. Faché
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