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De  servicekwaliteit van  uw restaurant of hotel verbeteren betekent starten 

met een veranderingsproces  

        Prof. Em. Dr. W. Faché 

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. Wenst 

u die tevredenheid van uw klanten te verbeteren , dan betekent dit meestal starten met een 

veranderingsproces in uw onderneming. Dit veranderingproces  houdt in dat  alle medewerkers zich  

een klantgerichte servicementaliteit, andere werkwijzen en een andere manieren  van communiceren 

met elkaar eigen maken enz.. Dit vraagt tijd. Soms moet u  ook weerstand tegenover de noodzakelijke 

veranderingen overwinnen. Hoe starten en doorztten met zo een veranderingsproces is het onderwerp 

van dit artikel ? 

Voorwaarden die verandering in een organisatie bevorderen. 

Volgens Beckhard en Harris  moeten de volgende voorwaarden aanwezig zijn, opdat verandering 

mogelijk  zou zijn: 

• Ontevredenheid met de huidige situatie. Deze ontevredenheid moet ontstaan bij alle personen 

die betrokken zijn bij de noodzakelijke verandering en moet gebaseerd zijn op een duidelijke 

'beeld' van de huidige situatie in de organisatie in vergelijking met de gewenste situatie. Het is 

belangrijk  dat bij alle medewerkers het  inzicht doorbreekt dat veranderingen in mentaliteit , 

werkwijzen  enz. noodzakelijk zijn.  

• Een duidelijk visie over de gewenste toekomstige situatie. Er moet consensus bij alle 

betrokkenen zijn over de gewenste nieuwe situatie.  

• Eerste concrete stappen in de richting van de toekomstige situatie moeten duidelijk zijn en als 

realistisch worden ervaren. Als het beeld van de gewenste toekomst geconfronteerd wordt met  een 

evaluatie van de huidige situatie, dan levert dit informatie op die nodig is voor het ontwikkelen van 

realistische actieplannen en tijdschema’s om een verbetering te realiseren.. 

Deze drie voorwaarden moeten vervuld zijn om de weerstand tegen verandering  in een organisatie te 

overwinnen en verandering te stimuleren. Er moet voldoende ontevredenheid met de huidige situatie 

zijn vooraleer mensen kunnen gemobiliseerd worden voor verandering. Bovendien hebben alle 

betrokkenen behoefte aan een duidelijke visie op de toekomst en iedereen moet een duidelijk zicht 
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hebben op de eerste concrete stappen en de haalbaarheid van de veranderingen. Ook al is er onvrede 

over de huidige situatie, maar geen duidelijk beeld van wat een gewenste situatie kan zijn en niet 

duidelijk is hoe die gewenste situatie kan worden bereikt, dan zal er weerstand tegen verandering zijn. 

Mijn ervaring is, dat een tevredenheidsonderzoek bij klanten (bijvoorbeeld met behulp van een 

schriftelijke tevredenheidsvragenlijst) essentieel is, als u wil starten met een 

kwaliteitsverbeteringsproces in uw onderneming. Een tevredenheidsonderzoek is een hoeksteen van 

elk kwaliteitssysteem  (Faché, 2008). Hierdoor komt u te weten 1) in hoeverre de service beantwoordt 

aan de verwachtingen van uw klanten, 2) welke verwachtingen uw klanten hebben,  3) welke 

problemen zij ondervinden en  4) welke verbeteringsvoorstellen zij eventueel zien. Hoe zo een 

schriftelijke vragenlijst maken, hebben we  besproken in HOTELBUSINESS ( 2010, nr.4, p.118-120). 

Een  servicementaliteit als bedrijfscultuur 

Bij een verbeteringsproces  in de horeca sector speelt de factor mens een essentiele  rol. Onderzoek 

toont aan dat in de horeca sector een service gerichte mentaliteit bij  de medewerkers een sterke 

invloed op de servicekwaliteit heeft ( Schneider, Way en collega’s)  .  Met servicementaliteit 

bedoelen deze auteurs dat de medewerkers begrijpen, welke werkwijzen, procedures en gedrag 

in verband met klantgerichte service van hen worden verwacht en  als deze mentaliteit door het 

management  wordt ondersteund en beloond.  

Serviceblauwdrukken met kwaliteitsnormen en aanbevelingen om knelpunten in de service te 

voorkomen en op te lossen , evenals feedback over de resultaten van het  permanent 

klantentevredenheidsonderzoek, die we in vorige  artikels hebben  besproken ( zie  

HOTELBUSINESS , 2010 nr. 4 en 2011 nr.3) zijn belangrijke educatieve hulpmiddelen om die 

servicementaliteit te bevorderen, 

Een veranderingsproces start bij het management 

Volgens talrijke auteurs moeten veranderingen in de bedrijfscultuur topdown worden geïnitieerd. Het 

management van een organisatie draagt de verantwoordelijkheid in het bevorderen bij alle 

medewerkers van de aandacht voor de behoeften en verwachtingen van deklanten en van een 

bedrijfscultuur gericht op continue servicekwaliteit en moet daarom het leiderschap nemen in een 

veranderingsproces, dat die servicementaliteit  en continue servicekwaliteit bevordert. Een 

servicegerichte cultuur introduceren betekent voor het management,  samen met de medewerkers 

duidelijke servicecriteria formuleren en  samen een  service blauwdruk ontwerpen,  trainen en 
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begeleiden  van medewerkers in het zich eigen maken  van klantgerichte  service en hen belonen 

indien zij een klantgerichte service verlenen (Berry). 

Betrokkenheid van alle medewerkers bij het veranderingsproces 

is essentieel 

Vanaf de aanvang van het veranderingsproces moet er een voldoende groot draagvlak en 

betrokkenheid van alle medewerkers voor het verbeteren van de servicementaliteit en 

servicekwaliteit worden gecreëerd.  Een effectief  middel hiervoor is een bespreking van de resultaten  

van een klantentevredenheidonderzoek. Die analyse van de resultaten  moet iedereen wakker schudden 

en moet bij iedereen het  inzicht doen ontstaan in de noodzaak om de service te verbeteren. Alle 

medewerkers moeten door dit inzicht gemobiliseerd worden om mee te werken aan het zich eigen 

maken van de nieuwe servicegerichte bedrijfscultuur .   

Het mag echter niet bij deze ‘culture shock’ blijven. De ‘culture shock’ is slechts  het begin van een 

lange weg die gericht is op een cultuurverandering in de organisatie. Een verandering van 

bedrijfscultuur kan alleen maar bereikt worden als de ‘culture shock’ gevolgd wordt door het werkelijk 

inbedden van vele kwaliteitsverbeteringsinitiatieven en servicementaliteit in de organisatie. 

Het progressieprincipe   

Verbeteringen  worden het best bestendigd wanneer er aandacht wordt besteed aan de vooruitgang 

(progressie) die al is bereikt en aan hoe mensen  erin slagen  die progressie tot stand te brengen. 

In 2011 werd het “progressieprincipe” (progress principle),  geïntroduceerd door Teresa Amabile, een 

hoogleraar aan Harvard Business School en Steven Kramer, een ontwikkelingspsycholoog, op basis 

van een grootschalig onderzoek naar  hoe mensen zich voelen tijdens hun werk, hoe ze hun werk 

percipiëren en hoe gemotiveerd ze zijn om het werk te doen. Ze vroegen managers  om vijf factoren in 

verband met het werk van hun medewerkers  te rangschikken volgens  de impact die zij hebben op de 

motivatie en emoties van medewerkers. Die vijf factoren waren: erkenning voor goed werk, financiële 

prikkels, interpersoonlijke ondersteuning, vooruitgang boeken( progressie) en duidelijke doelen 

De belangrijkste bevinding van het onderzoek was, dat van de vijf factoren het  maken van 

vooruitgang (progressie) in betekenisvol werk, de sterkste beïnvloeder is,  het  sterkste effect heeft  

op werkbeleving en functioneren . Ook small wins hebben een sterk positief effect op de innerlijke 

werkbeleving. Amabile en Kramer noemen dit sterke effect van progressie het “progressie principe”.    
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De kern van hun theorie is dat werkplezier en motivatie vooral worden veroorzaakt door het gevoel 

van vooruitgang (progressie). Ben je iets opgeschoten vandaag, bijvoorbeeld  in het streven om beter 

klantgericht service te verlenen?  Die vooruitgangervaring, blijkt de belangrijkste motivator voor het 

verder verbeteren van de service te zijn.  

Maar progressie vindt niet automatisch plaats en is niet onvermijdelijk. Progressie vraagt altijd 

inspanning. Verandering wordt vaak het beste bestendigd wanneer er frequent aandacht wordt besteed 

aan de progressie die al is  bereikt en hoe die  progressie tot stand komt. 

Amabile en Kramer zeggen daarom dat leidinggevenden de inzichten uit dit onderzoek  kunnen 

toepassen door medewerkers een helder idee te laten krijgen van wat betekenisvol werk is, hoe 

progressie eruit ziet en welke progressie zij al aan het maken zijn.  Daarnaast zien zij verder als 

belangrijke ondersteunende taken van leidinggevenden:  het faciliteren van het kunnen maken van 

progressie (door het verhelpen van hindernissen en helpen terugval te overwinnen), het stimuleren van 

interpersoonlijke ondersteuning en het geven van  erkenning en aandacht voor gemaakte progressie. 

Het moment dat iedereen kan vast stellen  dat  de tevredenheid van de klanten verbetert, geeft  een 

goed gevoel bij alle medewerkers dat men goed bezig is. Daar krijg je energie van. Energie die je de 

volgende dag met hernieuwd plezier naar je werk doet gaan. Wij kennen hotels en restaurants die 

geregeld de resultaten van hun klantenonderzoek zichtbaar voor de medewerkers in de keuken hangen, 

eventueel  met commentaar ( zie HOTELBUSINESS, 2011, nr. 1 p. 46-47). Deze werkwijze maakt 

progressie zichtbaar (1). 

Noten  

1. Wij stelden voor in het kader van het kustactieplan een  databank voor benchmarking van 

klanten tevredenheid in de horecasector te ontwikkelen. In ons voorstel ontvangt  elke horeca 

onderneming geregeld na verwerking van de beantwoorde vragenlijsten van zijn klanten, een 

confidentieel rapport, waarin de beoordeling van zijn klanten geregeld met vorige 

onderzoekmomenten en  met andere ondernemingen worden vergeleken (Faché, 2008).  
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