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31 manieren om medewerkers bij je kwaliteitstraject te betrekken 
 

Inleiding 
Een hotel is een profit organisatie. Het betrekken van medewerkers bij kwaliteit heeft als doel de 
resultaten van het hotel, de organisatie positief te beïnvloeden. De inspanningen op kwaliteitsvlak leiden 
dus tot resultaatsverbetering van de 3 P's, zijnde Profit, Personeel, Planet.   
Medewerkers kwalitatief betrekken bij activiteiten die 'gasten' aangaan, henzelf of de organisatie draagt 
bij tot meer profijt, personeelstevredenheid en duurzaam ondernemen. In de volgende tekst zijn er allerlei 
acties beschreven die een organisatie toelaat medewerkers te sensibiliseren en aan te zetten tot meer 
betrokkenheid bij het onderwerp kwaliteit.  
De kernwoorden, vermeld bij de 'acties' leggen een link met de kwaliteitsdomeinen beschreven in de tekst 
over 'hoe kwaliteit in een organisatie kan verbeterd worden?'. 
 
 

1. Nulmeting 
Begin met een nulmeting. Doe een medewerkers tevredenheidonderzoek, mystery visit en onderzoek de 
gemiddelde besteding van gasten die het hotel bezoeken. Bespreek de resultaten van deze meting 
uitgebreid met alle medewerkers. Dit is het startpunt waarvan er vertrokken wordt.  
 

persoonlijke-, afdeling-, organisatiekwaliteit 
 

2. Notitie boekje 
Geef alle medewerkers een notitieboekje en laat ze voorbeelden opschrijven over betere of mindere 
kwaliteit bijvb. gastvrijheid die zij tegen komen op de werkvloer. Vragen die daarbij centraal staan zijn: 
wat betekent kwaliteit? Wat betekent dat voor mij als medewerker? Wat is de waarde van een tevreden 
gast? Waar wordt een gast gelukkiger van? En wat is het effect van betere kwaliteit inzake gastvrijheid?  
Laat medewerkers voorbeelden geven van Wow & Killer momenten... 
 

persoonlijke kwaliteit, kwaliteit van diensten, organisatiekwaliteit 
 

3. Warm welkom 
Laat de medewerkers zelfbewust nadenken over wat een warm welkom is. Hoe hoor je gasten te 
ontvangen? Wat zijn de meest gestelde gastenvragen? Wat zijn de redenen van het stellen van deze 
vragen? Wat is eigenlijk de top tien van ergernissen van gasten en wat kun je er als medewerker aan doen 
om die te voorkomen? 
 

persoonlijke kwaliteit, kwaliteit van diensten 
 

4. Opstellen van een kwaliteitsaanpak 
Laat de medewerkers het bedrijf evalueren op 'kwaliteit'. Ze kijken kritisch naar hoe het is gesteld met de 
bereikbaarheid, de omgeving, de ontvangst, het verblijf en het afscheid in het bedrijf. De medewerkers 
maken duidelijk hoe zij vinden dat er invulling gegeven moet worden aan de kwaliteitsaanpak.  
Een creatieve invulling van deze aanpak kan zijn door de kwaliteitsopzet te uiten in de vorm van een 
stripverhaal of toneelopvoering. De uitwerking ervan kan leiden tot  een organisatie specifiek boek wat 
model kan staan voor iedere nieuwe medewerker die in de toekomst voor het hotel aan de slag gaat. 
 

organisatie kwaliteit 



 
 

 

 
  2 

 

5. Vaardigheidsmeter 'klantenservice' 
Uitmuntende service verlenen aan interne en externe klanten, is vandaag de dag van essentieel belang. De 
TFC vaardigheidsmeter 'klantenservice' helpt de medewerker sterke punten op het gebied van 
klantenservice te achterhalen, evenals de aandachtspunten voor verbetering.  De medewerker beoordeelt 
zichzelf op 20 klantenservice vaardigheden en krijgt van anderen feedback over hoe zij de medewerker 
beoordelen op dezelfde 20 vaardigheden.  Een instrument uitgegeven door TFC , gehuisvest te Deventer 
Nederland. 

persoonlijke kwaliteit, kwaliteit van diensten  

6. Briefing 
Een handige manier om medewerkers dag dagelijks bij kwaliteit te betrekken is het organiseren van een 
'briefing'. Een briefing is een moment waarop medewerkers in korte tijd -15 minuten maximaal- informatie 
bekomen en aangezet worden tot 'actie'.  De dagelijkse briefing omvat aspecten die met gasten en 
medewerkers te maken hebben. Medewerkers die niet bij de briefing aanwezig zijn, kunnen alle info 
terugvinden op het briefing document. Bij de volgende briefing wordt er teruggekomen op de 'acties' die 
de medewerkers ter harte hebben genomen. 
 

afdelings-, organisatiekwaliteit 

7. Inspiratietour 
Beloon de medewerkers die (bijna) altijd aanwezig zijn bij bijeenkomsten en trainingen en die een actieve 
bijdrage aan kwaliteit leveren. Laat deze medewerkers bedrijven bezoeken om inspiratie op te doen. Deze 
medewerkers kijken bij andere bedrijven hoe zij omgaan met ontvangst, verblijf en afscheid. Na het 
bezoek schrijven de medewerkers een mystery verslag van het bezoek, waarin staat hoe het bezochte 
bedrijf kwalitatief werkt dan wel de gastvrijheid formule toepast.  De medewerkers schrijven ook op wat 
ze kunnen leren van het bezochte bedrijf. Na ieder bezoek delen ze hun ervaringen met collega’s en 
bespreken ze positieve punten en waar je inspiratie uit kunt halen. 

persoonlijke kwaliteit, kwaliteit van dienst, product, afdeling- en organisatiekwaliteit 

8. Kennis markt 
De medewerkers kiezen een product wat ze zelf verkopen dan wel aanbieden en waar ze meer van willen 
weten. Met medewerking van leveranciers wordt er een markt georganiseerd. Tijdens deze markt kunnen 
medewerkers kiezen uit bijvoorbeeld een barista training met een koffie kenner, een training om het 
perfecte bier te tappen, een cocktailworkshop waarbij ze leren cocktails maken, ... De kennis markt draagt 
bij tot meer vakkennis, wat resulteert in een hogere tevredenheid van gasten. 
 

kwaliteit van dienst en product 

9. Degustatie 
Organiseer een degustatie voor hotelmedewerkers. Zo komen ze te weten wat er eigenlijk op de kaart 
staat. Leg bijvoorbeeld samen met de keukenbrigade en een sommelier verschillende wijn-etencombinaties 
uit. Besteed aandacht aan uitzonderingen zoals speciale voeding en allergieën en de gevolgen ervan. Als 
het goed is worden de medewerkers helemaal gelukkig van het lekkere eten. 
 

persoonlijke kwaliteit, kwaliteit van dienst en product 
 

10.  Delegeren 
Als leidinggevende kun je niet alles zelf doen, daarom is het belangrijk om dingen te delegeren. Dit helpt je 
niet alleen doordat je minder dingen hebt waar je mee bezig moet zijn, maar het geeft de medewerkers 
ook een gevoel van vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Maar delegeren moet wel op de juiste manier gebeuren: 

1. Communiceer helder en duidelijk over de taak. Beschrijf wat je wilt dat de medewerker gaat doen, 
wanneer je verwacht dat het klaar is en met welke resultaten. 
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2. Geef inzicht in de context van de taak. Leg uit waarom het moet gebeuren en wat het belang 
ervan is voor de algehele gang van zaken binnen het bedrijf en geef aan welke mogelijke 
problemen er zijn. 

3. Bepaal kwaliteitscriteria. Spreek af aan welke criteria je zult afmeten of de taak met succes is 
afgerond. Werk met realistische en haalbare criteria. 

4. Geef bevoegdheden. Zorg dat de medewerkers de bevoegdheden krijgen die ze nodig hebben om 
hun taak te kunnen afronden zonder dat andere medewerkers hen daarbij kunnen hinderen. 

5. Geef ondersteuning. Stel vast welke middelen de medewerker nodig heeft om de taak uit te 
voeren en verschaf ze. Denk aan budget, training en advies. 

6. Maak een bindende afspraak. Zorg ervoor dat de medewerker de opdracht expliciet accepteert. 
Spreek je verwachtingen uit en zorg dat de medewerker begrijpt wat er moet gebeuren en dat hij 
toezegt dit te doen. 
 

organisatiekwaliteit 
 

11. Geef verantwoordelijkheid 
Geef medewerkers een eigen verantwoordelijkheid. Al is het iets heel kleins, zoals het nakijken of het 
koffiezetapparaat iedere dag is schoongemaakt, of de schoonmaak van bepaalde hotelkamers door één en 
dezelfde medewerker laten doen... zal de betrokkenheid van de medewerker bij het werk stimuleren. 
 

organisatiekwaliteit 

12. Storten op de 'emotionele' bankrekening 
Geef als leidinggevende je medewerkers aandacht, maak tijd voor ze vrij. Relaties zijn als 'emotionele' 
bankrekeningen, waarop gestort en afgenomen wordt. Voor een goede relatie is het van belang om te 
luisteren naar de medewerkers, beloftes na te komen, oog te hebben voor details, zich te verontschuldigen 
als afspraken niet worden gerespecteerd worden, aandacht te schenken aan prestaties van medewerkers 
en integer te handelen.  
 

organisatiekwaliteit 
 

13. Ambassadeur,-drice schap 
Je medewerkers zijn je visitekaartje. Zij zullen vol trots over je hotel/organisatie vertellen. Stel dat je als 
leidinggevende uitgenodigd wordt voor een netwerkbijeenkomst. Ga niet zelf maar stuur je medewerkers. 
Op deze manier zet je je medewerkers in als ambassadeurs van je bedrijf. 
 

organisatiekwaliteit 

14.  Begeleid Leren In Teams - B.L.I.T.S. 
Stel je wilt een nieuw concept in je hotel. Laat je medewerkers informatie verzamelen onder begeleiding 
van een facilitator. Laat ze uitzoeken wat er allemaal op de markt is en betrek ze bij de keuze van het 
merk, de gekozen machine en/of dienstverlening. Via een 10 tal sessies van maximaal anderhalf uur per 
sessie werken de medewerkers aan het organisatie vraagstuk.  De facilitator bewaakt het leerproces, de 
medewerkers zelf zijn verantwoordelijkheid voor het oplossen van het organisatievraagstuk. De laatste 
bijeenkomst van de 10 BLITS sessies staat in het teken van een toonmoment, waarbij de medewerkers, 
collega medewerkers uitnodigen. In deze sessie worden de gekozen oplossingen en de leerervaringen met 
alle medewerkers gedeeld, ook met de medewerkers die niet dadelijk van de BLITS groep deel uitmaken. 
 

afdelingskwaliteit, organisatiekwaliteit 

15. Torenbouw oefening 
Het bouwen van een toren met lego blokken is een metafoor voor situationeel leiderschap in een 
organisatie/hotel te cultiveren (theorie van Hersey en Blanchard). Iedere medewerker heeft in een 
bepaalde situatie een bepaalde vorm van aansturing en begeleiding nodig (taak- als mensgericht 



 
 

 

 
  4 

 

handelen).  Leidinggevende die erin slagen de juiste stijl in de juiste situatie toe te passen, beïnvloeden 
positief het gedrag van de medewerkers en krijgen meer van hen gedaan. Tijdens de torenbouwoefening 
kunnen medewerkers het belang van effectief leidinggeven ervaren. Medewerkers krijgen op basis van deze 
oefening meer begrip voor hun leidinggevenden. Middelmanagers komen na afloop van deze oefening 
meer op voor de belangen van de eigen medewerkers richting hun eindverantwoordelijken. 
 

organisatiekwaliteit 
 

16. Kwaliteitsspiegel 
Als leidinggevende ben je de motivator van de medewerkers op de werkvloer. Voor leidinggevende geldt 
dat het belangrijk is om zelf het goede voorbeeld te geven. Als jij een klacht van een gast niet serieus 
neemt en steken laat vallen zal je dit dubbel en dwars terug krijgen van je medewerkers. Want zij 
spiegelen zich aan jou. Geldt ook voor alle in- en externe veranderingen die je wenst te zien, 'begin bij 
jezelf, leef de verandering'. 
 

organisatiekwaliteit 
 

17. Feedback cultuur 
Installeer een cultuur waarbij er feedback wordt gegeven. Feedback staat voor het terugkoppelen van wat 
iemand gezien, meegemaakt of beleefd heeft en wat de impact hiervan is op degene die feedback geeft. 
Indien het gaat over positief gedrag richting de gast, en/of medewerker is het belangrijk dat dit wordt 
opgemerkt. Medewerkers vinden het prettig te horen wat ze goed doen en gaan handelen naar wat de 
feedbackgever onder de aandacht brengt. Hetzelfde geldt voor zaken die kunnen verbeterd worden. Door 
als feedbackgever de boodschap in te pakken en af te stemmen op de ontvanger, zijn deze bereid de 
aangereikte tips in de praktijk te brengen. Op de duur gaan medewerkers door de feedbackcultuur hun 
eigen manier van werken controleren (= auto controle). Aandachtspunt bij het installeren van een 
feedback cultuur is het bewaken van de balans tussen zaken die goed gaan versus de zaken die kunnen 
verbeterd worden.  

persoonlijke-, product-, diensten-, afdeling- en organisatiekwaliteit 
 

18. Sta open voor ideeën van medewerkers 
Laat medewerkers hun eigen ideeën rond kwaliteitverbetering inbrengen. Breng op een bepaalde plaats in 
het hotel, waar medewerkers frequent passeren bijvb. bij het in en uitklokken,een ideeënbus aan. 
Medewerkers schrijven hun idee op een voorgedrukt formulier en deponeren het ideeën formulier in de 
bus. Medewerkers die een idee hebben ingediend, ontvangen steeds een schriftelijke reactie van een team 
bestaande uit diverse medewerkers -besluitnemers en uitvoerende- van het hotel of het idee weerhouden 
wordt. Maandelijks worden de beste ideeën beloond. 
 

organisatiekwaliteit 

19. Opleidingen   
Laat medewerkers naar opleiding, training en workshops rond kwaliteit gaan. Dit zal niet alleen hun 
kennis vergroten en hun handelingen verbeteren maar dit laat zien dat hun ontwikkeling belangrijk 
gevonden wordt, wat het enthousiasme en de motivatie ten goede komt. Van de medewerkers die externe 
opleiding in opdracht van het hotel hebben gevolgd, wordt verwacht  na afloop van de opleiding de 
kennis met de collega's uit de eigen organisatie te delen. In Vlaanderen kunnen allerhande 
kwaliteitsopleidingen gevolgd worden, gaande van langlopende, gecertificeerde opleidingen in de 
kwaliteitszorg tem de meerdaagse moduleopleidingen (lean & six sigma, auditing, managementsystemen, 
beheer van klantenrelaties, statistische- en verbetertechnieken). 
 

persoonlijke kwaliteit, organisatiekwaliteit 
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20. Gebruik kennis van jobstudenten 
In bepaalde hotels in Vlaanderen wordt er met jobstudenten gewerkt. Jobstudenten mogen per jaar 
maximaal 50 dagen werken, willen ze de vermindering van sociale bijdragen genieten. Jobstudenten 
worden in eerste instantie aangeworven voor het opvangen van de flexibiliteit in de personeelsbezetting. 
Benut als organisatie meer de kennis van jobstudenten en betrek deze kenniswerkers. 
 

organisatiekwaliteit 
 

21. Reviews van gasten 
Via reviews of opmerkingen van gasten op social media kom je erachter hoe gasten werkelijk de service 
ervaren hebben.  Gasten melden niet altijd bij de receptie wat ze ergens van vinden en zijn mondiger met 
de pen. Als hotel kan je via de reviews de 'dialoog' met de gasten aangaan. Betrek medewerkers in dit 
proces. Nodig gasten uit die een positieve beleving hebben gehad, een review op social media (twitter, ...) 
te posten. Reageer gepast bij gasten die een negatieve ervaringen hebben opgedaan, zodat je de 
negativiteit naar positiviteit kan ombuigen. Zo voorkom je dat de berichtgeving een eigen verhaal gaat 
leven en blijf je de controle over de berichtgeving bewaken. 
 

organisatiekwaliteit 
 

22. Introduceer beproefde concepten  

"F.I.S.H., Gung Ho, Who moved my cheese?, Help, mijn ijsberg smelt?..." 
Voor het betrekken van medewerkers in de dienstverlening zijn door de jaren heen door externe advies 
bureaus tal van programma's ontwikkeld. Deze programma's of  concepten vormen een leidraad voor 
interne personeel- en organisatieontwikkeling. Het FISH concept bijvoorbeeld omvat een viertal 
eenvoudige boodschappen nl. "heb plezier", "maak een ander blij", "kies je houding", "wees mentaal 
aanwezig" . Het biedt voor een hotel een houvast om de werkplek op inspirerende, energieke  en 
enthousiaste manier in te richten.  Naast een boek over 'fish' bestaat er allerhande leer- en beeldmateriaal. 
Als hotel kan je het concept uitrollen en toepassen op de werkvloer. Hetzelfde voor 'Gung Ho' staat voor 
'samenwerking' en toont wat we van de eekhoorn, bever en gans kunnen leren,... 
 

persoonlijke kwaliteit, afdelingskwaliteit en organisatiekwaliteit 
 

23. Mister & Misses Toppie 
Introduceer op de werkplek mevrouw of mijnheer Toppie. Deze fictieve persoon staat voor alles wat met 
kwaliteit te maken heeft. Hij/zij brengt alle kernprocessen rond kwaliteit in kaart. Deze persoon valt te 
herkennen aan een grote roze bril. Mr/Mss Toppie communiceert op geregelde tijdstippen 'observaties' 
naar het personeel en voert talrijke' onderzoeken' op de werkplek uit.  Van deze persoon wordt een 
kritische (leer)houding tav de dagelijkse operationele werking verwacht. De persoon staat op meerdere 
plekken in de coulissen levensgroot als medewerker in kartonformaat, opgesteld. Medewerkers staan meer 
open voor alle kwaliteitsinfo die op deze wijze doorgegeven wordt 
 

organisatiekwaliteit 
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24. Happy card 
Wat medewerkers doen of zeggen, het maakt werkelijk een 
verschil! Biedt gasten de mogelijkheid gedurende hun verblijf, 
medewerkers te belonen die positief hen hebben verrast of hen 
extra in de watten hebben gelegd.  
 
 

 
 

persoonlijke-, afdeling- en organisatiekwaliteit 
 

25. Kwaliteitsverantwoordelijke 
Hang een (tijdelijke) interne vacature voor kwaliteitsverantwoordelijke uit. 
Selecteer onder het bestaande hotelpersoneel een kwaliteitsverantwoordelijke en biedt de functionaris de 
gelegenheid tot opleiding en vorming. De persoon in kwestie houdt zich in deze functie actief bezig met 
het 'meten' van een aantal organisatieprocessen. De vaststellingen worden aan de 
afdelingsverantwoordelijken gecommuniceerd. Samen met de medewerkers wordt bepaald wat eraan 
gedaan gaat worden. 
 

afdeling- en organisatiekwaliteit 
 

26. Introduceer 'Quality balance score card' 
Stel een werkgroep kwaliteit samen. Breng voor het ganse hotel de kwaliteitsdomeinen in kaart. Bepaal 
voor ieder kwaliteitsdomein de normeringen en de gewenste score.  Plaats de huidige score. Bepaal in het 
team de acties met het oog op het bereiken van de gewenste scores. Organiseer een kwaliteitscompetitie 
tussen de verschillende afdelingen 
  

organisatiekwaliteit 
 

27. Boeiend binden 
Zorg dat nieuwe medewerkers zich meteen thuis voelen. Een goed inwerkprogramma voor nieuwe 
medewerkers zorgt ervoor dat medewerkers sneller productief zijn en geïntegreerd raken. Betrek andere 
medewerkers bij het inwerken van een nieuwe medewerker.  Schenk in het inwerkprogramma aandacht 
aan de wijze waarop de nieuwe medewerker aan 'kwaliteit' kan bijdragen, hoe kwaliteit in het hotel 
gemeten wordt, enz. 
 

persoonlijke kwaliteit, kwaliteit van diensten, producten, afdelingskwaliteit, organisatiekwaliteit 
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28. Gast voor 1 dag 
Nodig je medewerkers uit om één dag/nacht gast te zijn in je eigen hotel. Laat hun ervaren en beleven 
wat gasten ervaren en beleven als zij een overnachting in het hotel hebben. 

persoonlijke kwaliteit, afdelingskwaliteit, organisatie kwaliteit 

29. Opendeur 
Biedt de medewerkers de gelegenheid een opendeur te organiseren voor hun familieleden.  

afdelingskwaliteit, organisatiekwaliteit 

30. Kwaliteitsborrel 
Laat alle afdelingen op geregelde tijdstippen en om de beurt een (interne) borrel organiseren voor het 
hotel. Tijdens deze borrel stellen ze zichzelf voor als afdeling en wat ze doen. De afdeling is volledig vrij in 
de manier waarop ze deze borrel opzet. Leidinggevenden ondersteunen de borrel door hun aanwezigheid 
en communiceren tijdens de borrel een aantal vaste kwaliteitscijfers. Door het informele karakter leert 
ieder op een ontspannen manier elkaar beter kennen.  

product-, dienst-, afdelingskwaliteit, organisatiekwaliteit 

31. Duimpje verdient 
Betrek medewerkers actief bij elkaar belonen. Als 
een medewerker vindt dat een andere 
medewerker iets heel goed heeft gedaan, kan hij 
de medewerker een beloning geven. De 
medewerker kan zo in aanmerking komen voor 
de 'Duim van de maand'. Het is heel fijn om 
complimenten te krijgen en het haalt het beste 
in mensen naar boven. Bedankt medewerkers 
persoonlijk als ze goed werk hebben geleverd 

organisatiekwaliteit 

 


