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Mystery visits voor internationale 
toeristische onthaalcentra

Event:                                             
terugkoppeling & workshop

16 oktober 2018

Aangevuld 
met de output 
van de sessie
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Möbius in cijfers

Consultants / 5
Vestigingen / Projecten / 18

Mio EUR omzet

150

2

250

2
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Onze sectoren

Services en
Retail

Healthcare

Society

Industry

Recycling

3
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Möbius dankt zijn naam aan August Ferdinand Möbius die
in 1858 ontdekte dat een twist aan een drijfriem de
levensduur van de riem verdubbelt. De genialiteit schuilt in
z’n eenvoud: een simpele ingreep in het kernproces
verdubbelt de levensduur van de investering.

We hebben de Möbiusriem gekozen als symbool voor onze
organisatie omdat de schijnbaar eenvoudige synergie
tussen 3 elementen – klant, medewerker en organisatie –
het verschil maakt bij het implementeren van een
strategie.

De Möbiusriem als symbool
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Enkele referenties in mystery onderzoek

Reeds 10 jaar lang uitvoeren 
van 300 calls om de kwaliteit 

van de dienstverlening te 
controleren.

Voor alle gecertificeerde 
leden nagaan hoe wordt 

omgegaan met een 
discriminatievraag.

Voor een representatieve 
steekproef van kantoren 

nagaan hoe wordt 
omgegaan met een 
discriminatievraag.

Streven naar delighted 
customers door het 

uitvoeren van mystery visits 
in alle Belgische filialen.

Mystery visits in toeristische 
onthaalcentra om te 
benchmarken en de 
dienstverlening te 

verbeteren.

Mystery visits naar 
postkantoren met onder 
andere het versturen van 

postpakketjes.

Mystery visits in 
saunacomplexen om te 

benchmarken en de 
dienstverlening te 

verbeteren.

Uitvoeren van visits in 
restaurants en cafés om alle 
aspecten van de customer 

journey te screenen.

Uitvoeren calls naar het 
servicepunt om de kwaliteit 

van de dienstverlening te 
controleren.
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http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.dmplaza.be/wp-content/uploads/2010/09/logo-bpost.jpg&imgrefurl=http://www.dmplaza.be/2010/09/02/bpost/&usg=__A5pskVqHQZW99B3BpKKOj3cywzI=&h=288&w=526&sz=13&hl=nl&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=uXNcTI8E2Z2ypM:&tbnh=72&tbnw=132&prev=/images?q=bpost+logo&um=1&hl=nl&rlz=1R2GPEA_en&tbs=isch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.c-m-s.cc/archive/1999/images/carglass.gif&imgrefurl=http://www.c-m-s.cc/archive/1999/partners99.htm&usg=__9zpKPyL4SqvQX1qpwl2oHLNq0_A=&h=107&w=366&sz=7&hl=nl&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=i_AbUSK2MpGBhM:&tbnh=36&tbnw=122&prev=/images?q=carglass+logo&um=1&hl=nl&rlz=1R2GPEA_en&tbs=isch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.wevelgem.be/files/wevelgem/Fotos_bij_adressen/vlaamse infolijn.jpg&imgrefurl=http://www.wevelgem.be/leren/scholen/volwassenenonderwijs&usg=__cy7JP5Njs84tDpDy9NqzqYMpgxQ=&h=97&w=150&sz=6&hl=nl&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=nrKkNR4DVdZwUM:&tbnh=62&tbnw=96&prev=/images?q=vlaamse+infolijn+logo&um=1&hl=nl&sa=X&rlz=1R2GPEA_en&tbs=isch:1
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Agenda

Uitwisseling ervaringen tijdens het traject

Terugkoppeling globale resultaten

Inspiratiesessie voor verbeteren eigen onthaal
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Uitwisseling ervaringen tijdens het traject

Terugkoppeling globale resultaten

Inspiratiesessie voor verbeteren eigen onthaal
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Uitwisseling ervaringen tijdens het traject

Hoe werden de resultaten gebruikt? 
Waarop werd gewerkt na ronde 1 / ronde 2, hoe werd de doorvertaling

van de resultaten van de mystery visits gemaakt naar de onthaalpraktijk? 

Hoe ervaar / evalueer je het meetinstrument
(checklist, bezoek, rapportering, benchmarks)?                 

Hoe heb je de deelname ervaren? 
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Hoe heb je de deelname ervaren? 

Het is algemeen handig omdat 
de opdracht wordt uitbesteed en 

je externe feedback krijgt, dit 
geeft gewicht;

het is ook van toepassing voor 
de hele dienst die rond 

gastvrijheid werkt en niet zozeer 
hiërarchische feedback van 
bovenaf – het is objectiever.

De resultaten waren overwegend positief; het was heel leuk om aan collega's te kunnen meedelen dat de mystery 
visit zowel telefonisch, via e-mail als fysiek overwegend positief verlopen was; het was een boost voor de collega's 

om te horen dat ze goed bezig waren; ze hebben het nauwelijks gemerkt, ze waren wel op de hoogte en er werd 
gespeculeerd over wie de mystery visitor was - het is positief uitgedraaid; frappant dat het bij de 3 kanalen telkens 

andere collega's waren en dat alles positief was, de nieuwe medewerkers werden ook positief beoordeeld –
we checken zelf ook of mensen hun best doen, maar dit is toch een extraatje!

Het is een eye catcher als iets 
rood is, je ziet in 1 oogopslag 
het resultaat en kijkt direct 

wat minder goed is, dit is een 
snellere aandachtstrekker, 

maar sowieso lees je wel alles 
in het rapport.

Het geeft een houvast dat je tussen de verschillende rondes een 
evolutie kan zien; de verschillende vragen geven een aantal topics 
mee waarmee je rekening dient te houden; mystery visits kunnen 

worden gebruikt als leidraad om te verbeteren op meerdere vlakken.

Output 
sessie
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Hoe ervaar / evalueer je het meetinstrument
(checklist, bezoek, rapportering, benchmarks)?                 

De mystery visitor die de opdracht moet uitvoeren krijgt een 
hele lange lijst van punten waar hij of zij op moet letten (een deel 

personeelsgebonden en een deel niet) en door dit in één bezoek te doen 
is de druk mogelijk erg groot. Daarom kan de kwaliteit van het bezoek 
misschien in vraag worden gesteld. Misschien kan de Kwaliteit worden 

verbeterd door de twee luiken uit mekaar te trekken – hierbij is het 
checken van persoonlijke interacties van een veel groter belang; zaken 

zoals het vinden van de weg, de netheid van het onthaalcentrum, ... kan 
men eigenlijk zelf zien als men kritisch naar het eigen kantoor kijkt.

Bij voornamelijk 
het eerste bezoek 

schortte er iets aan 
(de briefing van de 

mystery visitor 
met betrekking tot) 

de interpretatie 
van hoe het 

kantoor er moest 
uitzien.

In steden waar men de wagen uit het centrum probeert te 
houden is het geen must om bereikbaar te zijn met de wagen 

(bijvoorbeeld Hasselt, Sint-Truiden).

Mystery visitors moeten zo doorsnee mogelijk zijn!

Binnen Toerisme Kempen hebben we een 
toerismeacademie opgericht en dankbaar gebruik 

gemaakt van de resultaten van de mystery visits om 
te bekijken waar men nog zaken kan leren, inspiratie 

kan halen, ... Zo werd een programma aan 
opleidingen uitgewerkt.

Een vormingsaanbod kan worden uitgewerkt
op basis van de globale resultaten.

Output 
sessie

De resultaten waren soms heel confronterend voor de persoon die antwoord had gegeven 
tijdens het bezoek; dit werd in het diensthoofden- / teamoverleg besproken; aan de ene 

kant is het positief naar de persoon toe zelf maar het heeft ook een impact op de sfeer voor 
collega’s, zij kunnen de persoon er wel mee op aanspreken – het is aan het diensthoofd om 

het resultaat indien nodig anoniem te maken.
Het is goed aan de rapportering dat het niet enkel over 
scores gaat en dat er ook via open commentaar wordt 

gemotiveerd, bv. dat de medewerker niet goed Frans kan 
maar wel moeite blijft doen en behulpzaam is – uit de 

persoonlijke noot die er telkens bij staat leer je het meest 
(we geven wel Franse les, maar het belangrijkste is dat de 

klant zich geholpen voelt).

Wat betreft de benchmarks:
Soms is het nuttig om te weten dat bepaalde 

problemen / werkpunten ook in andere 
onthaalcentra aanwezig zijn, een geruststelling in de 

zin dat je niet de enige bent; tegelijk zie je ook van 
wie je nog iets zou kunnen leren, als collega’s bv. heel 
goede anderstalige baliemedewerkers hebben kan je 

navragen waar ze een taalcursus hebben gevolgd.
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Hoe werden de resultaten gebruikt? 
Waarop werd gewerkt na ronde 1 / ronde 2, hoe werd de doorvertaling

van de resultaten van de mystery visits gemaakt naar de onthaalpraktijk?

We hebben gewerkt op 
de herkenbaarheid van 
de baliemedewerkers: 

op voorstel van de 
baliemedewerkers zelf 

hebben we een uniform 
ingevoerd en hebben de 
medewerkers een badge 

gekregen met hun 
voornaam erop.

We hebben een simpele 
ingreep gedaan om de 

signalisatie te verbeteren: er 
werd een strandvlag geplaatst 

op de hoek van het stadhuis 
(bovenop de vlaggen die 

reeds voor de deur stonden); 
dit lijkt effect te hebben.

Meertaligheid was 
een werkpunt en 

daarom gaan we de 
baliemedewerkers 

extra taalopleiding
geven.

We zijn er van 
teruggekomen om grote 
conclusies te trekken op 

basis van 1 of 2 mystery visit 
rapporten; we leggen dit 
naast de meningen van 

bezoekers – pleidooi voor 
klantentevredenheids-

onderzoek!

Kunststeden: het hielp in een teamoverleg om zaken die 
we al wisten nog eens op tafel te leggen en te bespreken 
dat dit objectief werd gemerkt, dit zet wat kracht bij; het 
hangt af van de band met het management in hoeverre 

dit nodig is, maar is vooral nuttige omdat eigen collega's 
mekaar op basis hiervan wel durven aanspreken.

We blijven ondanks de 
opmerking in het 

rapport bij ons 
standpunt dat er in onze 

landelijke gemeente 
geen aanbod is voor 

Engelstalige groepen.

Output 
sessie

De resultaten werden teruggekoppeld naar de directie; er waren een aantal zaken niet zo goed; helaas is daar op een bepaalde manier op gereageerd die de 
dynamiek binnen het team behoorlijk ontwricht heeft. Een aantal medewerkers  zijn door de reactie op het onderzoek dichtgeklapt, spanningen die 

onderhuids aanwezig waren zijn naar boven zijn gekomen. Dit heeft tijdelijk tot een versplintering geleid, het zelfvertrouwen was zoek, de medewerkers 
waren achterdochtig... Uiteindelijk hebben we coaching moeten inschakelen voor de medewerkers van het team (individueel en in groep) om dit terug op 

orde te krijgen; nu is het wel beter en kunnen we behoorlijk functioneren met dezelfde medewerkers.

We zijn verhuisd naar een nieuw onthaal. De elementen die als 
opmerking kwamen in het rapport (bv. meer digitaal gaan 

werken) waren al gekend en stonden sowieso al in de planning. 
We hebben de resultaten teruggekoppeld naar boven toe, 

net na de verhuis naar het nieuw onthaal, 
om aan te tonen dat dit nuttig was geweest.
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Agenda

Uitwisseling ervaringen tijdens het traject

Terugkoppeling globale resultaten

Inspiratiesessie voor verbeteren eigen onthaal
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Profiel 25 deelnemers
Provincie deelnemende onthaalcentra:

✓ 5 in West-Vlaanderen

✓ 4 in Oost-Vlaanderen

✓ 3 in Antwerpen

✓ 2 in Vlaams-Brabant

✓ 11 in Limburg

Type deelnemende onthaalcentra:

✓ 21 regionale steunpunten voor internationaal onthaal

✓ 4 secundaire steden voor internationaal onthaal
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Customer journey - Evolutie (totaal)
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Na afloop van bezoek aan onthaalcentrum

Ronde 1 Ronde 2 In %
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Vooruitgang vs. ronde 1

Geïnspireerd worden

• Vooral informatie over evenementen vaker zonder enige moeite te vinden (76%  92%)

• Iets vaker ruime informatie over andere bestemmingen, iets vaker meer info dan gevraagd

Zelf op zoek naar informatie

• Vaker een duidelijk plan (84%  92%)

• Iets vaker een pc, iets minder vaak schermen maar werken wel beter

Vragen stellen aan onthaalmedewerker

• Vaker uitnodigende houding, begroeting/verwelkoming, meer uitgesproken vriendelijkheid (56%  92%)

• Betere commerciële vaardigheden (40%  52%)

• Veel vlottere dienstverlening (60%  96%)

Afronden bezoek aan onthaalcentrum

• Vaker afgerond met de vraag of men nog iets wenst (20%  36%)
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Customer journey - Evolutie (totaal)
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Oriënteren / plannen

• E-mail: vaker trager/niet beantwoord & antwoord minder to-the-point (vaker verwijzing naar website)

• Telefonische dienstverlening: minder goed Frans, niet echt antwoord op vraag,                                                
minder verder gaande suggesties en vaker verwijzing naar website

Op weg naar het onthaalcentrum

• Meer hulpmiddelen gebruikt, vaker twijfel (28% vs. 8%) bij vinden van de weg

• Minder goede herkenbaarheid van buitenaf (84% vs. 96% uitstekend)

Aankomen & eerste indruk

• Minder bevordering van zintuiglijke beleving (84% vs. 96%)

• Meer problemen met wifi (in 64% vs. 20% van de kantoren geen (behoorlijk functionerende) wifi)

Na afloop van het bezoek aan het onthaalcentrum

• Enquête in geen enkel onthaalcentrum aanwezig / opgemerkt (vs. 1 op 5 in ronde 1)

Minder goede resultaten vs. ronde 1
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Aspecten - Evolutie (totaal)
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Situatie bij tweede bezoek (totaal)

Oriënteren / Aankomen en Zelf op zoek Afronden bezoek

plannen eerste indruk naar informatie aan onthaalcentrum

36% 84% 56% 56% 60% 68% 88% 100%

Op weg naar Geïnspireerd Vragen stellen aan Na afloop van bezoek

onthaalcentrum worden onthaalmedewerker aan onthaalcentrum

56%           ALGEHEEL BEZOEK

   Overzicht customer journey:

76%

92%

64%

40%

Persoonlijk onthaal

Meertalig onthaal

   Overzicht aspecten van onthaal:

Fysiek onthaal

Digitaal onthaal

   >= 80%    60-80%    < 60%
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Customer journey - Verschillen types onthaalcentra (ronde 2)

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

(n=5) (n=4) (n=5) (n=4)

>= 80% 7 33% 2 50%

60-80% 12 57% 2 50%

< 60% 2 10% 0 0%

(n=5) (n=4)

>= 80% 5 24% 2 50% >= 80% 8 38% 1 25%

60-80% 7 33% 2 50% 60-80% 12 57% 3 75%

< 60% 9 43% 0 0% < 60% 1 5% 0 0%

(n=5) (n=4)

>= 80% 17 81% 4 100% >= 80% 15 71% 2 50%

60-80% 3 14% 0 0% 60-80% 5 24% 2 50%

< 60% 1 5% 0 0% < 60% 1 5% 0 0%

(n=5) (n=4)

>= 80% 2 10% 1 25% >= 80% 19 90% 3 75%

60-80% 7 33% 1 25% 60-80% 2 10% 0 0%

< 60% 12 57% 2 50% < 60% 0 0% 1 25%

>= 80% 12 57% 2 50% >= 80% 0 0% 0 0%

60-80% 7 33% 1 25% 60-80% 0 0% 0 0%

< 60% 2 10% 1 25% < 60% 21 100% 4 100%

   Geïnspireerd worden    Na afloop van bezoek aan onthaalcentrum

   Op weg naar het onthaalcentrum    Vragen stellen aan onthaalmedewerker

   Aankomen & eerste indruk    Afronden bezoek aan onthaalcentrum

   Oriënteren / plannen    Zelf op zoek naar informatie

Secundaire steden voor 

internationaal onthaal

   ALGEHEEL BEZOEK

Regionale steunpunten
Secundaire steden voor 

internationaal onthaal
Regionale steunpunten
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Customer journey - Verschillen types onthaalcentra (ronde 2)

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

(n=5) (n=4) (n=5) (n=4)

>= 80% 7 33% 2 50%

60-80% 12 57% 2 50%

< 60% 2 10% 0 0%

(n=5) (n=4)

>= 80% 5 24% 2 50% >= 80% 8 38% 1 25%

60-80% 7 33% 2 50% 60-80% 12 57% 3 75%

< 60% 9 43% 0 0% < 60% 1 5% 0 0%

(n=5) (n=4)

>= 80% 17 81% 4 100% >= 80% 15 71% 2 50%

60-80% 3 14% 0 0% 60-80% 5 24% 2 50%

< 60% 1 5% 0 0% < 60% 1 5% 0 0%

(n=5) (n=4)

>= 80% 2 10% 1 25% >= 80% 19 90% 3 75%

60-80% 7 33% 1 25% 60-80% 2 10% 0 0%

< 60% 12 57% 2 50% < 60% 0 0% 1 25%

>= 80% 12 57% 2 50% >= 80% 0 0% 0 0%

60-80% 7 33% 1 25% 60-80% 0 0% 0 0%

< 60% 2 10% 1 25% < 60% 21 100% 4 100%

   Geïnspireerd worden    Na afloop van bezoek aan onthaalcentrum

   Op weg naar het onthaalcentrum    Vragen stellen aan onthaalmedewerker

   Aankomen & eerste indruk    Afronden bezoek aan onthaalcentrum

   Oriënteren / plannen    Zelf op zoek naar informatie

Secundaire steden voor 

internationaal onthaal

   ALGEHEEL BEZOEK

Regionale steunpunten
Secundaire steden voor 

internationaal onthaal
Regionale steunpunten
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Aspecten onthaal - Verschillen types onthaalcentra (ronde 2)

Aantal % Aantal %

(n=21) (n=4)

>= 80% 0 0% 0 0%

60-80% 5 24% 1 25%

< 60% 16 76% 3 75%

(n=21) (n=4)

>= 80% 19 90% 4 100%

60-80% 2 10% 0 0%

< 60% 0 0% 0 0%

(n=21) (n=4)

>= 80% 14 67% 2 50%

60-80% 6 29% 2 50%

< 60% 1 5% 0 0%

(n=21) (n=4)

>= 80% 8 38% 2 50%

60-80% 4 19% 2 50%

< 60% 9 43% 0 0%

Secundaire steden voor 

internationaal onthaal
Regionale steunpunten

   Fysiek onthaal

   Digitaal onthaal

   Meertalig onthaal

   Persoonlijk onthaal
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Situatie bij tweede bezoek (totaal)

Oriënteren / Aankomen en Zelf op zoek Afronden bezoek

plannen eerste indruk naar informatie aan onthaalcentrum

36% 84% 56% 56% 60% 68% 88% 100%

Op weg naar Geïnspireerd Vragen stellen aan Na afloop van bezoek

onthaalcentrum worden onthaalmedewerker aan onthaalcentrum

56%           ALGEHEEL BEZOEK

   Overzicht customer journey:

   >= 80%    60-80%    < 60%



2424

Oriënteren / plannen

• 8 op de 10 onthaalcentra hebben een Engelstalige versie van de website en deze bevat in 90% van 
de gevallen de meeste tot alle essentiële contactinfo.

• Alle gescreende centra hebben een goed werkende mobiele website (100%).

• E-mailadressen zijn gemakkelijk te vinden via Google (96%).

• Medewerkers stellen zichzelf en het onthaalcentrum duidelijk voor aan de telefoon (92%).

• In 1 op 4 gevallen kwam er geen antwoord op de (Engelstalige) mail.

• Slechts in 1 op 4 gevallen wordt doorgevraagd om de situatie en behoeften te kennen bij 
telefonisch onthaal.

(resultaten ronde 2)
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Op weg naar onthaalcentrum

• Onthaalcentra zijn meestal uitstekend herkenbaar in het straatbeeld (84%).

• De ingang is duidelijk te vinden (92%).

• De openingstijden zijn goed aangegeven aan de buitenzijde (88%).

• Alle bezochte onthaalcentra nodigen uit om er binnen te gaan (100%).

(resultaten ronde 2)
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Aankomen en eerste indruk

• De onthaalcentra zijn duidelijk opgebouwd:                                                                                                                            
bij 96% is het bij de eerste aanblik voldoende duidelijk hoe de ruimte intern is verdeeld / opgebouwd.

• De sfeer in de onthaalcentra is meestal aangenaam (92%).

• In 84% van de centra wordt de zintuiglijke beleving bevorderd.

• Slechts in 20% van de gescreende centra dragen medewerkers een badge of speciale kledij.

• In 2 op 3 bezochte centra werd geen gratis wifi gevonden of werkte deze niet zoals het hoort.

(resultaten ronde 2)
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Geïnspireerd worden

• In 92% van de gevallen stapt de bezoeker buiten met meer informatie dan gevraagd én                        
met zin om de bestemming te verkennen.

• Informatie over evenementen is gemakkelijk te vinden (92%).

• Alle onthaalcentra bieden ook een ruim aanbod aan informatie (brochures, digitale informatie, …) 
over andere bestemmingen dan de stad zelf.

• In slechts de helft van de centra zijn er schermen of lichtkranten; deze vallen wel meestal (92%) op.

(resultaten ronde 2)
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Zelf op zoek naar informatie

• In 96% van de centra is er een gratis, zelf meeneembaar (stads- of regio-)plan beschikbaar;                                
het plan is ook duidelijk.

• In alle bezochte centra kan de bezoeker zelf brochures nemen, is het brochureaanbod overzichtelijk 
en ordelijk gepresenteerd en zijn de brochures voldoende aangevuld.                                                          
Het is ook meestal duidelijk welke brochures betalend zijn (88%).

• Maar liefst 3 op 4 onthaalcentra biedt geen zoekmogelijkheid via computer, laptop of tablet.                       
In de kantoren die een computer ter beschikking stellen van de bezoekers, is deze in bijna 30% van de 
gevallen niet gebruiksvriendelijk en/of werkt deze niet naar behoren.

• 1 op 3 gescreende centra biedt opzoekmogelijkheden via een interactief scherm; dit werkt meestal                       
(in bijna 90% van de gevallen).

(resultaten ronde 2)
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Vragen stellen aan onthaalmedewerker

• In de gescreende kantoren is er meestal geen systeem om wachtrijen te regelen (96%), maar de 
wachttijden zijn beperkt tot maximum 5 minuten (en in 9 op 10 gevallen minder dan een minuut).

• In alle kantoren heeft de medewerker een uitnodigende houding en worden bezoekers begroet.               
De vriendelijkheid is goed (8%) tot uitstekend (92%).

• Overal is een plan beschikbaar en in 96% van de gevallen is dit ook gratis. In 7 op 10 gevallen geeft 
de medewerker ook proactief extra informatie.

• Het antwoord komt over als correct en relevant (96%).

• De dienstverlening wordt als erg vlot ervaren (96% uitstekend).

• Het ambassadeurschap, de proactiviteit en de commerciële vaardigheden van de onthaal-
medewerkers kunnen beter: slechts in iets meer dan de helft van de gevallen is dit uitstekend.

(resultaten ronde 2)
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Afronden bezoek onthaalcentrum

• In 52% van de gevallen werd spontaan al enorm veel informatie gegeven en                                                     
in nog eens 36% van de gevallen wordt op het einde gevraagd of de bezoeker nog iets wenst.

• Het bezoek wordt meestal op een bewuste en vriendelijke manier afgerond (96%).

• In geen enkel bezocht onthaalcentrum werd een bezoekersenquête teruggevonden (in ronde 2).

• Ook wordt er vanuit de onthaalcentra zo goed als niet gestimuleerd om een foto of ervaring te 
delen via sociale media (slechts in 1 kantoor).

Na afloop van bezoek aan onthaalcentrum

(resultaten ronde 2)
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Situatie bij tweede bezoek (totaal)

76%

92%

64%

40%

Persoonlijk onthaal

Meertalig onthaal

   Overzicht aspecten van onthaal:

Fysiek onthaal

Digitaal onthaal

   >= 80%    60-80%    < 60%
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Meertalig onthaal

• 80% van de onthaalcentra heeft een Engelstalige versie van de website.

• Indien er een Engelstalige antwoordmail werd gestuurd, was deze steeds in perfect Engels                         
(of hoogstens met een paar kleine taalfoutjes) opgesteld. Ook Engelstalige bellers worden in de 
meeste centra te woord gestaan in nagenoeg perfect Engels (92%).

• 20% heeft geen Engelstalige versie van de website.

• In 1 op 4 gevallen kwam er geen antwoord op de Engelstalige mail; wanneer er werd geantwoord, 
bevatte de Engelse antwoordmail in 22% van de gevallen helemaal geen antwoord op de vraag.

• Ook was 30% van Franstalige antwoordmails opgesteld in gebrekkig Frans (ronde 1).

• In 2 op 3 gevallen kon de medewerker de klant aan de telefoon niet (16%) of slechts gebrekkig (48%) 
te woord staan in het Frans.

• Een antwoordbericht buiten de openingsuren (62%) is meestal enkel in het Nederlands (3 op 4).

(resultaten rondes 1 & 2)



3333

Agenda

Uitwisseling ervaringen tijdens het traject

Terugkoppeling globale resultaten

Inspiratiesessie voor verbeteren eigen onthaal
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Welke aspecten zijn 
belangrijk voor het 

ideale (internationale) 
onthaalcentrum?
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Belang van gedrag volgens het Shingo Model 

Ideale resultaten 
kunnen enkel 

worden bereikt met
ideaal gedrag

Een systeem
is het totaal aan tools/processen

gebruikt om een resultaat 
voor de klant te behalen

Gedrag
wordt gefaciliteerd door 
systemen

Principes sturen ideaal gedrag
Waarde voor de klant
Alignering van de strategie
Continu verbeteren
Culturele succesfactoren

Principes sturen ideaal gedrag
Waarde voor de klant
Alignering van de strategie
Continu verbeteren
Culturele succesfactoren
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10 leidende principes volgens het Shingo model
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Uitwerken streefdoelen - Een aantal voorbeelden

“We willen altijd, overal en voor iedere bezoeker bereikbaar zijn”

• Systemen: multikanaalstrategie

• Systemen: opleiding meertaligheid

• Systemen: online en offline signalisatie

“De klant / bezoeker staat centraal en iedere bezoeker / ieder bezoek is uniek”

• Gedrag: medewerkers geven voorrang aan bezoekers over intern werk / elkaar

• Gedrag: medewerkers kijken de bezoeker aan, vragen of ze de bezoeker kunnen helpen, ...

• Gedrag: medewerkers stellen vragen om de situatie en behoefte zo goed mogelijk te begrijpen

“We willen onze stad en regio verkopen”

• Gedrag: medewerkers spreken met passie over de aangeboden mogelijkheden

• Systemen: bezoekers krijgen zo goed mogelijk voeling met de regio via beelden, streekproducten, ...

“We willen continu verbeteren”

• Systemen: er wordt gepeild naar tevredenheid en verbetersuggesties van bezoekers via een bezoekersenquête

• Gedrag: medewerkers reiken zelf ideeën aan om continu te verbeteren

• Systemen: verbeterbord

• Systemen: platform, bijeenkomsten, ... waardoor onthaalcentra leren van elkaar

“We willen innovatief zijn en overkomen als vooruitstrevende bestemming”

• Systemen: digitale opzoekmogelijkheden

• ...
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Uitwerken streefdoelen (1 per groepje)

1.
“We willen altijd, 

overal en voor 
iedere gast 

bereikbaar zijn”

2.
“De gast staat 

centraal en iedere 
gast / ieder bezoek 

is uniek”

3.
“We willen 

onze stad en regio 
verkopen”

4.
“We willen 
continu de 

tevredenheid 
van de gasten 

verhogen”

5.
“We willen dat 

gasten ons 
aanbevelen en 

zelf terugkeren”

Welk GEDRAG willen we zien bij de medewerkers?

Welke SYSTEMEN (tools & processen) zijn nodig of dienen te worden aangepast om dit te ondersteunen?
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Inleiding tot de volgende pagina’s

Op de volgende pagina’s wordt de output weergegeven zoals deze werd 
teruggekoppeld door de verschillende groepjes tijdens de sessie.

De antwoorden worden ingedeeld in 2 blokken:

✓ Elementen die eerder aansluiting vinden bij GEDRAG;

✓ Elementen die eerder aansluiting vinden bij SYSTEMEN.

Er werd niet gesleuteld aan formuleringen (bijvoorbeeld om echt van observeerbaar 
gedrag te kunnen spreken). De antwoorden zijn een letterlijke weergave van wat 
tijdens de sessie werd gezegd.
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1. “We willen altijd, overal en voor iedere gast bereikbaar zijn”

✓ Flexibiliteit van de medewerkers

✓ Decentrale plaatsing van infopunten

✓ Inschakelen van vrijwilligers, dubbele permanentie (persoonlijk en telefonisch onthaal)

✓ Aangepaste openingsuren (volgens seizoen en drukte)

✓ Opvolgen van digitale media – daarin tijd investeren maar bijvoorbeeld ook inzetten van een 
intelligente chatbox die autonoom en voorgeprogrammeerd antwoorden kan formuleren

✓ Opleiding meertaligheid en/of vaste voorwaarde op vlak van intake/personeelswerving

✓ Procedure: ter beschikking hebben van bronlijsten aan de infobalie gericht op anderstalige toeristen

✓ Procedure: anderstalige brochure erbij nemen en overlopen met anderstalige toerist of bezoeker

✓ Online en offline signalisatie: ter beschikking stellen van plannetjes, interne hyperlinks, centralisatie 
inhoud via website platform zodat er uniformiteit is en dubbel werk wordt vermeden

Output 
sessie
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2. “De gast staat centraal en iedere gast / ieder bezoek is uniek”

✓ Eén van de medewerkers treedt op als gastvrouw / gastman, komt achter de balie vandaan en 
begeleidt de gast in de keuze.

✓ De medewerkers luisteren goed, stellen gerichte vragen en geven heel specifiek te antwoorden.

✓ De medewerkers delen persoonlijke ervaringen met de gasten.

✓ Onder het motto 'Elke dag is een dag van de klant’: medewerkers zorgen waar mogelijk voor een 
personal touch, voor extra's die een bezoek memorabel kunnen maken.

✓ Er zijn steeds 2 baliemedewerkers aanwezig.

✓ Er is een duidelijk scheiding tussen back office en front office, fysiek maar ook in de taken,                      
zodat baliemedewerkers zich 100% kunnen concentreren op het onthaal.

✓ Er is een aanbod voor verschillende doelgroepen, eventueel werken aan een onthaal op kindermaat 
(bv. een kinderladdertje aan de balie).

Output 
sessie
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3. “We willen onze stad en regio verkopen”

✓ De baliemedewerker denkt vanuit het oogpunt van de bezoeker / gast.

✓ Er is trots en fierheid over de eigen stad en regio om het verhaal met passie te kunnen brengen.

✓ De medewerkers benaderen de zaken positief en zijn loyaal jegens het bestuur.

✓ Prospectie bij de lokale ho-re-ca vanuit het toeristisch infokantoor, plaatsbezoeken aan de sites,                 
zodat men het onthaalcentrum kent en de medewerkers van het onthaalcentrum ook de verschillende 
zaken in het aanbod kennen

✓ Om het product echt onder de knie te hebben en het product met passie te kunnen brengen / verkopen,                       
is kennis / ervaring nodig en die is er pas door eigen beleving (fietsroutes, erfgoedsites, musea, ...)

✓ Betrekken van de sector (horeca), elkaar leren kennen en de sector inschakelen in  het decentrale onthaal,       
door organisatie van studietrips, ontdekkingsdagen, ... (op regionaal, provinciaal of Vlaams niveau)

✓ Ambassadeurschap van de sector zelf stimuleren (bv. tickets uitdelen aan ambassadeurs)

✓ Taalopleiding voorzien voor de medewerkers

Output 
sessie
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4. “We willen continu de tevredenheid van de gasten verhogen”

✓ Goede mix nodig in de baliemedewerkers, qua leeftijd maar ook qua competenties, zodat er voor 
iedere bezoeker een medewerker is die een gepast onthaal kan doen

Opmerking: Er is niet op alle plaatsen zoveel personeel, dus men moet het doen met capaciteit die 
er is en dus zorgen voor een goede mix (bijvoorbeeld de jeugd speelt met sociale media, ervaren 
mensen kunnen dan weer op andere vlakken een meerwaarde zijn t.o.v. de jongere mensen o.a. 
door hun ervaring en maturiteit).

✓ Vormingstraject voor de medewerkers om het onthaal continu te verbeteren

✓ Opleidingen: netwerkcafés, productverkenningsdagen, ‘Tips voor de gasten’ - voor baliemedewerkers 
maar ook voor ondernemers om de mogelijkheid te bieden om de producten en de aanpak van anderen 
te leren kennen en te leren door de praktijk te zien

✓ In house opleidingen: voorzien van een vormingstraject voor medewerkers dat tailor-made is (volgens 
specifieke aspecten die relevant zijn voor het onthaalcentrum zelf)

✓ Ideeënbussen voor verbeterpunten, niet alleen fysiek maar ook online

✓ Taalvaardigheidstesten bij aanwerving, maar ook bieden van de mogelijkheid om de talenkennis te 
verhogen

Output 
sessie
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5. “We willen dat gasten ons aanbevelen en zelf terugkeren”

Herhaalbezoek:

✓ Er op wijzen dat er verschillen doorheen het jaar zijn (afhankelijk van type / onthaalcentrum) - sturen bij het 
bezoek en aan de gasten vertellen wat er in welke periode de moeite waard is 

✓ Door op maat te werken kan worden gestimuleerd dat gasten terugkomen, omdat ze het gevoel hebben dat 
er meer in zit voor hen

✓ Werken in combinatie met andere steden, zodat het voor de bezoekers de moeite is om meerdere dagen te 
komen / meerdere dingen te doen

Aanbeveling:

✓ Reviews stimuleren en zaken delen is niet zo gemakkelijk, maar men dient ervoor te zorgen dat men 
professioneel aanwezig is op de kanalen waar het gebeurt

✓ Niet alle bezoekers zijn fan van reviews schrijven, maar door bijvoorbeeld stickers kan het onthaalcentrum 
wel tonen dat het aanwezig is op bepaalde kanalen en kan ook het gebruik ervan gestimuleerd worden

Output 
sessie
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Belang van regelmatige evaluatie

Ook na de 2 mystery visits via Toerisme Vlaanderen blijft het mogelijk om mystery 
visits te bestellen.

• Prijs: 150 euro per visit (excl. BTW) + onkosten (km-vergoeding + parkeerkosten)

• Bestelling: rechtstreeks via Möbius (mystery@mobius.eu)

mailto:mystery@mobius.eu
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Bedankt!


