
 
 

 

Wat zijn de behoeften van de hedendaagse hotelbezoeker? 
 

Om te weten waar je je als  hotelier  moet op inzetten om tevreden klanten te hebben, werd er in 

2012 op vraag van Toerisme Vlaanderen een marktonderzoek uitgevoerd en desk research gedaan. 

 

Er werden 463 hotelgasten die de laatste jaar in een hotel in Vlaanderen verbleven, bevraagd.  Er 

werd gepeild naar hoe tevreden men was over hun hotelbezoek en een score van belangrijkheid toe 

te kennen aan verschillende elementen van hun verblijf. 

Hiernaast werden ook hotel review sites geanalyseerd. Wat geven hotelgasten aan indien ze zeer of 

niet tevreden zijn over hun hotelbezoek? Beide  onderzoeksresultaten werden verwerkt tot een 

geheel.   

 

De vragenlijsten werden volgens de visitor journey cycle; de stappen die een hotelgast onderneemt 

van het moment dat hij op zoek gaat naar een hotel tot hij weer thuis is. 

 

Het resultaat is een lijst met behoeften die hotelgasten, ongeacht hun nationaliteit, samenstelling 

van het reisgezelschap, motivatie, leeftijd… belangrijk achten.  

 

De eerste 40 behoeften werden als basis gebruikt voor de ontwikkeling van instrumenten om de 

kwaliteit van de dienstverlening van het hotel te meten. 

 

Het is ook deze lijst van 40 behoeften waaraan alle hoteliers extra aandacht moeten besteden: de 

tevredenheid van hun klanten staat of valt met de invulling van deze behoeften. Het spreekt dus voor 

zich dat de hotelier ervoor zorgt dat de kwaliteit van deze dienstverleningsbehoeften uitstekend is. 

 

 

 

  

 

  



Voorafgaand onderzoek 

 

Tijdens de voorbereidende fase van het ontwikkelen van het  kwaliteitsinitiatief hotels werd er door 

middel van een enquête gepolst naar de tevredenheid van internationale hotelgasten en welke 

factoren zij tijdens hun verblijf belangrijk vinden. Daarbij werd rekening gehouden met alle fases van 

het verblijf, gaande van het plannen en reserveren tot het uitchecken en delen van de ervaringen. In 

totaal werden er 463 personen geraadpleegd uit onder andere België, Nederland, Frankrijk, het 

Verenigd Koninkrijk en Duitsland.  

 

Over het algemeen zijn de hotelgasten relatief tevreden over hun verblijf in Vlaanderen, ze geven 

gemiddeld een score van 7,8 op 10. De tevredenheid verschilt niet erg veel tussen de verschillende 

fases van het verblijf. Het plannen en reserveren krijgt de hoogste score, de laagste score is voor de 

publieke ruimtes, de extra dienstverlening en het eten en drinken.  

 
 

 

Wanneer er werd gevraagd naar welke fases de hotelgast belangrijk vindt, zien we wel grote 

verschillen. Zo scoren het uitchecken en het plannen & reserveren het hoogst. De publieke ruimtes in 

het hotel en Het herleven van het verblijf worden als minder belangrijk gezien.  
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Uit de resultaten van het onderzoek werden er uiteindelijk 40 behoeftes geselecteerd die de grootste 

impact hebben op de ervaring van het verblijf van de hotelgast.  

Dit zijn 40 punten waaraan de hotelier continue moet werken. De tevredenheid van de hotelgast 

hangt grotendeels af van de inspanningen die geleverd worden voor deze zaken. 

 Op basis van deze lijst met 40 behoeften, werd verder gewerkt aan de uitwerking van de 

instrumenten van de kwaliteitsradar. 

 

De 40 factoren opgelijst volgens belangrijkheid of  de behoefte met de hoogste score staat op 

nummer 1 :   

 

1. De vriendelijkheid van het personeel 

2. De bekwaamheid van het personeel 

3. Het gevoel van veiligheid in het hotel 

4. De beschikbaarheid van informatie in je eigen taal 

5. De algemene prijs - kwaliteitsverhouding 

6. De aantrekkelijkheid waarmee informatie door het hotel wordt aangeboden 

7. De vlotheid van het reserveren 

8. De vlotte bereikbaarheid van het hotel 

9. Het buitenaanzicht en de staat van het gebouw en domein 

10. De algemene staat en netheid van de kamer  

11. Het algemeen comfort, de ruimte en het gebruiksgemak van de kamer  

12. Het comfort van verlichting en verduistering in de kamer  

13. Het comfort van verwarming en verluchting in de kamer 

14. De staat van het sanitair in de kamer 

15. De aantrekkelijkheid van de publieke ruimtes en faciliteiten 
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16. De algemene staat en netheid van restaurant,  bar en ontbijtruimte 

17. Ruime openingsuren van restaurant, bar en ontbijtruimte 

18. De kwaliteit van het ontbijt 

19. Snelheid en efficiëntie tijdens het uitchecken 

20. De aanspreekbaarheid van het personeel bij een vraag, opmerking of klacht 

21. De flexibiliteit van het personeel 

22. Een correcte weergave van het hotel in bv.: brochures, websites, ... 

23. De beschikbaarheid van informatie over de ligging, omgeving en faciliteiten tijdens het 

plannen 

24. De mogelijkheid tot betalen met credit card 

25. De buurt waarin het hotel gelegen is 

26. Een veilige parkeergelegenheid 

27. Snelheid en efficiëntie tijdens het inchecken  

28. De beschikbaarheid van informatie over dienstverlening en faciliteiten van het hotel  

29. De aantrekkelijkheid van de kamer  

30. Het comfort van bedden en beddengoed 

31. Een rustige kamer 

32. De algemene staat en netheid van de publieke ruimtes en faciliteiten 

33. Het algemeen comfort en gebruiksgemak van de publieke ruimtes en faciliteiten 

34. Snelheid en efficiëntie bij klachtenbehandeling 

35. De aantrekkelijkheid van restaurant, bar en ontbijtruimte 

36. Het algemeen comfort en gebruiksgemak van restaurant, bar en ontbijtruimte 

37. Voldoende keuzemogelijkheid bij ontbijt 

38. De kwaliteit van het aanbod in het restaurant 

39. De transparantie van de eindafrekening 

40. De mogelijkheid tot het laat of vroeg uitchecken 

 

De 40 factoren opgelijst volgens de customer journey 

 


