
VAN KLANT 
NAAR GAST

Oprechte aandacht, menselijk contact en een warm welkom maakt het verschil in elk 
 bedrijf of organisatie. Gastvrijheid is vanzelfsprekend in horeca en recreatie, maar juist
daarbuiten kunnen er verrassende resultaten behaald worden door gastvrijheid in te
zetten in het dienstverleningsmodel. Door de klant als gast te gaan zien, verhoogt het
'welkom gevoel', worden klanten fans en zal de loyaliteit groeien.

De Guest Journey (ook wel klantreis of customer journey genoemd) is de letterlijke,
chronologische reis van jouw klant door het bedrijf of de organisatie. Het in kaart
brengen van deze reis is een handige tool om systematisch de klantbeleving te
beschrijven, analyseren en verbeteren. De inzichten stellen jou en je medewerkers in
staat om de gastvrijheidsbeleving binnen het bedrijf of organisatie te verhogen. 

Tijdens de workshops 'Op klantreis, ga je mee?' en het vervolg 'DIY gastreis in jouw
bedrijf' leer je te kijken door de ogen van de gast. Je krijgt inzicht in wat de guest journey
is en wat dit jou en de organisatie oplevert.

STICHTING THOLEN BETER BEKEND - VAN KLANT NAAR GAST

Gastvrijheid is overal thuis
www.blijgastvrij.com



DEEL 1: OP GASTREIS, GA JE MEE?

Wie is de gast in jouw bedrijf?
Wat is een gastreis?
Wat is het nut van de gastreis en wat kunnen we met de
gastreis in onze eigen organisatie?
Hoe kunnen we de gastreis in kaart brengen en wat zijn
contactmomenten?
Voorbeelden uit de praktijk (van jouw bedrijf!)

In deze interactieve sessie gaan we bekijken waar een guest
journey/gastreis voor dient. Wat levert de gastreis jou en de
organisatie op? We gaan nader in op de volgende punten:

Deelnemers gaan naar huis met kennis, handvatten en  inspiratie
om zelf aan de slag te gaan met de gastreis binnen de eigen
organisatie.
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DEEL 2: DIY GASTREIS IN JOUW BEDRIJF

Wat zijn Momenten van Waarheid?
Wat zijn Belevingskillers en Belevingsversterkers?
Voorbeelden uit de praktijk (van jouw bedrijf!)
Op reis met verschillende gasten (m.b.v. DISC)
Deelnemers leren het verschil tussen beoordelen en
observeren 
Zelf een observatierapport leren schrijven
Doelen stellen ter verbetering van de gastvrijheidsbeleving
Hoe blijven kijken door de bril van de gast? 

In deel 2 van 'Van Klant naar Gast' gaan we zelf de gastreis van
de eigen organisatie in kaart brengen. 

Deelnemers hebben voor de start van deze workshop een
challenge toegezonden gekregen. Met deze challenge gaan zij
het geleerde vanuit deel 1 inzetten op de praktijk. Tijdens de
sessie zullen we de opgedane ervaringen met elkaar
uitwisselen; welke uitdagingen kwam je tegen, welke inzichten
heeft het opgeleverd? 

Verder leren we een observatierapport schrijven en doelen
stellen om de gastvrijheidsbeleving te verbeteren en te borgen.

In deze workshop gaan we nader in op de inhoud van de
gastreis:

Na deze workshop zijn deelnemers zelf in staat om bevindingen
vanuit de gastreis in de praktijk om te zetten naar doelen.
Daarnaast wordt aandacht besteedt hoe het geleerde te borgen
en zo gastvrijheid een vast onderdeel van de dienstverlening te
maken. 
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Door beide workshops met elkaar te combineren is de deelnemer
niet alleen in staat om de gastvrijheidsbeleving in de organisatie
onder de loep te nemen, maar ook zelf te kunnen regisseren. Met
praktijkgerichte handvatten heeft de deelnemer voldoende
gereedschap om objectief te observeren en te beoordelen welke
contactmomenten geoptimaliseerd kunnen worden. Met als
resultaat dat de algehele gastvrijheidsbeleving van de organisatie
verbeterd zal worden.
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Expertise: hotellerie, food & beverage, toerisme, sales,
dienstverlening, hospitality management & customer experience 

 Blij Gastvrij
www.blijgastvrij.com
info@blijgastvrij.com

Jolanda Oudesluijs: trainer & eigenaresse

Typisch Jolanda: netwerker, enthousiast, professioneel, 'handen
uit de mouwen', improviserend, kansen- & oplossingsgericht,  'out
of the box', humor, impact

Workshops, trainingen & advies
Gastvrijheid en Hospitality

Zorg / Onderwijs /Retail & detail/Horeca 


