Kwaliteit in onthaal
netwerkevent Internationaal Onthaal

Mechelen
16 oktober 2018

Kwaliteit in Onthaal
we maken er samen werk van !

Welkom!

Programma

plaatsbezoeken – workshops – lerend netwerk
9.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.30 uur
16.15 uur
16.45 uur

Welkom
Hof van Busleyden als toeristisch onthaalpunt
Kunststedenonderzoek 2018:
resultaten i.v.m. onthaal
Workshop 1: klantenfeedback klantentevredenheidsenquêtes
Workshop 2: klantenfeedback –
klachten en complimenten
Lunch
Workshop 3: Leren van mystery visits
het Schepenhuis: toeristische poort tot Mechelen
Netwerkdrink

TOC-netwerk internationaal onthaal

Geraardsbergen

.

Kunststedenonderzoek 2018 –
enkele aandachtspunten van belang voor onthaal

Kunststedenonderzoek 2018
Te onthouden:
• In de fase van de reisvoorbereiding nemen websites en brochures
van DMO’s duidelijk in belang af; buitenlandse bezoekers informeren
zich meer en meer via online gidsen, reviewsites, sociale media e.d.
• Tijdens het verblijf is het toeristische onthaalcentrum nog altijd een
eersterangs contactpunt voor wie op zoek is naar info en inspiratie.

Presentatie capita selecta uit het kunstonderzoek 2018:
zie document Kunststedenonderzoek_tevredenheid.pdf
Link naar het volledige onderzoeksrapport:
https://www.toerismevlaanderen.be/kunststeden#onderzoek

Centraal thema netwerkevent:
leren uit klantenfeedback

Instrumenten meten en monitoren – intro en overzicht
Leestip:
https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/hoe-kwaliteitmeten-en-monitoren

Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
voordelen
▪ De klant zelf aan het woord
• info uit eerste hand
• kans om mening kenbaar te maken
• versterkt gevoel van aandacht voor service
▪ Vinger aan de pols – algemeen sentiment/KPI
▪ Detecteren sterkten en zwakten
▪ Detecteren kritische omstandigheden
▪ Vinger aan de pols – succes verbeteracties

Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
methodes
•
•
•
•
•
•

Digitaal/Analoog
Algemeen/uitgebreid
Persoonlijk/onpersoonlijk
Continu/ad hoc
Tijdens bezoek/erna
Specifiek/als onderdeel van ruimer onderzoek

Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
case 1 - Travelsat
Te onthouden:
• In een rangschikking van factoren en contactpunten die de
totaalbeleving bepalen staan VIC’s (visitor information centres) op de
achtste plaats. Dus VIC’s zijn ‘middelmatig belangrijk’ voor de
algemene klantentevredenheid van buitenlandse toeristen
• De VIC-score is in de Travelsat-peiling gebaseerd op de tevredenheid
over (a) aantal beschikbare VIC in de stad (b) het presteren van de
onthaalmedewerkers (c) de VIC openingstijden en (d) de kwaliteit van
de mobiele applicaties. De Vlaamse kunststeden scoren op deze
punten ‘zoals verwacht’, maar licht beneden de Europese benchmark.
• Voor andere onthaalaspecten, met name gastvrijheid in stations en
luchthavens, gastvrijheid lokale bevolking en bewegwijzering, ligt de
score duidelijk onder de Europese benchmark
Document: travelsat_benchmark tevredenheid_kunststeden.pdf

Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
case 2 – offline KTO kunststeden (Westtoer)
Case Visit Mechelen
Getuigenis door Gisel VERCAUTEREN, vrijetijdsconsulent
Wat?
• Papieren enquête in 6 taalversies – formulier verkrijgbaar bij balie
• Worden wekelijks verstuurd naar en ingescand door Westtoer
Evaluatie
• Bruikbare resultaten en commentaren, maar respons onder verwachting
• Benchmark: beperkte verschillen tussen kunststeden
• Vergt intensieve persoonlijke opvolging, daarom ook stilgevallen n.a.v. verhuis
onthaalcentrum
• Resultaat kan stimulans zijn voor de collega’s.
• Na een aangenaam gesprek aan de balie vraagt de medewerker aan de klant om
het KTO in te vullen. Na een onaangenaam gesprek is de drempel erg groot om
dit te vragen waardoor het resultaat reeds wordt beïnvloed.
• Blijvende aandacht vereist, zoniet bloedt het KTO-verhaal dood.
Document met enquêteformulier en resultaten: KTO-case Mechelen.pdf

Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
case 3 – online KTO Kwaliteit in Onthaal
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Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
case 3 – online KTO Kwaliteit in Onthaal (vervolg)
• Leestip: toolkit Kwaliteit in Onthaal
• Document: online KTO-resultaten Vlaanderen.pdf
• Intekenen op online KTO Toerisme Vlaanderen is gratis en nog
altijd mogelijk

Klantentevredenheidsonderzoek Toerisme Vlaanderen case Visit Tervuren
getuigenis door Erwin Delaere, vrijetijdsconsulent
Te onthouden:
• Invoering was gekoppeld aan opening van nieuw bezoekerscentrum
• Het team is nauw betrokken geweest bij de introductie
• De terugkoppeling over de (positieve) resultaten werkt motiverend
• De nieuwe tool van Toerisme Vlaanderen werkt vlot
• We combineren dit met papieren invulformulieren/enquêtezuiltje aan
de balie
• Op grond van de resultaten werd o.m. beslist om het brochuregamma
te verruimen
• Na een tijdelijke rustpauze wil Visit Tervuren hier zeker mee verder
Presentatie: zie document KTO-case Tervuren.pdf

Klantentevredenheidsonderzoek in de praktijk:
case 4 – TI.MON Duitsland

TI.MON (vervolg)

Kosten (ex. btw)
- Eenmalig :
590 eur
- Maandelijks :
80 eur

Meer: https://destinet.de/ti-mon-das-gaestemonitoring-fuer-ihretourist-information

Klantentevredenheidsenquêtes – plenumbespreking
Vraag 1
Moeten we (op een of andere manier) in de toekomst blijven inzetten op het
systematisch verzamelen van rechtstreekse feedback om de
klantentevredenheid te meten?

Bespreking
• Ja!
• Dit gaat echter niet lukken met de huidige aanpak (noch papier, noch online)
• Maak respons laagdrempelig: korte enquête waarin wordt gepeild naar algemene
tevredenheid + mogelijkheid tot commentaar/suggesties
• Bijkomende vraag/vragen: wissel dit af om lange vragenlijsten te voorkomen
• Wees selectief bij de vraagstelling: wat willen we per se van de klant zelf
vernemen?
• Incentive (“maak kans op…”) kan helpen, maar is geen must bij korte enquêtes.
• Langere enquêtes werken alleen als je iemand (jobstudent, vrijwilliger, …) kan
inschakelen om ze af te nemen (deelnemers aanspreken best niet in de directe
buurt van de balie)

Klantentevredenheidsenquêtes – plenumbespreking
Vraag 2
Kan het Duitse TI.MON – systeem een toegevoegde waarde bieden
in vergelijking met de systemen die momenteel worden
gehanteerd in Vlaanderen?
Argumenteer je stelling (ja/nee/ja mits …).
Bespreking
• Gelijkaardige zuil in attractie gaf zeer hoge responsgraad te zien (dus
resultaten meer representatief)
• Voorwaarde: bestuur overtuigen van investering
• Benchmark is voordeel
• Hoe is evaluatie in Duitsland zelf?
• Toekomst: wellicht eerder apps/reviews social media

Klantentevredenheidsenquêtes – plenumbespreking
Vraag 3
Wat is er nodig om klantentevredenheidspeilingen te laten
renderen met het oog op ‘voortdurend verbeteren’
Bespreking
• Niet laten doodbloeden
• Regelmatig terugkerend onderwerp op teamoverleg
• Naast scores altijd kans bieden aan respondenten om score te
motiveren en suggesties te formuleren
• Nood aan hoge respons als je dit wil inzetten als monitoring
instrument (huidige praktijk: te weinig cases)

“Klachten zijn kansen”
Nuttige tools (toolkit kwaliteit.toerismevlaanderen.be):
• https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/onthaal/tips-voor-het-opvolgenvan-klantenreacties
•
• https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/klachten-afhandelen-met-itasc
• https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/tips-voor-klachtenbehandeling
• https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/serviceherstel-effectiever-danklachtenbehandeling

• https://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/tips-voor-het-managenvan-klantenfeedback-op-sociale-media

Aan het werk
Doel: aan het eind van de workshop willen we, vanuit de
praktijkervaring (dus niet; de theorie!), een zicht op:
K1 - Bronnen/kanalen van klachten
K2 - Methoden en technieken om het formuleren van klachten te
vergemakkelijken
K3 - Communiceren met de klager: do’s & don’ts
K4 - Van ‘ad hoc’ naar ‘systeem’: hoe systematisch registreren,
afhandeling opvolgen, evolutie opvolgen
K5 - Klachten en complimenten terugkoppelen naar het team:
do’s & don’ts
“klachten” = “klachten en complimenten”

werkwijze
Per tafel 1 vraag
Zoveel mogelijk input verzamelen
Na een tijd doorschuiven naar volgende tafel (1 persoon uitgezonderd)
Briefing door de zittenblijver
Aanvulling van ideeën
3 rondes: tijd/ronde vermindert
Dan 1’ rapportage per vraag: belangrijkste tips en aanbevelingen

K1 - Bronnen en kanalen van klachten
• Email, telefoon
• In het onthaalcentrum (balie; tijdelijke onthaalpunten; …)
• Via stakeholders (partners, ondernemers, bestuur, collega’s,
leveranciers, bewoners, …)
• Cadeautjes; fooien
• Klantentevredenheidsonderzoek
• Website (contactformulier; chatbox; )
• Sociale media en reviews (eigen pagina’s vb Google; Facebook)

K2 - Methoden en technieken om het formuleren van
klachten te vergemakkelijken
• KTO
• Contactformulier op website
• Binnenlandse klanten: verwijzen naar klachtenformulier (website
gemeente)
• Naamkaartje
• Aanspreekbaar personeel (al dan niet met uniform)
• Vragen bij afronding gesprek
• Professionele reacties op negatieve reviews
• In onthaalruimte je url communiceren + laten zien dat je actief
bent op sociale media

Dus: communiceer vooral je kanalen, zo lok je ook meer positieve
feedback uit.

K3 - Communiceren met de klager: do’s & don’ts
DO’s
• Laten uitspreken
• Luisteren, begrip tonen, au serieux nemen
• Probleem niet direct oplosbaar-> formulier laten invullen
• Rustig blijven
• Het gevoel geven dat er iets met de klacht gedaan zal worden
• Zware fout/terechte klacht->tegemoetkoming
• Conclusie pas na ook andere kant van het verhaal gehoord te hebben
• Feedback geven
• Bedanken
• Klacht doorsturen naar betrokken dienstverlener
• Tijdig reageren
• Klager even apart nemen
DON’Ts
• Meegaan in discussie
• Negeren
• Minimaliseren
• Zich opwinden
• Meteen gelijk geven

K4 - Van ‘ad hoc’ naar ‘systeem’: hoe systematisch
klachten registreren, afhandeling opvolgen, evolutie
opvolgen
•
•
•
•
•
•

Investeren in opleiding
Zoveel mogelijk scores over klantentevredenheid verzamelen
Klachten zoveel mogelijk registreren
Afspraken maken: wie reageert, wanneer, hoe … (volgens type klacht)
Regelmatige check van relevante media/bronnen inplannen
Procedure uitwerken, beschikbaar stellen, opvolgen en evalueren:
vb:
akte nemen van klacht
doorvragen
kaderen/evalueren
zo nodig actie (ad hoc + systeem verbeteren)
reageren naar klant
• Klachtenbeheerssysteem (tijdstip, hoedanigheid klager, aard klacht,
opvolging, resultaat, …)  mogelijkheid om achteraf te analyseren
(klachten tijdig afgehandeld? oplossingspercentage? …)
• ‘Klachten en complimenten’ als vast onderdeel teamoverleg (let wel op:
depersonaliseren); interessante cases/leermomenten bespreken
• Klacht niet louter op zich afhandelen, eventueel ook bedrijfsprocessen
bijsturen = structureel kans op klachten afbouwen

K5 - Klachten en complimenten terugkoppelen naar het
team: do’s & don’ts
BIJ KLACHTEN OVER ONTHAAL(MEDEWERKERS)
• Niet meteen in team (1-op-1)
• Niet vanuit probleem, maar als verbeterkans
• Medewerker vragen naar zijn/haar kant van het verhaal
• Gaat vaak over zaken buiten directe werkkring of die je niet zelf in de
hand hebt-> aankaarten (en afhandeling opvolgen)
BIJ KLACHTEN OVER EXTERNE DIENSTVERLENERS
Logies: Vergund of niet? Altijd terugkoppelen en daarom ook altijd vragen
klacht op formulier/mail te zetten. Luisteren, alternatief zoeken. Duidelijk
verschil professioneel.
Gidsen: Gaat over inhoud/attitude (via evaluatieformulier of spontane
feedback klant) bijsturen van gidsenvereniging of persoon, desnoods
geld terugvragen. Interne keuken
Restaurants: niet bemiddelen, wel reactie geven/vragen, niet meer
aanraden

Mystery Visits
Intro (Dirk)
m.m.v. Eline Maes (Möbius Business Redesign)
en … jullie ☺

Presentatie en verslag workshop:
zie afzonderlijk document leren-uit-mystery-visits.pdf

Dank voor je aanwezigheid
en inbreng!

Op naar het Schepenhuis en
een gezellige afsluiter op de
Grote Markt!
Contactpersoon:
dirk.yzewyn@toerismevlaanderen.be
02 5040428

