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B
eleving is het ervaren van ons doen op 

een hoger niveau” stelt Olaf Hermans. 

“Het is af te wachten of ons doen wordt 

erkend als een meerwaarde”. De uitdaging van de 

toekomst voor facility management zit niet in    

de gebouwen en hun inrichting, maar in de 

relaties met iedereen die op welke wijze ook met 

de aangeboden werkomgeving betrokken is.           

Het belang van het gebouw plaatst zich slechts 

op de vierde plaats wanneer onderzoek gedaan 

wordt naar de beleving. Het gaat dan nog in het 

bijzonder om de ‘verwelkoming’ van gebruikers 

en bezoekers. De dienstverlening plaatst zich op 

de derde plaats. Het gedrag en meer precies de 

omgang met elkaar op de werkvloer is het tweede 

belangrijkste element voor de beleving van de 

professionele omgeving. “Helemaal bovenaan 

staat de persoonlijke context en die staat zowat 

volledig buiten de invloedsfeer van facility 

management!” verrast Olaf Hermans. 

 

Hospitality zit in relaties

“De ervaren beleving van bv. een kantoor-

omgeving, is het resultaat van een constante 

evaluatie van de hospitality door de gebruiker” 

stelt Olaf Hermans vast. Het was lange tijd 

gebruikelijk om feedback te verkrijgen uit 

bevragingen naar kwaliteit, maar dat is 

achterhaald. ‘Overall’-klanttevredenheid gaat 

veel verder dan tevredenheid over de kwaliteit 

van dienst, want het bevat voornamelijk sociale 

elementen, zoals bv. de connectie met de 

dienstverlener of het gevoel dat andere klanten 

niet betere service ontvangen. Olaf Hermans   

gaat verder: “Bij een goed contact tussen de 
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gebruiker en de dienstverlening overheerst het 

relatiemoment op de eigenlijke service. Het is 

zelfs zo dat service details minder worden 

opgemerkt en ondergeschikt beoordeeld    

worden aan het contact. Daaruit mag men     

gerust concluderen dat beleving zich niet laat 

‘engineren’!”

Uit enquêtes blijkt dat 70% van de klanten de 

geboden services in het bedrijf best in orde vindt, 

doch slechts 12% ervaart het alsof de organisatie 

de klant centraal stelt; m.a.w. bijna 9 op 10 voelt 

zich niet erkend, wat zeker niet het startpunt is 

van de dienstverlening die uitgaat van de 

facilitaire organisatie! Dit maakt dat de klant zeer 

kritisch blijft over de geleverde prestaties, zelfs 

als die op zich goed zijn. Het servicemoment 

moet een ontmoetingsmoment worden om 

kwalitatief beter geapprecieerd te worden (vb. 

zichtbare schoonmaak). 

Het onthaal in een congrescentrum scoort bij 

bevraging een gemiddelde tevredenheid van 6 tot 

9/10. Indien de bezoeker een persoonlijk onthaal 

geniet, met begeleiding tot aan de zaal, scoort de 

waardering liefst +3/10 hoger t.o.v. wanneer de 

bezoekers zelf hun weg moeten zoeken. 

“Een moment van hoge tevredenheid opent 

relaties met de klant” stelt Olaf Hermans vast. 

“De klant is op dat ogenblik bereid tot een 

wederdienst, zoals bv. feedback geven of 

informatie doorspelen. De klant wordt nu een 

meewerkende klant”. Elk contact zit met een 

verwachtingspatroon t.o.v. de service. Indien een 

relatie kan tot stand gebracht worden met het 

contact, dan overstijgt dit de serviceverlening. 

Op het ogenblik dat er een relatiemoment is      
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tot stand gekomen, valt de service niet meer of 

eerder beperkt op. Olaf Hermans benadrukt dat 

relaties tot stand brengen het enige is wat mensen 

beter kunnen dan machines/robots. “De ont-

moeting maakt het verschil, zelfs wanneer er 

geen service is. Meer zelfs, service kan de vijand 

zijn voor het tot stand laten komen van een 

relatie, als gevolg van een overdreven focus op 

‘doen wat je moet doen’ in plaats van ‘wat je niet 

had moeten doen, maar toch hebt gedaan’. 

Service kan zo zelfs contraproductief werken”.

Bedenk echter dat een relatie tot stand brengen 

afwijkt van de corebusiness, een bepaalde service 

verlenen. Het afwijken van de standaard 

procedures wordt dan persoonlijk initiatief.

Service geïntegreerde relaties 

Olaf Hermans: “Iedereen is klantenrelatiespecia-

list in de eigen relatie en in relaties met anderen. 

Iedereen is hoog gevoelig voor inkomende 

signalen, evalueert ze en reageert daarop met 

afwegen of het een eigen probleem oplost, of 

men er zelf beter van wordt, of er toekomst in zit. 

Met zijn allen hunkeren we naar een persoon-

lijke connectie. Service contacten moeten naast 

klanttevredenheid als gevolg van de geleverde 

prestatie tevens aandacht hebben voor weder-

zijdse kennismaking”.

Het oplossen van problemen wordt niet ervaren 

als de belangrijkste driver voor tevredenheid en 

loyauteit t.o.v. de organisatie. Algemeen wordt er 

‘service excellence’ verwacht en dat draait rond 

kleine dingen en extra’s, maar vooral het blijven 

verassen en ‘opvoeden’/slimmer maken van de 

‘klant’ op het vlak van het gebruik van facilitaire 

diensten wordt sterk geapprecieerd. Het uit de 

anonimiteit halen van service door service 

providers en organisaties een gezicht te geven, 

heeft een grotere waarde voor de perceptie dan 

de eigenlijke dienstverlening. 

Strategisch inzetten op hospitality is verschillend 

van soft services; het is een ‘hard’ proces. Het is 

iets waar we moeten aan werken. In alle facilitaire 

processen moet meer openheid, directheid en 

persoonlijkheid worden gelegd.

‘High Touch Hospitality’ 

tegenover ‘High Touch Relationship’ 

‘High Touch Hospitality’ stelt gastvrijheid 

voorop. Het gaat om openheid en gemotiveerde 

service, evenals om transparantie die vertrouwen 

uitstraalt. ‘High Touch Hospitality’ streeft 

motivatie na die ook als dusdanig wordt ervaren. 

Het is geen service om de service, maar service 

voor het welzijn van de gast/klant.

Bij ‘High Touch Relationship’ gaat het erom hoe 

goed ik als gast/klant gekend ben en hoe er 

vanuit die kennis gewerkt wordt aan een 

adaptatie van de services naar mijn verwach-

tingspatroon. Hier onderscheiden we ‘custo-

mising’ (aanpassen aan voorkeuren) of perso-

nalisatie, wat de hele context van de klant in 

ogenschouw neemt en niet alleen zijn letterlijk 

uitgesproken en huidige behoefte.

Olaf Hermans: “Een relation provider is geen 

service provider, ook al is service geïntegreerd. 

Door de relatie te versterken verkrijgt men een 

toegeeflijker klant, met een hogere perceptie 

voor de dienstverlening. Wanneer er een 

relatie is, dan krijgt men meer gedaan, groeit 

het respect”. Een klant in een relatie heeft 

meer respect voor de expertise van de 

service provider, beschouwt hem/haar als 

een gelijke.

Inhoud geven aan ‘Hospitality’ verschuift 

‘to do’ naar ‘to do voor wie’. De rol van 

facility management is niet langer om het 

primaire proces te ondersteunen, maar 

om de individuele medewerkers 

op dreef te houden. De 

ideale situatie voor elke 

klant zou zijn: ‘Bring 

Your Own FM’! 

Eduard Coddé 

“ De ervaren beleving van bv. een kantooromgeving, 

is het resultaat van een constante evaluatie 

van de hospitality door de gebruiker “
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