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Gastvrijheid verbeteren? 
Zet de gastvrijheidsbarometer in! 
 Care, Cure, GGZ, GHZ & 

 Maatschappelijke opvang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastvrijheidsbarometer 

Met onze Gastvrijheidsbarometer meten we de 

gastvrijheid binnen een organisatie door de ogen van 

bewoners, cliënten, patiënten, gasten en medewerkers.  

 

 



Meten.gastvrijheidsbarometer.nl 
 

• Oordeel vragen worden beantwoord met behulp 

van de dobbelsteen en op de tablet of laptop 

• Naast de antwoorden worden de opmerkingen 

geregistreerd, deze zijn erg belangrijk! 

 



 
 

 

 

Klanttevredenheid of Klantbeleving 

& 

Medewerkerstevredenheid of Medewerkersbeleving 
Tevredenheid 

Wanneer u de tevredenheid en ervaring over een bepaald onderwerpen 

wil onderzoeken kan u gerichte vragen stellen. 

  

Beleving 

Beleving of welbevinden wordt gemeten volgens het gevalideerde PGO 

model. Deze aspecten zijn meetbaar, omdat respondenten hierover 

kunnen oordelen met behulp van hun zintuigen.  

 

 



Dashboard.gastvrijheidsbarometer.nl 

 Gastvrijheid meten en monitoren  

 Dienstverlening borgen en verbeteren 

 Continu actuele informatie 

 Altijd en overal toegankelijk 

 Inzicht per locatie of afdeling 

 Eenvoudig in gebruik  

 

 

 

 



Organisatie krijgt een beeld van de 

gastvrijheidsbeleving en handvatten  

om deze te verbeteren. 

Gastvrijheidsbarometer 



Innovatie Trofee 2014  
Welkom in de Zorg 

14 en 15 mei Jaarbeurs Utrecht   



Organisatie Verbeter Cyclus 

In samenwerking met: 



Creëer uw eigen verbetercultuur  
1. Voorbereiding 

OVC structuur 

Thema's 

OVC Planning 

PGO-vragenlijst(en) samenstellen. 

Interviewers werven en selecteren. 

 

2. Communicatie 
Communicatieplan opstellen. 

Kick-off bijeenkomst met stakeholders. 

Interne Gastvrijheidscoach organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie Verbeter Cyclus 



Klantervaringen verzamelen  
3. Meten 
Instructie en training interviewers. 

Coördinatie van de interviewers. 

 

4. Resultaat 
Van elkaar leren 

Instructie en training medewerkers.  

 

5. Evaluatie 
Verbeter ideeën selecteren.  

Evaluatierapport(en).  

Evaluatiebijeenkomst.  

OVC teamplan 

 

 

Organisatie Verbeter Cyclus 



 

 

 

 

  

6. Verbeterplan 
Verbeterplan opstellen en organiseren (plan van aanpak)  

Verbeteracties borgen 

 

In het teamoverleg de verbeteracties bespreken.  

Tijdens het MT overleg de verbeterresultaten bespreken 

 

De verbeterplannen en resultaten opnemen in het jaarverslag! 

Organisatie Verbeter Cyclus 



 

 

 

 

  

7. Zelf organiseren 
I. Training ‘Betrokkenheid’.  

 ‘Betrokkenheid activeren?’ 

  

II. Training ‘Geef en Beleef’.  

‘Positieve toekomst’ 

  

III. Training ‘Zelf Organiseren’.  

‘Zelf organiseren’ 

 

IV. Training Zelf Organiseren 

‘Barometer resultaten lezen en vertalen’ 

 

  

 

 

Organisatie Verbeter Cyclus 



 

 

 

 

8. Successen vieren 
 

Organisatie Verbeter Cyclus 

Motiveren 

Trots Event 



Buurtbarometer 



 

Inleiding 
 

•Ingrijpende 

overheidsveranderingen; 

• Senioren blijven langer zelfstandig 

thuis wonen; 

• Organisaties moeten beter inspelen 

op vraag en behoefte; 

• Zorg en ondersteuning moet de 

wijkbewoner zelf regelen; 

• Partijen waarmee u te maken 

krijgt, zijn: 

1. De gemeente 

2. Zorgorganisaties 

3. Welzijnsorganisaties 

4. Commerciële organisaties 

 

 

 

 

 



 

Buurtbarometer 
• Algemene gegevens registreren 

 

• Diverse vragen behandelen 

• De vragen bestaan uit open en 

gesloten vragen: 

•Ja/nee met opmerkingen 

•Open vragen met 

opmerkingen 
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Tablet 



Voorbeeld  



 

Buurteffect 
 

 

• Ontwikkel een ontmoetingscentrum. 

 

•  Concentreren van alle producten   

en diensten in hart van de buurt. 

 

• Er wordt geluisterd naar de 

buurtbewoners; eisen en wensen.  

 

• Buurtbewoners krijgen nieuwe 

contacten. 

 

• Ze kunnen langer en veiliger thuis 

blijven wonen.  

 

 



Burgers interviewen burgers 

• Interviewers inzetten vanuit de bijstand en/of WW. 

• Juiste compententies 

• Bij voorkeur bekend met de gemeente 

 

De burgers krijgen hiermee een instrument in de handen en krijgen 

krijgen meer regie over eigen wijk.  

 

 



Apeldoorn Zutphen 

Enkele Referenties 



Online demo dashboard 

Bekijk de online demo van het dashboard op 

www.gastvrijheidsbarometer.nl en zie hoe de resultaten van 

het onderzoek vertaald worden in scores en hoe u kunt 

filteren op onderdeel, locatie en doelgroep. 

  Trend 
  Bullets 
  Opmerkingen 
  Gemiddelde over periode 





 

 

 

De Gastvrijheidsbarometer is een product van IFC BV en is mede tot 

stand gekomen op basis van praktijkonderzoek van het Saxion 

Kenniscentrum Hospitality, partner van IFC in het bevorderen en 

bewaken van kwaliteit en betrouwbaarheid. 
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