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Anderson Concepting Meedenkgast - voor verhoging van de gasttevredenheid 
 
Op basis van deskresearch (literatuur en rapporten), onze eigen waarneming (bedrijfsbezoeken door de 
Anderson Concepting Meedenkgast) en de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken (van uzelf of via 
beoordelingswebsites), voorzien wij u van customer & company insights die wij vertalen naar quick wins met 
betrekking tot product, personeel, promotie, prijs en positionering. Doelstelling: Nieuwe inzichten verkrijgen over 
uw gast en bedrijf met als concreet en snel resultaat een hogere klant-/ gasttevredenheid en een goede ROI. 
 
 

 
Voor wie 
Organisaties (hotels, restaurants, campings, 
dagattracties of andere dienstverlende organisaties) 
die op een effectieve manier gasttevredenheid en 
rendement willen verbeteren. 
 
Door wie 
Martijn Anderson: Hospitality expert van Anderson 
Concepting. Verhogen van de gasttevredenheid is 
altijd het vertrekpunt. Met rendementsverbetering 
in het achterhoofd. Martijn Anderson bezocht als 
gast reeds honderden hospitality bedrijven in 
binnen- en buitenland. Een unieke benchmark 
mogelijkheid! 

 
Aanpak 
1. Nulmeting (QuickScan) 
De gemiddelde beoordelingscijfers op de 
belangrijkste beoordelingswebsites en in de eigen 
gastenenquêtes worden vastgesteld. Samen met 
opdrachtgever wordt bepaald waar in ieder geval 
verbeterslagen wenselijk zijn. 
2. Uitvoeren Customer Journey 
Op basis van een uitgebreid bedrijfsbezoek door de 
Anderson Concepting Meedenkgast wordt de gehele 
customer journey doorlopen. 
4. Verbeterpunten opstellen 
Op basis van alle opgedane inzichten worden circa 
20 quick wins voor de korte en middellange termijn 
geïnventariseerd en SMART genoteerd op een 
praktische A-5 kaart per idee (geen dik rapport dus!). 
5. Adviesgesprek 
De gevonden verbeterpunten worden toegelicht aan 
het managementteam. 
 
OPTIONEEL 
 
6. Presentatie en brainstorm met medewerkers 
Het bespreken van concrete acties om de adviezen 
te realiseren en de gasttevredenheid te verhogen. 
7. Monitoren van voortgang, bijsturen, eindmeting 
Steekproefsgewijs worden kwaliteitchecks gedaan 
en wordt het effect van de verbeteracties zichtbaar. 

  

 

RESERVEER NU! 
 
Anderson Concepting | Martijn Anderson 
 
T: 0031 - 6 - 14104744 
info@andersonconcepting.nl 
www.andersonconcepting.nl 

Het resultaat volgens de opdrachtgever 
 
“De ideeën van de Meedenkgast waren geen 
luchtfietserij maar behoorlijk concreet. Tijdens het 
doorspreken van de ideeën werden relaties gelegd 
met ervaringen van andere gasten. Dit deden we 
aan de hand van de gastenenquêtes. Kwantitatieve 
enquêteresultaten werden op die manier 
omgevormd naar kwalitatieve verbeterideeën. 
Twan Vermeulen – directeur eigenaar camping 
De Pekelinge in Oostkapelle 
 
“De Meedenkgast is mij goed bevallen. Je krijgt:  
- Praktische tips, veelal direct toepasbaar 
- Gebaseerd op gastervaringen in/op accommodatie 
naar keuze 
- Tegen een redelijke prijs 
- Op maat 
- Op zeer korte termijn 
- Daarnaast is het gemakkelijk om er een vervolg 
aan te koppelen in vele vormen.” 
Arjen Brinkman – directeur eigenaar camping De 
Paardekreek in Kortgene 
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Wensenlijstje t.b.v. de meedenkgast 
 
Om het bezoek goed te laten verlopen, vragen wij u om onderstaande vragen te beantwoorden. 
 

 
Voorkeursdatum en tijd telefonisch intake gesprek (duur circa 1 uur – maximaal 2 weken voor bezoek): 
 
 

 
Voorkeursdatum bezoek Meedenkgast,  en,  indien van toepassing, verblijfsduur en accommodatie. 
Vul, indien van toepassing, ook de door u gewenste accommodatievorm en verblijfsduur in: 
 
 

 
Voorkeursdatum en tijd evaluatiegesprek (brainstorm) bij u op het bedrijf (duur circa 2 uur): 
 
 

 
De Meedenkgast © komt bij voorkeur (omcirkel wat van toepassing is): 
 
alleen/ als koppel/ als gezin met kinderen – zakelijke insteek / leisure insteek 
 
Ik ben vooral op zoek naar ideeën op het gebied van … (denk bij het beantwoorden van deze vraag aan zaken 
als product, prijs, personeel, promotie):  
 
 
Onderstaande specifieke faciliteiten moet de Meedenkgast © in ieder geval benutten (denk aan horeca, 
receptie, sanitair en wellness). Eventuele kosten worden door de Meedenkgast © contant betaald en op basis 
van ‘fair use policy’ op uw factuur in rekening gebracht. Alcoholische dranken worden niet gedeclareerd: 
 
 
 

 
Onderstaande aanvullende informatie, stel ik aan de meedenk-gast beschikbaar. Denk aan 
promotiemateriaal, ideeën die al uitgevoerd gaan worden of uitkomsten van gasten enquêtes. 
 
 
 
(graag voorafgaande aan het telefonisch intake gesprek toesturen) 
 

 
Reserveren van het verblijf (omcirkel wat van toepassing is): 
 
De meedenkgast maakt zelf een reservering en zet de gemaakte kosten op de eindfactuur die ik ontvang. 
of 
Ik maak zelf een reservering voor de meedenkgast, rechtstreeks in mijn systeem, met gesloten beurzen. 
 

 


