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Landelijke pilot







Winkelgebied
Vroeger: ontmoetingsplaats

Nu: verzamelplaats van verkooppunten

Sociale interactie is bepalend voor hoe mensen een gebied ervaren; 
voor functionele aankopen kunnen ze online terecht



‘Een winkelgebied is meer dan een 
verzamelplaats van verkooppunten’ 



Sociale meerwaarde
Van een functionele verzamelplaats van verkooppunten naar een 
gebied waar haar gebruikers een sociale meerwaarde ervaren

Van wezenlijke waarde voor het vitaal en toekomstbestendig 
maken/houden van (winkel)gebieden

Gastvrijheid is 1 van de aspecten waarmee de sociale meerwaarde 
van een (winkel)gebied kan worden verhoogd



Waarom gastvrijheid?
Gastvrije winkelgebieden trekken meer bezoekers aan 

Mensen komen er vaker naartoe én blijven langer

Extra bestedingen

Fijnere plek om te wonen

Gasten en bewoners worden ambassadeurs van het gebied



Samenwerkingspartners
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Zoetermeer 



Onderzoeksvraag & doel   
Wat is er nodig om gastvrijheid in winkelgebieden in 
Nederlandse binnensteden te verhogen? 

Pilot in 4 steden

Detailhandelsfonds + lokale investeringen

Rapport met ‘lessons learned’ voor landelijke toepassing



4 pilotsteden
Zoetermeer

Meppel

Hilversum

Eindhoven



2 sporen
Verhogen gastvrijheid op straat

Verhogen gastvrijheid in winkels  



Gastvrijheid op straat 
Mensen opleiden tot ambassadeur/city host 

The Welcome People:

*Op zichtbare plekken in de stad
*Enthousiasme uitstralen over stad 
*Wegwijs maken
*Vragen beantwoorden
*Oprechte belangstelling
*En…



Gastvrijheid in winkels  
Van functionaliteit naar beleving:
*Mensen betrekken 
*Luisteren naar wensen
*Met maatwerk aansluiten op behoeften
*Prikkelen van zintuigen: proeven, ruiken, horen, zien en voelen
*Bieden van gedegen kennis van producten
*Maar ook…



Belang voor de sector
Gastvrijheid zichtbaar (flow) 

Verbinding tussen verschillende lokale partijen

Opgeleid personeel

Handvatten om te investeren in gastvrijheid: 

*Inhoudelijke criteria
*Praktische tips (draagvlak, proces) 
*Train de trainers, duurzaam vervolg 



Maatschappelijk belang 
Brug economisch-sociaal domein 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Betrokkenheid lokale mensen/ambassadeurs 

Lokaal trainingsbureau & onderwijs (mystery visits!) 
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Meppel

B-profiel

Gevoel van samenzijn, familie, vrienden, 
huiselijkheid, ongedwongenheid, gezelligheid, 
gastvrijheid 

Trots op Meppel!



Lokale trots en betrokkenheid laten leiden 
tot positieve ervaring bezoekers 

Op de kaart als lokale en regionale 
trekpleister

Positieve verrassing bij bezoekers en 
oprechte verbinding maken 

Verblijfsduur bezoekers verhogen 

Aansluiting zoeken bij merk ‘Meppel Diep 
Geluk’ 

Doelstellingen
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Meppel Diep Geluk
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Klantinzicht
Basis voor gastvrijheid

B-profiel

Gevoel van samenzijn, familie, vrienden, 
huiselijkheid, ongedwongenheid, gezelligheid, 
gastvrijheid 

Trots op Meppel!
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Jack Jobing / Kenneth Smith 

Kick-off in Grote Kerk + modules 
ambtenaren, ondernemers, evenementen, 
Groene Muggen  

Vooraf valkuilen bespreken 

Contact maken, memorabele momenten, 
storytelling 

Trainingen
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Meppel Diep Geluk
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City hosts
Groene Muggen 

Past bij Meppel (identiteit), bij evenementen en 
drukke dagen 

Bezoekers gastvrij ontvangen en wegwijs maken, 
maar ook: initiatieven om bewoners meer bij stad te 
betrekken

Divers gezelschap
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Draagvlak: volg het lokale tempo, trainen 
bij ondernemers op locatie

Trainingen: proeftraining match, kick-off, 
aandacht voor zorgen deelnemers, deel 
persoonlijke verhalen voor verbinding

City hosts: lokale kartrekkers, aansluiten 
bij bestaande vrijwilligers, diversiteit in 
mensen en tijdsbesteding, olievlek 

Borging: belangrijk om lokale 
projectleider te hebben die afstand 
gemeente-ondernemers verkleint

Successen en lessen Meppel
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Zoetermeer



Doelstellingen
Verbinden van drie gebieden (Dorpsstraat, Stadshart, Woonhart)

Van doelgericht naar recreatief winkelen 

Versterken identiteit en daarmee de stad promoten



Traject
Centrale kick-off in theater

Hospitality Heroes

Trainingen + Gastvrije Geuzen

Mystery visits: 199 bezoeken (via een app geregistreerd) door 
studenten van het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool

Borging via Stichting Gastvrij Zoetermeer





Hospitality Heroes
34 co-creators en katalysatoren voor Zoetermeerse Gastvrijheid

De Zoetermeerse gastvrijheid: wat is dat dan en hoe kunnen wij dat 
waarmaken?

De Zoetermeerse bezoekers: wie zijn ze, waarom komen ze naar 
Zoetermeer en wat zijn hun behoeften?

Verbinden: wat betekent dat voor Zoetermeer?

Gedrag en houding: wat hoort bij Zoetermeer?



Service-iconen van Zoetermeer



Deelnemers
Training verzorgd door Echt Waarmaken

100 mensen getraind

31 retail, 9 horeca en 1 culturele instelling

Handhavers

Gemeentemedewerkers met veel klantcontact (balie)

4 Gastvrije Geuzen 



Trainingen





Successen in Zoetermeer
Echt Zoetermeers
Gedeeld eigenaarschap
Veel communicatie & pers
Community/draagvlak
Goede regie
Enthousiasme van deelnemers
Samenwerking met onderwijsinstellingen
Digitaal inschrijven en digitale evaluaties





Hobbels in Zoetermeer
Trage start
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Zorgen voor betrokkenheid winkeliers
Veel ‘mankracht’ om inschrijven op gang te helpen
Verbinden van gebieden blijkt lastig: fysieke barrières en ontbreken 
van een duidelijke merkbelofte
Borging: hoe houden we het levend?



Eindhoven



Doelstellingen
(Internationale) bewoners en bezoekers nog meer welkom heten en 
wegwijs maken

Stadskennis, trots en gastvrijheid aan elkaar verbinden

Gastvrijheid over de drempel van de eigen onderneming of 
organisatie heen tillen en gezamenlijk als binnenstad uitdragen

Verbinden van medewerkers uit verschillende branches: horeca, 
retail, hotels, culturele instellingen, handhaving en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.



Binnenstadsvisie
Internationale standaard

“De Binnenstad als ‘leefbaarheidscampus’. Iedereen voelt zich thuis, 
ongeacht afkomst ( …) Eindhoven is aangenaam en tolerant voor 
oorspronkelijke en nieuwe (internationale) inwoners, expats
en studenten.”

Onverwachte ontmoetingen
“We willen interacties tussen mensen onderling en tussen mensen en de 
openbare ruimte.”



Eindhovens Hoteliers Overleg

Samenwerking





Gastvrijheid in winkels & bedrijven
93 medewerkers getraind door Be My Guest

14 winkels, 5 hotels, 13 horecazaken, 2 culturele instellingen, 
handhaving, Ergon (stadsreiniging, postbezorging, rijwielstallingen)

Gastvrijheid

Stadskennis

Uitdragen gezamenlijke boodschap over Eindhoven





Ontstane initiatieven
Producten met de ‘vibes’

Weekstart Bijenkorf met stadsgids

Burendag Philipsmuseum

Personeelsuitwisseling

Taart van Meneer de Boer

Snoepmuur Jamin bij evenement van Amac



Gastvrijheid op straat 
Werving via (social) media en expat netwerk

6 locals + 4 internationals (vrijwilligers)

4 dagdelen training (gastvrijheid + stadskennis)

Elke zaterdag 2 duo’s op straat

Verwelkomen, wegwijs maken, pro-actief informeren

Verbinding met bezoekers, ondernemers, medewerkers op straat









Winkels & op straat = samen gastvrij



Successen in Eindhoven
Verbinden van vele verschillende doelgroepen

Betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Initiatieven om het Eindhoven-gevoel meer uit te dragen

City hosts die bezoekers verwelkomen, en locals verbinden aan 
internationals

Financiering door de BIZ, waarmee betrokkenheid van lokale partijen 
werd verhoogd





Hobbels in Eindhoven
Ondernemers/medewerkers het belang laten inzien van het collectief 
uitstralen van trots en gastvrijheid

Geen gezamenlijke kick-off, waardoor er niet meteen een breed 
gedragen enthousiasme was ‘op de werkvloer’

Lastig om iedereen 2x te laten deelnemen aan trainingen
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Hilversum Gevoel van samenzijn, familie, vrienden, 
huiselijkheid, onedwongenheid, gezelligheid, 
gastvijheid

Trots op Mpel!
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Klantinzicht
Basis voor gastvrijheid

A-profiel (status, competitie, prestige)

Winkelgebied met nominaties en 
naamsbekendheid, luxe en populaire merken

Trots op Hilversum Mediastad aanwakkeren à
Loyaliteit 



Meppel Diep Geluk
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Modules
Kernwaarden Hilversum 
als verhalenfabriek van 
Nederland

Vooruitstrevend vakmanschap

Verbeeldend en verhalend 

Verbinden 



19 april 2019
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City hosts
HilverHosts
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Draagvlak: gastvrijheidsarrogantie, 
persoonlijke uitnodiging 

Trainingen: kernwaarden stad vertalen 
naar trainingen, praktijkopdrachten, 
bezoek en fans van elkaar

City hosts: vaste rol is lastig, nu vooral 
bij evenementen 

Borging: duurzaam training belangrijk, 
hele teams inclusief managers trainen (zo 
gastvrij als slechtste medewerker)

Successen en lessen Hilversum 
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Kritische succesfactoren
Lokale commitment van stakeholders

Gastvrijheidsprogramma samen met lokale partijen vormgeven

Tijd en draagvlak cruciaal om stakeholders te activeren

Rol city hosts sterk afhankelijk van functie en ambitie binnenstad

Een gastvrijheidsprogramma is geen eenmalige investering



pascal@stadenco.nl 

Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen?

Samen 
de stad 
mooier
maken.

stadenco.nl


