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Een onvergetelijke ervaring
Toen Peter Niemeijer het stokje aan mij overdroeg voor deze column,
was mijn eerste gedachte iets te schrijven over gastvrijheid in onze
branche. Of was dit te vanzelfsprekend? Nee toch, gastvrijheid is
voor ons allemaal de basis van ons werk en voor mij zelfs van mijn
bestaan.
Maar niet voor iedereen blijkt maar al te vaak. Wanneer had u als organisator of als locatie een echte WOW-ervaring bij een klant of een
evenement? En dan bedoel ik niet een bijzondere beleving, bv uit
eten in een sterren restaurant of het bijwonen van een optreden van
een wereld artiest, maar een goed gevoel? Een gevoel van echt welkom zijn? Van oprechte aandacht krijgen?
Wij doen toch allemaal ons best om onze klanten zo goed mogelijk
te “bedienen”, te “ontzorgen” en te helpen. Waarom is die ervaring er
dan vaak niet?
Alleen je werk goed doen is dus niet meer genoeg, dát wordt uiteindelijk als vanzelfsprekend ervaren. Het gaat er dus om “HOE” je dat
werk doet. Heb je er plezier in, straal je dat ook uit, is de sfeer goed,
gedraagt het management zich als rolmodellen? Heel gewone vragen
zou je denken, toch weten we allemaal feilloos bedrijven (of personen) te noemen waar het toch echt niet zo gaat. Maar we vertellen
ook heel graag bijzondere ervaringen door, belevingen, gedrag wat
we niet verwacht hadden.
Ook vanuit de privésituatie: Zo was ik in onlangs in Washington en
logeerde in een buitenwijk. Het vinden van de dichtstbijzijnde bushalte bleek niet zo makkelijk dus we vroegen het een mijnheer die in
zijn tuin aan het werk was. “Yes, he knew, just a minute”. Hij ging de
garage in, wisselde zijn tuinlaarzen om voor snelle sneakers en reed
een prachtige cabriolet naar buiten. Hij wilde ons graag direct naar
de shopping mall, onze eindbestemming, brengen, dan hoefden wij
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niet op de bus te wachten. Na even sputteren stapten wij toch maar
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in en hadden een gezellig gesprek met onze aardige chauffeur. Onderweg wees hij ons op de huizen van ﬁlmsterren en politici.
Toen we er bijna waren vroeg ik hem waarom hij dit deed, ons gewoon even brengen? Hij vertelde dat hij het jaar daarvoor met zijn
vrouw in Barcelona was geweest en daar de weg was kwijtgeraakt.
Een student had hen begeleid tot aan de kabelbaan en van daaraf
wisten zij zelf weer de weg naar hun hotel. Hij was daar zo opgetogen
over dat hij zich voorgenomen had, wanneer hij ooit een verdwaalde
toerist zou kunnen helpen, hij dan ook meer dan zijn best zou doen
om hen aan een onvergetelijke ervaring te helpen.
Dat waren wij, geweldig toch?
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