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Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 
Dit adviesrapport is geschreven als onderdeel van de afstudeerfase van de opleiding Hotel 
Management. Vanuit de Hotel Management School Maastricht is ons een onderzoeksopdracht 
voorgelegd, waar wij als vijf vierdejaarsstudenten 20 weken mee aan de slag zijn gegaan. Deze 
opdracht sluit aan bij het profiel Horizons in Hospitality. 

 

De onderzoeksopdracht is afkomstig van Centrummanagement Maastricht. Door middel van dit 
onderzoek wil de organisatie twee doelen bereiken: het in kaart brengen van de gastvrijheid in het 
centrum van Maastricht en het ontwikkelen van een gastvrijheidsmonitor die geschikt is voor het 
meten van gastvrijheid in het centrum van Maastricht. Het zijn twee complexe onderzoeken die 
parallel aan elkaar lopen, waardoor uitvoerig kwantitatief en kwalitatief onderzoek is vereist. Het 
uitvoeren van een dermate grondig onderzoek is voor ons erg leerzaam geweest. 

 
Allereerst willen wij graag Jogien Wilms bedanken voor de begeleiding van ons project en haar 
wekelijkse hulp. Daarnaast willen wij Katja Thomissen-Sillen bedanken als tweede begeleider. Tevens 
willen wij alle respondenten van onze enquête bedanken voor hun medewerking aan ons onderzoek. 
In het bijzonder willen wij de ondernemers van het centrum van Maastricht die wij mochten 
interviewen bedanken. Verder gaat onze dank uit naar alle participanten van onze focusgroep voor 
hun deelname. Zonder deze partijen was het voor ons niet mogelijk geweest om dit onderzoek uit te 
voeren. 

 
Bovenal willen wij de medewerkers van Centrummanagement Maastricht bedanken voor de 
begeleiding en hun flexibele houding. Wij hopen hen met dit adviesrapport een duidelijk antwoord op 
hun vragen te geven. 

 

Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 

Met gastvrije groet, 
 

Projectgroep 25 

Lenneke Cooijmans 
Eva van Diermen 

Veerle van Heerden 

Anouk Litan 
Eva Stobbelaar 

 
Maastricht, 6 januari 2020 
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INTRODUCTIE 
Maastricht; het hart van de provincie Limburg. Deze zuidelijke stad staat bekend om haar cultuur en 
Bourgondische karakter. Het grote winkelgebied, de verschillende horecagelegenheden en de rijke 
geschiedenis maken Maastricht een interessante stad voor toeristen. Vele partijen zetten zich in om 
Maastricht nóg aantrekkelijker te maken voor haar bezoekers. Eén van deze partijen is 
Centrummanagement Maastricht. 
 

Centrummanagement Maastricht is een organisatie gelegen aan het Vrijthof in Maastricht. De 
organisatie werkt samen met ondernemers in de binnenstad, ondernemersverenigingen en 
verschillende andere instanties. Centrummanagement Maastricht organiseert thema-avonden en 
ieder kwartaal een ondernemersoverleg. Het doel van Centrummanagement Maastricht is om het 
centrum van de stad toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief zo goed mogelijk te 
positioneren. Hierbij is hun missie de inwoners van Maastricht blijvend te verrassen, toeristen te laten 
ontdekken, studenten in een uitdagende omgeving te laten ontplooien en kansen te creëren voor 
ondernemers (Centrummanagement Maastricht, sd). Mede door het inzichtelijk maken van de 
gastvrijheid in het centrum van Maastricht, kan Centrummanagement Maastricht haar doel bereiken. 
Op deze manier kan de organisatie namelijk grip krijgen op de sterktes en zwaktes met betrekking tot 
gastvrijheid van de stad en hierop inspelen. In dit adviesrapport wordt de volgende managementvraag 
beantwoord: ‘Hoe wordt de gastvrijheid in het centrum van Maastricht anno 2019 geïnterpreteerd 
door bezoekers, inwoners en ondernemers en welke meetbare gastvrijheidsfactoren kunnen dit cyclisch 
inzichtelijk maken?’ Dit adviesrapport heeft twee doelen: het voorleggen van verschillende adviezen 
met betrekking tot gastvrijheid in het centrum van Maastricht en het ter hand stellen van de 
ontworpen gastvrijheidsmonitor. 

 
In dit rapport zijn drie adviezen opgenomen. In advies 1 ‘Meet de gastvrijheid in het centrum van 
Maastricht cyclisch met behulp van de ontworpen gastvrijheidsmonitor’ wordt weergegeven hoe de 
gastvrijheid in een stad gemeten kan worden met behulp van het monitor framework en de 
bijbehorende tools. Advies 2 ‘Verbeter de gedefinieerde aandachtspunten om de gastvrijheid in het 
centrum van Maastricht te optimaliseren’ bestaat uit adviezen voor een gastvrijer centrum in 
Maastricht. Tenslotte worden in advies 3 ‘Realiseer de doorontwikkeling van de monitor’ adviezen 
gegeven voor een eventueel vervolgonderzoek. Door het opvolgen van de drie adviezen zal 
Centrummanagement Maastricht de stad Maastricht gastvrijer kunnen maken. Op lange termijn zullen 
de gegeven adviezen een positief effect hebben op het doel van Centrummanagement Maastricht.  
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ADVIES 1: MEET DE GASTVRIJHEID IN HET CENTRUM VAN MAASTRICHT 
CYCLISCH MET BEHULP VAN DE ONTWORPEN GASTVRIJHEIDSMONITOR. 

 

Gastvrijheid is een totaalbeleving; het is niet gebaseerd op een moment of element, maar op de totale 
reis. Deze totale reis wordt ook wel de customer journey genoemd. Verschillende factoren hebben 
invloed op de customer journey. Zodra een factor negatief of positief wordt ervaren, heeft dit invloed 
op de beleving (de la Mar, 2015).  

Het eerste advies dat wordt gegeven aan Centrummanagement Maastricht is dat zij de gastvrijheid in 
het centrum van Maastricht cyclisch zouden moeten meten met behulp van een gastvrijheidsmonitor. 
Deze gastvrijheidsmonitor is ontworpen tijdens het onderzoek en bestaat uit gastvrijheidsfactoren die 
invloed hebben op de gastvrijheidsbeleving in een stad. Deze factoren zijn ingedeeld op basis van het 
4P-model. De 4P’s zijn: persoon, product, plaats en proces. Met behulp van deze thema’s kan elke stad 
invullen aan welke succesfactoren aandacht moet worden besteed om gastvrijheid te implementeren 
(Gastvrijheid in Bedrijf, sd). Daarnaast bestaat de monitor uit trends, wat de monitor 
toekomstbestendig maakt. De trends in de monitor zijn afhankelijk van tijd. Deze zullen met de tijd 
aangepast moeten worden om de monitor cyclisch te kunnen gebruiken.  
 

Elke gastvrijheidsfactor wordt toegelicht in de volgende tabellen.  
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Persoon 
Voor het creëren van een gastvrije beleving is de interactie tussen mensen essentieel. In een stad 

komen mensen veel met elkaar in aanraking. Om deze reden staat de P van ‘persoon’ beschreven in 
de gastvrijheidsmonitor. Het is belangrijk mensen bewust te maken van het belang van gastvrijheid en 

het aandeel dat zij hierin hebben (Gastvrijheid in Bedrijf, sd). 
	

Vriendelijkheid op 
straat 

 
 

 
 

Vriendelijkheid van 
horecapersoneel 

 
 
 
 
 

Vriendelijkheid van 
winkelpersoneel 

 
 

Beheersing van 
vreemde talen 

 
 
 
 

Uiting van 
Maastrichtse 

cultuur 
 
 
 

 
Openheid naar 
andere culturen 

 
 
 
 
 

Kennis over  
Maastricht 

 
 
 
 
 

Gastvrijheid wordt binnen het onderzoek gezien als het gevoel dat een gast 
ervaart wanneer hij of zij zich ergens welkom en op zijn of haar gemak voelt. Dit 
gevoel gaat gepaard met vriendelijkheid  (Schroevers, 2017). Vriendelijkheid op 
straat is hierdoor bepalend voor de gastvrijheidsbeleving in een stad. Hierdoor 
voelt een bezoeker zich welkom en op zijn of haar gemak.  
 
De gast stelt tegenwoordig hogere eisen aan service en aandacht 	(Gemeente 
Maastricht, sd). Service en aandacht spelen een rol binnen de interactie tussen 
gast en gastheer. De vriendelijkheid die bij deze aspecten komt kijken is 
meebepalend voor de gastvrijheidsbeleving in een stad. Om deze reden is het 
van belang de vriendelijkheid van personeel binnen horecagelegenheden te 
meten en zo een goed beeld te krijgen van de gastvrijheidsbeleving in de stad.  
 
Niet alleen binnen de horeca, maar ook binnen de retailsector wordt veel waarde 
gehecht aan de vriendelijkheid van het personeel. Om deze reden is deze factor 
ook opgenomen in de monitor.   
 
Maastricht trekt veel internationale gasten, vooral uit België en Duitsland 
(Eberson, 2018). Op het moment dat deze gasten geen Nederlands spreken, is 
het van belang dat de gastheer in het Engels, Frans of Duits kan communiceren 
met de gast. Verbale communicatie tussen gastheer en gast is namelijk 
essentieel om gastvrijheid te creëren (Training voor de horeca, 2019). 
 
De inwoners van een stad dragen een cultuur. Cultuur omvat zaken als taal, 
normen en waarden, gebruiken en tradities (Nederlandse Encyclopedie, sd). Om 
de gastvrijheidsbeleving te vergroten is het van belang dat een bezoeker zich 
welkom kan voelen binnen deze cultuur.  ‘Je welkom voelen’ is namelijk een 
belangrijke pijler van gastvrijheid   (Interswitch, 2018). Hierdoor heeft de uiting 
van de Maastrichtse cultuur effect op de gastvrijheidsbeleving in de stad.  
 
Gastvrijheid is een manier om met een vreemdeling om te gaan. Een 
vreemdeling kan iemand zijn uit een andere cultuur. Tijdens de ontmoeting met 
deze vreemdeling zijn interesse en openheid essentieel (Vijver, 1996). De slogan 
van Maastricht: ‘Maastricht: Meet Europe’ laat zien dat Maastricht een 
multicultureel imago wil uitdragen (Hulsen, 2017). Deze slogan ondersteunt 
daarmee het belang van cultureel bewustzijn.  
 
Persoonlijke aandacht en behulpzaamheid zijn van belang om een gastvrije 
beleving te creëren   (Schroevers, 2017). Iets wat hieraan kan bijdragen is dat het 
personeel van de stad kennis heeft over de stad Maastricht. Wanneer deze 
kennis aanwezig is, kan het personeel eventuele vragen van bezoekers 
beantwoorden. Zo kunnen zij de bezoekers van de stad op een goede manier 
helpen en een gastvrije beleving creëren.  
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Product 
Gastvrijheid gaat gepaard met het vervullen van behoeften, wensen en verwachtingen van een gast 
en het overtreffen hiervan. Een stad kan hierop inspelen met het product dat zij aanbiedt. Hoe beter 

het product aansluit bij de behoeften, wensen en verwachtingen van de gast, hoe beter de 
gastvrijheidsbeleving in de stad zal zijn. Om deze reden staat de P van ‘product’ beschreven in de 

gastvrijheidsmonitor (de la Mar, 2019). 
 

Horecagelegenheden 
 
 
 
 
 

Winkelgelegenheden 
 
 
 

Bezienswaardigheden 
 
 
 
 
 
 

Recreatie 
 

 
 

Evenementen 
 
 

Openbare faciliteiten 
 
 
 
 

Wanneer een bezoeker in een stad komt, is het van belang een plek te bieden 
waar deze bezoeker kan eten of drinken. Op deze manier kan een stad de 
basisbehoeften van bezoekers vervullen (Goudriaan & van Milt, 2014). 
Diversiteit in aanbod speelt hierbij een grote rol en kan de verwachting van 
de gast overtreffen.  
 
Een andere behoefte van een bezoeker van een stad is de mogelijkheid tot 
winkelen. Met het aanbod van winkelgelegenheden kan hierop ingespeeld 
worden. Ook bij deze factor speelt diversiteit in aanbod een grote rol.  
 
Een motief om een stad te bezoeken is de aanwezigheid van 
bezienswaardigheden. De aanwezigheid hiervan draagt bij aan het cultureel 
aanbod van de stad. Wanneer veel bezienswaardigheden aanwezig zijn die 
goed onderhouden worden, draagt dit bij aan de gastvrijheidsbeleving van 
een bezoeker, omdat het de verwachtingen van de gast beaamt of zelfs 
overtreft.  
 
Met de factor recreatie wordt geduid op de vrijetijdsbesteding in de stad. Het 
inspelen op deze behoeftes heeft een positieve invloed op de 
gastvrijheidsbeleving in een stad.  
 
Net als bij recreatie, speelt ook het organiseren van evenementen in op de 
behoeftes van de gast, wat bijdraagt aan de gastvrijheid van een stad. 
 
De openbare faciliteiten van een stad dragen bij aan de gastvrijheidsbeleving. 
De aanwezigheid van deze faciliteiten vergemakkelijken het verblijf van de 
bezoeker, waardoor de bezoeker zich welkom en op zijn of haar gemak voelt. 
Op deze manier zorgen openbare faciliteiten voor een positievere 
gastvrijheidsbeleving.  
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Plaats 
De plaats van een stad is van belang voor de gastvrijheidsbeleving. Bij de factor ‘plaats’ wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar de omgeving en inrichting van een stad. Deze aspecten dragen bij aan een 
gevoel van sfeer, beleving en veiligheid voor een gast (Gastvrijheid in Bedrijf, sd). Om deze reden is de 

P van ‘plaats’ toegevoegd aan de gastvrijheidsmonitor. 
 

Architectuur 
 
 
 
 

Hygiëne 
 
 
 

 
Groenvoorziening 

 
 
 
 
 

Verlichting 
 
 
 
 

Geluid 
 
 
 

 
 

Toegankelijkheid 
 
 
 

 
Kindvriendelijkheid 

 
 
 

Architectuur beïnvloedt de uitstraling van een stad. De uitstraling van een stad 
kan ervoor zorgen dat gasten zich meer op hun gemak voelen. Verder verbetert 
goed onderhouden architectuur het imago van een stad. Deze aspecten zorgen 
voor een verbeterde gastvrijheidsbeleving (Kooke, 2007).  
 
Hygiëne is medebepalend voor de gastvrijheid in een stad. Wanneer een stad 
niet goed wordt onderhouden en als vies wordt ervaren, kan dit een negatieve 
invloed hebben op de beleving van gasten. Wanneer een stad schoon en 
opgeruimd is, kan dit van positieve invloed zijn op de gastvrijheidsbeleving. 
 
Groenvoorziening is van belang voor de gastvrije beleving in een stad. Zo bepaalt 
de groenvoorziening bijvoorbeeld de omgevingskwaliteit. Verder is aangetoond 
dat een groene omgeving positieve effecten heeft op een stad. Zo draagt het bij 
aan sociale cohesie, verbetert het milieu en bevordert het de gezondheid en het 
welbevinden  (Wageningen University & Research, sd).  
 
Verlichting zorgt op verschillende manieren voor een gastvrijere stad. Zo kan 
verlichting opgehangen worden ter decoratie, wat de sfeer in een stad kan 
bevorderen. Verder zorgt verlichting voor een gevoel van veiligheid. Deze 
aspecten dragen bij aan het gastvrijheidsgevoel van een gast.  
 
De aanwezigheid van geluid kan zowel een positieve als een negatieve invloed 
hebben op de gastvrijheidsbeleving van een stad. Bij de aanwezigheid van te 
hard of te veel geluid kan dit als storend ervaren worden door de bezoekers. 
Wanneer aangenaam geluid aanwezig is, zoals bij een evenement, kan dit de 
gastvrijheidsbeleving van een stad vergroten.  
 
De gastvrijheid in een stad kan bevorderd worden door iedereen gastvrij te 
ontvangen; ook mensen met een lichamelijke beperking. Wanneer een stad niet 
toegankelijk is voor iedereen, zullen diegenen zich minder welkom voelen. Een 
‘welkom gevoel’ is één van de pijlers van gastvrijheid.   
 
Kindvriendelijkheid is het rekening houden met en het aanpassen aan de 
behoeften en gevoelens van kinderen. Dit heeft een positieve invloed op de 
gastvrijheid van een stad. 
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Proces 
Processen moeten vloeiend verlopen in een stad en constant geoptimaliseerd worden om diensten zo 

geruisloos mogelijk te laten verlopen. Wanneer dit het geval is zal dit bijdragen aan de 
gastvrijheidsbeleving van een gast (Gastvrijheid in Bedrijf, sd). Om deze reden is de P van ‘proces’ 

toegevoegd aan de gastvrijheidsmonitor.	
	

Bezoekersintensiteit 
 
 

 
 

Bewegwijzering 
 
 
 
 

 
Bereikbaarheid 

 
 
 
 
 

Parkeergelegenheid 
 
 

 
 

Informatie-
voorzieningen 

 
 

 
 

Openbaar vervoer 
 
 
 
 

Veiligheid 
 
 
 
 

Verkeer 
 

De drukte in een stad wordt bepaald door de bezoekersintensiteit. Dit heeft 
invloed op de gastvrijheidsbeleving in een stad. Wanneer er te veel of te 
weinig bezoekers in een stad aanwezig zijn, kan dit voor een bezoeker als 
negatief ervaren worden. Een bezoeker zal zich minder op zijn gemak voelen. 
 
Goede bewegwijzering in een stad is essentieel om een bezoeker gastvrij te 
ontvangen en door de stad te leiden. Door een duidelijke bewegwijzering zal 
de bezoeker zich geholpen voelen. Behulpzaamheid is een belangrijke factor 
binnen gastvrijheid. Wanneer de bezoeker de weg kwijtraakt in een stad, kan 
zijn of haar stemming omslaan.  
 
Voordat een stad een bezoeker ontvangt, speelt de bereikbaarheid van de 
stad een grote rol. Slechte of goede bereikbaarheid kan de gehele beleving 
beïnvloeden en behoort tot de beginfase van de customer journey. Een stad 
kan de zorgen van de bezoeker op het gebied van bereikbaarheid ontnemen, 
wat zorgt voor een gastvrije beleving. 
 
Parkeergelegenheid is een factor die invloed kan hebben op het begin van de 
customer journey: de ontvangst. Een gastvrij ontvangst gaat gepaard met 
voldoende parkeergelegenheid. Wanneer een bezoeker moet zoeken naar 
een parkeerplek, zal dit de gastvrijheidsbeleving negatief beïnvloeden. 
 
Een stad kan de zorgen van een gast ontnemen door het aanbieden van 
informatievoorzieningen. Op deze manier helpt de stad de bezoeker aan 
informatie over de stad, waardoor het bezoek aan een stad makkelijker en 
informatiever wordt. Deze behulpzaamheid is een belangrijk element van 
gastvrijheid. 
 
Wanneer bezoekers met openbaar vervoer naar een stad komen, kan dit 
bijdragen aan de gastvrijheidsbeleving indien dit goed verloopt. Lange 
wachttijden of vertragingen kunnen voor ergernissen zorgen, wat de 
gastvrijheidsbeleving niet ten goede komt.  
 
Veiligheid is een belangrijk aspect in de gastvrijheidsbeleving van een stad. 
Voor een gastvrije beleving is het van belang de zorgen van de bezoeker af te 
nemen. Wanneer een stad de bezoeker geen veilig gevoel geeft, zal de 
bezoeker zich niet gastvrij behandeld voelen.   
 
Het verkeer in een stad is van belang voor de gastvrijheid die een gast ervaart 
in een stad. Wanneer sprake is van druktes, rijen en files zal dit een negatief 
effect hebben op de beleving van een gast. Om deze reden is een goede 
verkeersstroom van belang voor de gastvrijheid van een stad.   
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De gastvrijheidsmonitor wordt ondersteund door twee tools: een enquête onder bezoekers en 
inwoners van Maastricht en interviews onder ondernemers in het centrum van Maastricht. Met behulp 
van deze tools kan de gastvrijheid in Maastricht gemeten worden. Beide tools zijn opgesteld op basis 
van de gastvrijheidsmonitor en kunnen cyclisch gebruikt worden om de gastvrijheid het centrum van 
Maastricht te meten. Deze tools zijn te vinden in bijlage 1 en 2. 
 

Trends 
Naast de factoren die zijn voortgekomen uit het 4P-model, spelen trends in op de 

gastvrijheidsbeleving van een gast. Deze trends lopen als leidraad door de monitor heen. Uit het 
onderzoek is gebleken dat het anticiperen op trends van belang is voor een toekomstbestendige stad. 

Hiermee kan een stad op de behoeften, wensen en verwachtingen van een gast inspelen, wat de 
gastvrijheidsbeleving kan bevorderen. 

	
Groen in de stad 

 
 
 
 

 
 

 
Deeleconomie 

 
 
 
 

Smart City 
 
 
 
 
 
 

Duurzaamheid 
 
 
 
 

De trend ‘groen in de stad’ bevordert de gezondheid en het welbevinden, 
draagt bij aan sociale cohesie, verbetert het milieu, verlaagt criminaliteit en 
genereert een stijging van prijzen van woningen	(Wageningen University & 
Research, sd). Een stad kan hierop inspelen door groen terug te laten komen 
in de stad, parken aan te leggen en inwoners te betrekken bij de trend door 
gebruik te maken van het thema ‘guerilla gardening’	 (De Groene Stad, 
2019).   
 
De trend ‘deeleconomie’ draagt bij aan het delen of hergebruiken van 
spullen, wat duurzaamheid stimuleert 	(Kornaat, 2014). Een stad kan hierop 
inspelen door bijvoorbeeld initiatieven te introduceren als het delen van 
fietsen, auto’s, scooters of steps 	(Rijksoverheid, sd).  
 
De trend ‘Smart City’ speelt in op de behoefte van digitalisering, 
bijvoorbeeld in de vorm van mobiele services en infrastructuur. Daarnaast 
speelt deze trend in op het gemak en op snelle en toegankelijke 
informatievoorziening. Een stad kan op deze trend inspelen door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van applicaties en digitale 
reserveringssystemen  (Walravens, 2014). 
 
De trend ‘duurzaamheid’ speelt in op het milieu van de stad. Wanneer op 
deze trend wordt ingespeeld kan dit een positief effect hebben op een stad. 
Zo kan een stad bijvoorbeeld gebruik maken van stedelijke duurzaamheid 
en recyclen	(Siemens, sd).  
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ADVIES 2: VERBETER DE 
GEDEFINIEERDE AANDACHTSPUNTEN 
OM DE GASTVRIJHEID IN HET 
CENTRUM VAN MAASTRICHT TE 
OPTIMALISEREN 
In dit hoofdstuk worden adviezen gegeven die 
betrekking hebben op de gastvrijheidsfactoren die 
zijn opgenomen in de gastvrijheidsmonitor. Deze 
adviezen zijn gebaseerd op de resultaten van het 
onderzoek onder bezoekers, inwoners en 
ondernemers. Centrummanagement Maastricht 
zou de adviezen kunnen doorspelen naar 
belanghebbende partijen. De adviezen zijn als volgt 
ingedeeld: adviezen die doorgespeeld kunnen 
worden naar ondernemers in het centrum van 
Maastricht en adviezen die doorgespeeld kunnen 
worden naar de gemeente van Maastricht.  
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DE ONDERNEMER 2.0 ZET GASTVRIJHEID OP #1 
In deze paragraaf worden de adviezen beschreven die betrekking hebben op de ondernemers van het 
centrum van Maastricht. Centrummanagement Maastricht zou de ondernemers bewust kunnen 
maken van de aandachtspunten met betrekking tot de gastvrijheid in het centrum van Maastricht en 
hen adviseren hoe deze te verbeteren. Elk advies wordt afgesloten met een advies ter controle om zo 
het effect te waarborgen.  

 

DE ONDERNEMER MOET BEWUSTER WORDEN VAN TRENDS MET BETREKKING TOT 

GASTVRIJHEID. 
- “Daar mogen we wel nog stappen in maken, dat doen we echt nog te weinig.” - 

De ondernemer 

 

Het doorvoeren van trends en innovatie in de ondernemerscultuur zal bijdragen aan het geluk van de 
inwoners en het bedrijfsleven van de stad (Gemeente 's-Hertogenbosch, 2019). Tevens zal dit 
bijdragen aan de algemene gastvrijheid, omdat trends inspelen op de behoeften van de gast. Uit de 
resultaten van het onderzoek blijkt dat het algemene bewustzijn van trends onvoldoende is. De 
ondernemer heeft niet genoeg kennis van trends om deze toe te passen. Het advies aan 
Centrummanagement Maastricht is de ondernemer bewuster te maken van trends met betrekking tot 
gastvrijheid. Door de bewustwording van trends zal de ondernemer gestimuleerd worden innovatief 
te zijn. Dit sluit aan bij het doel van Centrummanagement Maastricht. Dit doel luidt: ‘Het centrum van 
de stad toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief zo goed mogelijk te positioneren’ 
(Centrummanagement Maastricht, sd). De volgende suggesties kunnen bijdragen aan het creëren van 
bewustzijn op het gebied van trends:  

- Centrummanagement Maastricht kan gebruik maken van het ondernemersoverleg dat ieder 
kwartaal wordt georganiseerd. Tijdens dit ondernemersoverleg kan meer aandacht worden 
besteed aan trends. Dit kan door middel van trainingen en inspirerende sprekers. Door dit 
ieder kwartaal uit te voeren, zal de ondernemer op de hoogte zijn van de huidige en 
toekomstige trends. Dit zal de ondernemer inspireren tot innovatieve initiatieven, wat de 
onderneming toekomstbestendig zal maken. 

- Centrummanagement Maastricht organiseert regelmatig thema-avonden. De trends zouden 
hier kunnen dienen als hoofdthema’s.  

- Er kan door Centrummanagement Maastricht worden onderzocht wat andere steden doen 
met betrekking tot trends. Wanneer deze kennis wordt overgedragen aan ondernemers, zal 
dit bijdragen aan de bewustwording van de ondernemer en kan dit fungeren als inspiratiebron.  

- Om het resultaat te meten kan Centrummanagement Maastricht controle- en 
feedbackmomenten organiseren. Deze kunnen bijvoorbeeld plaats vinden tijdens het 
periodieke ondernemersoverleg, waarbij ondernemers hun 
inzichten en acties met betrekking tot trends met elkaar kunnen 
delen. Dit zal ervoor zorgen dat de ondernemers alert blijven. 
Deze controlemomenten zullen meten of de bewustwording 
daadwerkelijk is gegroeid. Wanneer de bewustwording is 

 

      TRENDS 
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gegroeid, zal dit overleg tevens een mogelijkheid zijn voor de ondernemers om trends en 
ervaringen met elkaar te delen en nieuwe inzichten te verkrijgen. 

 

Door deze stappen te zetten zal geen enkele ondernemer meer zeggen: “Dat doen we te weinig.” Het 
doel is dat de ondernemer zal zeggen: “Wat doen we toch veel en wat kunnen we nog meer doen?” 

 

DE ONDERNEMER MOET BEWUSTER WORDEN VAN DE VRAAG NAAR 

NEDERLANDSSPREKEND PERSONEEL. 
- “De authenticiteit gaat er een beetje van af. Je wordt als Nederlander te vaak in het 

Engels aangesproken.” - 

De ondernemer 
 

Verbale communicatie tussen gastheer en gast is essentieel om gastvrijheid te creëren (Training voor 
de horeca, 2019). Wanneer in deze verbale communicatie ruis ontstaat, zal dat een negatief effect 
hebben op de gastvrijheidsbeleving. Om de gastvrijheid te waarborgen wordt aan 
Centrummanagement Maastricht geadviseerd de ondernemer bewust te maken van de vraag naar 
Nederlandssprekend personeel. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat dit voor velen een 
knelpunt is, mede door het gebrek aan Engelse vaardigheden van ouderen. Dit zal echter met de jaren 
afnemen, aangezien Engels steeds belangrijker wordt om te beheersen (Erin, sd). Desalniettemin is het 
op dit moment van belang, omdat het invloed heeft op de gastvrijheidsbeleving. De volgende 
maatregelen zouden kunnen worden genomen om het gewenste effect te bereiken: 

- Centrummanagement Maastricht kan trainingen Nederlands verzorgen, zodat de ondernemer 
het niet-Nederlandssprekend personeel deze mogelijkheid kan bieden.  

- Centrummanagement Maastricht kan de ondernemer aansporen om het niet- 
Nederlandssprekend personeel Nederlands te leren. Dit kan door de ondernemer zelf gedaan 
worden of door het andere personeel wanneer zij hiertoe in staat zijn. Ook kan een 
ondernemer een externe hiervoor inschakelen. 

- De ondernemer kan ervoor zorgen dat er te allen tijde een 
Nederlandssprekend personeelslid op de vloer aanwezig is.  

- Als controlemiddel en om de resultaten van prestatie te meten zou bij het 
functioneringsgesprek in de onderneming de Nederlandse taal aan bod 
kunnen komen. Dit kan aan de hand van bepaalde indicatoren getoetst 
worden.  

 

De beheersing van de Nederlandse taal wordt door deze adviezen gestimuleerd. Het spreken van de 
Nederlandse taal wordt in Maastricht erg gewaardeerd. Laat het personeel beginnen bij de basis en 
geef ze mee: ‘fouten zijn het bewijs dat je het probeert’. 
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DE ONDERNEMER MOET BEWUSTER WORDEN VAN HET BELANG VAN 

VRIENDELIJKHEID VAN HET WINKELPERSONEEL. 
- “Ze groeten 9 van de 10 keer niet eens als je een winkel binnenkomt.” -  

  De inwoner 

 

De vriendelijkheid van winkelpersoneel draagt bij aan de algemene gastvrijheid van de stad 
(Schroevers, 2017). Het is belangrijk dat het personeel in Maastricht zich gastvrij opstelt tegenover de 
gast. Tegenwoordig stelt de gast namelijk hogere eisen aan service en aandacht van de gastheer. 
Interactie tussen de gast en de gastheer bepaalt de gastvrijheidsbeleving in een stad. In de resultaten 
van het onderzoek wordt kritiek geuit op de vriendelijkheid van winkelpersoneel in het centrum van 
Maastricht. Het advies aan Centrummanagement Maastricht is om de ondernemer bewust te maken 
van het belang van vriendelijkheid van winkelpersoneel. Deze bewustwording kan op verschillende 
manier worden doorgevoerd: 

- Centrummanagement Maastricht kan de ondernemer inlichten over 
de verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Dit kan worden 
gedaan middels gastvrijheidstrainingen die de communicatie-
vaardigheden van het personeel zullen bevorderen. Deze trainingen 
zullen met regelmaat moeten worden herhaald om de kwaliteit te 
waarborgen (Schouten & Nelissen, sd).  

- Het selectieproces van personeel in een onderneming kan worden 
geoptimaliseerd. Tijdens het selectieproces kan de kandidaat worden beoordeeld op de factor 
vriendelijkheid. Door hierop te toetsen is de kans op onvriendelijk personeel minder groot.  

- Om de kwaliteit te waarborgen kunnen controlemiddelen worden doorgevoerd in de 
onderneming. Voorbeelden van deze middelen zijn: SOP’s, mystery visits en 
feedbackmomenten. De SOP’s zullen verschillende controlepunten bevatten met betrekking 
tot vriendelijkheid zoals: begroeting bij ontvangst, oogcontact, glimlach, interesse en een 
volwaardig afscheid. Verder kan de ondernemer mystery visits laten uitvoeren om te 
controleren of het personeel aan de vriendelijkheidseisen voldoet. Aan de hand van de 
resultaten van deze mystery visits zullen adviezen worden opgesteld, die kunnen worden 
besproken tijdens een feedbackmoment met het betreffende personeelslid.  

 

Door middel van onder andere de controlemiddelen, zal de onvriendelijkheid van het winkelpersoneel 
verbeterd worden. Hierdoor zal ieder die binnenkomt begroet worden. 
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DE ONDERNEMER MOET MEER BEKENDHEID CREËREN VOOR HET INTERNATIONAAL 

KARAKTER VAN MAASTRICHT. 
- “Ik voel me in Maastricht, meer dan in midden Nederland, ‘niet wit’. Ik heb het gevoel 

alsof Belgische en Duitse mensen als minder vreemd worden gezien dan ik, een 
‘niet geheel blanke’ Nederlandse.” -  

De inwoner 

 

Gastvrijheid is een manier om met een vreemdeling om te gaan. Deze vreemdeling kan iemand zijn uit 
een andere cultuur. Binnen het onderzoek wordt gastvrijheid beschreven als het gevoel dat een gast 
ervaart wanneer hij of zij zich ergens welkom en op zijn of haar gemak voelt. Wanneer men het idee 
heeft dat een samenleving niet openstaat voor andere culturen zal men zich niet welkom en op zijn of 
haar gemak voelen. Dit kan uiteindelijk resulteren in een negatieve gastvrijheidsbeleving (Vijver, 1996). 
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat Maastricht niet geheel open staat voor 
andere culturen, ondanks dat de slogan van Maastricht ‘Maastricht: Meet Europe’ is. 
Centrummanagement Maastricht wordt geadviseerd de ondernemer bewust te maken van het 
internationale karakter van Maastricht, met als doel dat zij dit zullen uitdragen. De ondernemer zou 
hier op verschillende manieren van op de hoogte kunnen worden gebracht: 

- Centrummanagement Maastricht kan tijdens het ondernemersoverleg, dat elk kwartaal plaats 
vindt, ‘openheid naar andere culturen’ als agendapunt aanstellen. Door dit punt onder de 
aandacht te brengen zullen ondernemers meer op de hoogte zijn van het belang hiervan.  

- Bij de thema-avonden kan ‘openheid naar andere culturen’ als een hoofdthema worden 
aangesteld, zodat de ondernemer het gewenste internationale karakter van Maastricht op de 
juiste manier weet uit te dragen.  

- Centrummanagement Maastricht kan de ondernemer stimuleren 
cultuurtrainingen te organiseren voor het personeel. Het is van belang deze 
trainingen te blijven herhalen om kwaliteit te waarborgen (Akteos, Omgaan 
met cultuurverschillen, sd). 

- Wanneer de openheid naar andere culturen een knelpunt blijft binnen de 
onderneming, kan de ondernemer middels functioneringsgesprekken de 
desbetreffende personeelsleden hierop attenderen. 

 

Middels het uitvoeren van deze adviezen zal Maastricht haar slogan kunnen veranderen in ‘Maastricht: 
Meet the world’. Maastricht zal zich vormen tot een internationale stad, bewust van alle aanwezige 
culturen. 
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GEMEENTE MAASTRICHT: MEET HOSPITALITY! 
In deze paragraaf worden de adviezen beschreven die betrekking hebben op de gemeente Maastricht. 
Centrummanagement Maastricht zou de gemeente bewust kunnen maken van de aandachtspunten 
met betrekking tot de gastvrijheid in het centrum van Maastricht en hen adviseren hoe deze te 
verbeteren.  

 

DE GEMEENTE MOET MEER DUIDELIJKHEID CREËREN OVER DE             

TOEGANKELIJKHEID VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS. 
- “Persoonlijk vind ik Maastricht niet heel erg rolstoeltoegankelijk aangezien er 

veel kleine stoepjes zijn en opstapjes voor restaurants.” - 

 De inwoner 

 

Wanneer een stad niet rolstoeltoegankelijk is, zullen rolstoelgebruikers zich minder welkom voelen. 
Een welkom gevoel is essentieel als het om gastvrijheid gaat. Volgens het onderzoek draagt dit bij aan 
de gehele customer journey (van Nouhuys, 2011). Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat de 
rolstoeltoegankelijkheid verbetering nodig heeft. Het advies aan 
Centrummanagement Maastricht is de gemeente te stimuleren meer 
duidelijkheid te creëren over de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Dit 
zal voorkomen dat de rolstoelgebruiker in een rolstoelonvriendelijke omgeving 
terecht komt, wat de customer journey negatief zal beïnvloeden. Dit zou 
Centrummanagement Maastricht op verschillende manieren kunnen bereiken: 

- Er kan meer duidelijkheid gecreëerd worden door de rolstoel 
vriendelijke omgevingen in de stad in kaart te brengen. Dit kan door 
meer bekendheid te creëren voor applicaties met betrekking tot toegankelijkheid. 
‘Ongehinderd’ is bijvoorbeeld een applicatie, met bijbehorende website, waar mensen met 
een lichamelijke beperking op ieder moment inzicht kunnen krijgen in de toegankelijkheid van 
publieke locaties in een stad (Ongehinderd, sd). Verschillende rolstoeltoegankelijke plekken in 
Maastricht zijn al opgenomen in deze applicatie. Hier kan meer bekendheid aan gegeven 
worden. Dit kan door bijvoorbeeld op invalidenparkeerplaatsen borden te plaatsen met de tip 
deze applicatie te downloaden voor het vergemakkelijken van het bezoek.  

- Er kunnen borden en stickers worden geplaatst die aanduiden dat de omgeving 
rolstoelvriendelijk is. Deze kunnen op de ramen van ondernemingen worden geplaatst.  

- De rolstoeltoegankelijkheid kan binnen organisaties aangescherpt worden. Hier kan 
bewustzijn over worden gecreëerd onder de ondernemers. Echter is het verduidelijken van 
rolstoeltoegankelijke locaties op korte termijn beter te realiseren. Hierdoor kan de customer 
journey van de rolstoelgebruiker onmiddellijk worden verbeterd. Wel kan 
Centrummanagement Maastricht het daadwerkelijk verbeteren van de rolstoeltoegankelijke 
faciliteiten bij de ondernemers meenemen als een advies voor op de lange termijn.  

 

“Je echt goed voelen als gast. Van moment één tot het laatste moment de gast in de watten leggen en 
proberen het de gast zo goed mogelijk naar de zin te maken.’’ Dit kwam naar voren uit de resultaten 
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van het onderzoek en zou volgens de ondernemer bijdragen aan een goede beleving. Een goede 
beleving is natuurlijk iedereen gegund. Maak Maastricht toegankelijk voor iedereen! 

 
 

DE GEMEENTE MOET MEER DUIDELIJKHEID CREËREN OVER DE 

PARKEERGELEGENHEDEN IN MAASTRICHT.  
- “Parkeergelegenheden zijn vaak erg duur en raken steeds sneller vol, waardoor 

je vaak verder moet lopen” - 

De bezoeker 

 

Een gastvrij ontvangst gaat gepaard met voldoende parkeergelegenheid. Wanneer een bezoeker moet 
zoeken naar een parkeerplek zal dit al snel de gastvrijheidsbeleving negatief beïnvloeden (Facto, 2012). 
Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de parkeergelegenheid op dit 
moment te duur is en dat er te weinig parkeergelegenheid in het centrum van Maastricht is. Aangezien 
Centrummanagement Maastricht een positieve gastvrijheidsbeleving wil creëren in de stad, is het 
advies de gemeente aan te sporen om duidelijker te zijn over de parkeergelegenheid voor de auto in 
Maastricht. Dit zou kunnen op de volgende manieren: 

- Er kan meer bekendheid gecreëerd worden rondom het concept P+R. Maastricht maakt al 
gebruik van P+R, maar door het inzetten van verschillende marketingtools en het plaatsen van 
verkeersborden kan hier meer duidelijkheid aan worden gegeven. Tevens kan dit ervoor 
zorgen dat de parkeergelegenheden in het centrum minder druk zijn.  

- Er kunnen duidelijke verkeersborden geplaatst worden. Deze verkeersborden kunnen meer 
bekendheid geven aan de onbekende omliggende parkeergarages in het centrum van 
Maastricht.  

- Verkeersregelaars, die ingezet worden om het verkeer te begeleiden naar de parkeergarages, 
kunnen volgens de ondernemer op andere plaatsen staan. Binnen het onderzoek zegt de 
ondernemer hierover het volgende: ”Verkeersregelaars bij parkeergarages staan op de 
verkeerde plek waardoor er rijen komen.” Wanneer deze verkeersregelaars op andere plekken 
worden gezet, zal de doorstroming naar de parkeergarages en naar het centrum verbeteren. 

- Het concept ‘Gastvrij parkeren’ kan worden ingevoerd in Maastricht. Dit is een initiatief dat in 
‘s-Hertogenbosch gebruikt wordt. Bij gastvrij parkeren ligt de focus op een positieve beleving 
van de bereikbaarheid van de stad. Speciale arrangementen worden aangeboden aan 
bezoekers. Met deze arrangementen worden de bezoekers gestimuleerd om buiten de 
spitstijden te reizen. De bezoekers kopen deze arrangementen inclusief gratis parkeren. De 
parkeerkosten worden betaald door deelnemende ondernemers en 
organisaties. Het advies aan Centrummanagement Maastricht is om dit 
concept ‘Gastvrij parkeren’ als voorbeeld te nemen en arrangementen 
specifiek voor Maastricht te ontwikkelen, om zo de drukte in de stad onder 
controle te houden (Brabant Mobiliteitsnetwerk, sd).  

 

Naast de parkeergelegenheden voor de auto is het advies aan Centrummanagement Maastricht dat zij 
naar de gemeente doorspelen om de parkeergelegenheden voor de fiets te verduidelijken. Dit kan op 
de volgende manieren gedaan worden:  
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- Er kan meer bekendheid worden gegeven aan de bestaande fietsenstallingen in de stad, 
bijvoorbeeld onder het Vrijthof, door verkeersborden of door het gebruik van marketingtools.  

- Een ideale oplossing is het creëren van een gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum van 
Maastricht. Dit initiatief is tevens geïnspireerd op de fietsenstalling in de stad ‘s-
Hertogenbosch. Tevens zou dit inwoners stimuleren om met de fiets naar de stad te gaan in 
plaats van met de auto, wat weer een positief effect zal hebben op de drukte bij de 
autoparkeerplaatsen. 
 

De oplossing van het parkeren is dit beter te beheren. Door het uitvoeren van deze adviezen kan 
voorkomen worden dat de bezoeker moet zoeken naar een parkeerplek. Dit maakt de ontvangst 
aangenaam en zal een positieve invloed hebben op de gastvrijheidsbeleving van Maastricht. De 
bezoeker zal niet ver meer hoeven te lopen! 

 

DE GEMEENTE MOET BEWUSTER WORDEN VAN HET BELANG VAN GROEN IN DE 

STAD. 
- “Heel veel in de stad is bestraat. Op parken na, is er weinig groen.” -  

De bezoeker 

 

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat groenvoorziening sociale cohesie 
vergroot en criminaliteit verminderd. Ook draagt het bij aan de 
omgevingskwaliteit, bevordering van gezondheid en het welbevinden 
(Wageningen University & Research, sd). Verder speelt groenvoorziening in op de 
trend ‘Groen in de stad’. Het gebruik van groen in steden is een hedendaagse 
trend. Trends hebben invloed op de gastvrijheidsbeleving. Deze zijn namelijk 
gebaseerd op de behoefte van de gast en zodra deze niet vervuld wordt, kan dat 
de beleving negatief beïnvloeden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er 

te weinig groenvoorziening is en dat dit niet goed is onderhouden. Het advies aan 
Centrummanagement Maastricht is de gemeente in laten zien hoe belangrijk groenvoorziening is. 
Centrummanagement Maastricht zou meer bewustzijn moeten creëren met betrekking tot groen in 
de stad. Dit zou op de volgende manieren kunnen: 

- De gemeente kan gestimuleerd worden om meer groen te plaatsen in het centrum. 
- Centrummanagement Maastricht kan de gemeente bewust maken van het feit dat de 

groenvoorziening niet goed is onderhouden. De gemeente kan hier meer aandacht aan 
besteden door bijvoorbeeld (meer) tuinmannen in te zetten.  

- Centrummanagement Maastricht kan de gemeente stimuleren om inwoners te betrekken bij 
het uitbreiden van de groenvoorziening. Inwoners spelen een belangrijke rol in het vergroten 
van de groenvoorziening in de binnenstad. Een bijkomende trend is het zogenaamde ‘guerilla 
gardening’, waarbij groen geplant wordt in het openbaar. Een ontwikkeling binnen deze trend 
is dat de aanleg en het onderhoud van het groen steeds dichter bij de burger komt te staan. 
Veel gemeenten stimuleren hun inwoners om zelf met groen aan de slag te gaan (De Groene 
Stad, 2019). Dit kan de gemeente van Maastricht ook doen, zodat het centrum groener wordt.  
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Door deze adviezen uit te voeren, zal meer bewustwording worden gecreëerd voor de uitbreiding en 
het onderhoud van de groenvoorziening in de stad. Hierdoor zal de bestrating verdwijnen en het groen 
in de stad verschijnen! 

 

DE GEMEENTE MOET MEER AANDACHT BESTEDEN AAN OPENBARE FACILITEITEN. 
- “De wifi is slecht en er zijn geen openbare toiletten.” - 

De inwoner 

 

Met behulp van openbare faciliteiten kan het verblijf van bezoekers van een stad vergemakkelijkt 
worden. Daarnaast zullen openbare faciliteiten inspelen op de behoeften van bezoekers. Twee 
openbare faciliteiten die negatief werden beoordeeld tijdens het onderzoek zijn wifi en openbare 
toiletten. Met een goedwerkende wifiverbinding kan de stad Maastricht inspelen op de ‘Smart City' 
trend. Nu de smartphones steeds betaalbaarder en populairder worden, wordt verwacht dat 
innovatieve mobiele apparaten en diensten belangrijke hulpmiddelen zullen zijn om het leven in de 
stad ‘slimmer’ te maken (Walravens, 2014). Het advies aan Centrummanagement Maastricht is de 
gemeente te stimuleren meer aandacht te besteden aan openbare faciliteiten. Dit kan op de volgende 
manieren: 

- Centrummanagement Maastricht kan bij de gemeente bewustwording creëren over de 
slechtwerkende wifiverbinding in de stad. Dit is iets waar de gemeente op kan inspelen, om zo 
de customer journey te verbeteren.  

- Er kan gecommuniceerd worden dat de bekendheid van de locaties van huidige openbare 
toiletten vergroot moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door het in gebruik nemen van de 
‘HogeNood’ applicatie. Hiermee vindt men direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met 
de smartphone. ‘HogeNood’ laat de route naar het toilet zien, geeft voorzieningen weer (denk 
hierbij aan een rolstoeltoegankelijk toilet) en geeft reviews van voorgaande bezoekers (Hoge 
Nood, sd). Door het gebruik van de Hoge Nood applicatie zal er geen verwarring meer ontstaan 
over de aanwezigheid van openbare toiletten. 

 

Door het uitvoeren van de adviezen zal geen enkele bezoeker in ‘hoge nood’ komen tijdens het bezoek 
in de stad Maastricht.  
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DE GEMEENTE MOET DE BEWEGWIJZERING IN DE STAD VERBETEREN. 
- “Ik vind de bewegwijzering belabberd.” - 

De ondernemer 

 

Een goede bewegwijzering in een stad is essentieel om een bezoeker gastvrij te ontvangen en door de 
stad te leiden. Door een duidelijke bewegwijzering zal een bezoeker zich geholpen voelen. 
Behulpzaamheid is een belangrijke factor binnen gastvrijheid en een goede bewegwijzering draagt 
hieraan bij (Schroevers, 2017). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bewegwijzering als 
onduidelijk wordt ervaren. Centrummanagement Maastricht moet de gemeente stimuleren de 
bewegwijzering in Maastricht te verbeteren. Dit zou gedaan kunnen worden middels de volgende 
suggesties: 

- Centrummanagement Maastricht kan de gemeente stimuleren om meer verkeersborden te 
plaatsen die de richting naar het centrum aangeven, om zo de doorstroming verbeteren. Dit 
kan ook verbeterd worden door verkeersborden te plaatsen in het centrum met 
locatieaanduidingen. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de customer journey.  

- Er kunnen meer stadsplattegronden worden geplaatst op markante plekken in de stad.  
- Centrummanagement Maastricht kan het concept van de stadsgidsen 

opnieuw inzetten op een andere manier. Hier is namelijk eerder 
gebruik van gemaakt. Dit advies is geïnspireerd op ‘De Blauwe 
Engelen’ in ‘s-Hertogenbosch. Deze organisatie blijkt uit 
literatuurstudie sterk bij te dragen aan de gastvrijheid van deze stad. 
‘De Blauwe Engelen’ is een organisatie bestaande uit vrijwilligers die 
zich presenteren als gastheren en -vrouwen van de stad. Zij verzorgen 
een warm en gastvrij ontvangst in de stad. Het doel van de organisatie 
is de bezoeker een goed gevoel geven en het karakter van de stad over te brengen. De 
gastheren en -vrouwen bevinden zich op markante punten in de stad. Zij voorzien bezoekers 
van informatie, wijzen de weg en vertellen iets over de stad en de lopende activiteiten (Gastvrij 
's-Hertogenbosch, 2019). Aan Centrummanagement Maastricht wordt geadviseerd een 
soortgelijk concept door te voeren, aangepast aan Maastricht; bijvoorbeeld ‘De Rode Sterren’. 
Uit het tweejaarlijkse Steden & Streken Merkenonderzoek blijkt dat Maastricht na ‘s-
Hertogenbosch het populairst is onder eigen bevolking (RTV Maastricht, 2019). Om deze reden 
kan het concept van ‘De Rode Sterren’ goed aansluiten bij de stad Maastricht. Dit kan 
betekenen dat er voldoende Maastrichtse vrijwilligers kunnen zijn die hieraan bijdragen, met 
het bijbehorende enthousiasme. Dit is een verschil met de betaalde stadsgidsen die eerder zijn 
ingezet door Centrummanagement Maastricht. De vrijwilligers zullen hoogstwaarschijnlijk 
handelen met een ander motief dan betaalde stadsgidsen. Op deze manier laten de stadgidsen 
zien hoe trots zij zijn op de stad Maastricht.  

 

Het uitvoeren van deze adviezen zal de bewegwijzering van Maastricht bevorderen. Door het plaatsen 
van borden en stadsplattegronden zal de bewegwijzering niet meer beschouwd worden als ‘belabberd’ 
maar als ‘uitstekend’. Daarbij zal het concept van ‘De Rode Sterren’ de verwachtingen van de gast 
overtreffen. 
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WAT NOG MEER...? BUDGETTEER! 
Het doel van dit project is het meten van de gastvrijheid in het centrum van Maastricht en het 
ontwerpen van een gastvrijheidsmonitor. Het budgetteren van adviezen valt niet binnen het kader van 
het onderzoek. Voorafgaand aan eventuele implementaties wordt geadviseerd om de kosten 
gerelateerde adviezen verder te laten onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in 
samenwerking met Hotel Management School Maastricht. Hiervoor kunnen studenten van de minor 
Horizons in Hospitality worden ingeschakeld. De coördinator van deze minor is Micole Smits. De 
contactgegevens van de coördinator zijn:  

 
Telefoonnummer: +31654966259 

E-mailadres: micole.smits@zuyd.nl 
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ADVIES 3: ZET STUDENTEN OPNIEUW AAN 
HET WERK  
In dit hoofdstuk worden adviezen besproken die betrekking 
hebben op een eventueel vervolgonderzoek. Deze adviezen 
zijn opgesteld om het onderzoek uit te breiden en zullen een 
nog completer beeld schetsen van de gastvrijheid in het 
centrum van Maastricht. Dit onderzoek bestaat uit een basis 
voor een onderzoek naar gastvrijheid in Maastricht. 
Centrummanagement Maastricht wordt geadviseerd om in de 
toekomst vaker studenten van de Hotel Management School 
in Maastricht in te zetten om onderzoek voor hen te doen. 
Centrummanagement Maastricht kan afstudeergroepen of 
groepen van de minor Horizons in Hospitality aanstellen om 
hiermee aan de slag te gaan. Onderstaande adviezen 
beschrijven waar nog onderzoek naar gedaan kan worden en 
op welke manier. 

 

MAASTRICHT MIDWEEKEND 
Maastricht Midweekend is een project van Centrummanagement Maastricht om het midweeks 
overnachtingsverblijf een impuls te geven. Het idee van Maastricht Midweekend is om voor haar 
bezoekers doordeweeks het weekendgevoel te creëren (Bezoek Maastricht, 2019). Maastricht trekt 
momenteel veel bezoekers in het weekend, maar het bezoekersaantal in de periode van zondag tot en 
met donderdag is aanzienlijk lager. Aan Centrummanagement Maastricht wordt geadviseerd de 
volgende projectgroep de specifieke opdracht te geven te onderzoeken hoe een stad zichzelf kan 
onderscheiden op het gebied van gastvrijheid in een midweekend.  

 

TRENDS 
Om de gastvrijheidsmonitor toekomstbestendig te maken is het van belang trends toe te voegen. In 
dit onderzoek zijn vier trends opgenomen die op dit moment spelen. Aangezien deze trends 
waarschijnlijk over een paar jaar niet meer actueel zijn, is het van belang trends toe te voegen die op 
dat moment spelen. Aan Centrummanagement Maastricht wordt dus geadviseerd de volgende 
projectgroep opnieuw een trendanalyse uit te laten voeren. Dit kan gedaan worden door 
literatuurstudie te verrichten naar actuele trends en te kijken naar andere steden. Ook kan expliciet in 
de interviews met ondernemers gevraagd worden naar trends. Op deze manier wordt voorkomen dat 
trends worden meegenomen in de gastvrijheidsmonitor die niet actueel zijn. 
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WEGING GASTVRIJHEIDSFACTOREN 
De gastvrijheidsfactoren die zijn opgenomen in de monitor van 2019 zijn verkregen uit literatuurstudie, 
een brainstormsessie en de resultaten van het onderzoek. Tijdens het onderzoek is de tevredenheid 
van deze factoren getest onder de belanghebbenden. Er is niet getest in hoeverre deze factoren 
meewegen in de totale gastvrijheidsbeleving van een stad. Echter zijn wij erachter gekomen dat dit 
wel mogelijk zou zijn met behulp van de resultaten in SPSS. Mocht Centrummanagement Maastricht 
deze gegevens willen hebben, worden zij geadviseerd een volgende groep dit onderzoek  te laten 
uitvoeren. 

 

DOELGROEP 
Een vraag uit de onderzoeksopdracht van Centrummanagement Maastricht is: ‘Specificeer de (4) 
belangrijkste leeftijdscategorieën die Maastricht bezoeken en breng in kaart wat ieder van deze 
categorieën voor wensen op gebied van gastvrijheid heeft.’ Deze vraag is echter niet meegenomen in 
dit onderzoek, omdat het niet bij de basis van de opdracht behoort. Wel kan het van toegevoegde 
waarde zijn om verschillende doelgroepen te definiëren, zodat de stad specifiek op individuele 
behoeften kan inspelen. Het advies voor Centrummanagement Maastricht is om hier een projectgroep 
van de minor Horizons in Hospitality voor aan te stellen. Deze groep kan hier dan mee aan de slag door 
bijvoorbeeld verschillende persona’s te creëren. 
 

MYSTERY VISITS 
Tijdens het onderzoek zijn mystery visits uitgevoerd in verschillende ondernemingen in het centrum 
van Maastricht. Uit de resultaten van dit onderzoek is te concluderen dat het uitvoeren van mystery 
visits niet de juiste manier is om de algemene gastvrijheid in een stad te meten. Wel kunnen mystery 
visits ingezet worden om de gastvrijheid in een specifieke zaak of sector te meten. Mocht 
Centrummanagement Maastricht een diepte-onderzoek willen uitvoeren naar de gastvrijheid binnen 
specifieke sectoren in het centrum van Maastricht, wordt geadviseerd om mystery visits uit te laten 
voeren door studenten van de minor Horizons in Hospitality. 

 

INTERNATIONALE RESPONDENTEN 
Gedurende het analyseren van de resultaten van het onderzoek zijn wij erachter gekomen dat er 
weinig internationale respondenten zijn bij de enquêtes onder bezoekers en inwoners. Om deze reden 
adviseren wij Centrummanagement Maastricht om bij een volgend onderzoek meer aandacht te 
besteden aan het werven van internationale respondenten. Op deze manier geven de resultaten een 
betere weergave van de algemene beleving van gastvrijheid in het centrum van Maastricht en worden 
alle doelgroepen in acht genomen. 
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BEGRIPPENLIJST 
Bezoeker van het centrum van Maastricht: Iemand die in 2019 het centrum van Maastricht één of 
meerdere keren heeft bezocht en zich geen inwoner voelt.  
 

Centrum van Maastricht: Het gebied tussen alle singels en bruggen en het station, het 
kernwinkelgebied in de binnenstad, het Stokstraatkwartier, het Jekerkwartier, het Sphinxgebied, de 
wijk Wyck en alle aanloopstraten die hier naartoe leiden  (Centrummanagement Maastricht, sd).   
 
Gastvrijheid: Het gevoel dat een gast ervaart wanneer hij of zij zich ergens welkom en op zijn of haar 
gemak voelt. Een gastvrij gevoel is subjectief; het wordt door iedereen anders ervaren. Het is de kunst 
om in te spelen op ieders persoonlijke behoeften, wensen en verwachtingen. 
 

Gastvrijheidsbeleving: Het gevoel van gastvrijheid dat de gast ervaart tijdens de customer journey. 
 
Gastvrijheidsfactoren: Eigenschappen met betrekking tot de gastvrijheid in een stad, die getoetst 
zullen worden door middel van een monitor. 
 

Inwoner van Maastricht: Iemand die zichzelf een inwoner van Maastricht voelt. Deze persoon woont 
bijvoorbeeld in Maastricht, heeft in Maastricht gewoond of woont in de buurt van Maastricht. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 MONITOR TOOL: ENQUÊTE 
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BIJLAGE 2 MONITOR TOOL: INTERVIEWS 
  

1. Waar komt uw bedrijf vandaan? / Wat is de origine van het bedrijf?   
  

2. Wat betekent gastvrijheid volgens u?  
  

3. Wat voor acties onderneemt u om gastvrijheid binnen uw bedrijf te waarborgen?  
• Persoon (vriendelijkheid, kennis, etc.)  
• Product (aanbod, service, etc.)  
• Plaats (hygiëne, verlichting, geluid, etc.)  
• Proces (informatievoorzieningen, veiligheid, etc.)  
o Zou u zelf hier nog iets aan willen veranderen/verbeteren?  

  
4. Probeert u de verwachting van de gast te overtreffen? Zo ja, hoe doet u dit? Zo nee, waarom 
niet?  
  
5. Trends:  
• Bent u op de hoogte van de Smart City trend? Zo ja, hoe speelt u hierop in? Zo nee, waarom 

niet? Hoe zou u hier nog meer op in kunnen spelen?  
• Bent u op de hoogte van de duurzaamheidstrend? Zo ja, hoe speelt u hierop in? Zo nee, 

waarom niet? Hoe zou u hier nog meer op in kunnen spelen?  
• Bent u op de hoogte van de deeleconomie trend? Zo ja, hoe speelt u hierop in? Zo nee, waarom 

niet? Hoe zou u hier nog meer op in kunnen spelen?  
• Bent u op de hoogte van de trend ‘Meer groen in de stad’? Zo ja, hoe speelt u hierop in? Zo 

nee, waarom niet? Hoe zou u hier nog meer op in kunnen spelen?  
• Speelt u nog in op andere trends die wij niet genoemd hebben? Zo ja, op welke manier?  

  
6. Wat vindt u van de algemene gastvrijheid in het centrum van Maastricht?   
• Persoon (vriendelijkheid op straat, kennis van Maastricht, etc.)  
• Product (horecagelegenheden, winkelgelegenheden, bezienswaardigheden, etc.)  
• Plaats (hygiëne, architectuur, groenvoorziening, etc.)  
• Proces (bewegwijzering, openbaar vervoer, bereikbaarheid, etc.)  
o Wat zou hier nog aan veranderd/verbeterd kunnen worden?  

 
7. Geef uw algemene gastvrijheidsbeleving in Maastricht een cijfer  
• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  
• 6  
• 7  
• 8  
• 9  
• 10  

 
  


