
‘Service met Impact’

Service Excellence



Hoe waarde te creeren in jouw service?

SERVICE
Wat je voor iemand doet

HOSPITALITY
Welk gevoel je iemand geeft

VS



https://www.youtube.com/watch?v=7Yw3hzp1rJY



THEORY:

Loyalty Model

Customer

DELIGHTERS

SATISFIERS

DISSATISFIERS



80 | 20
Verwacht Onverwacht



1. Functionele rol (bulletpoints in functieprofiel)

2. Hierarchische rol (Plaats in de organisatie)

3. Karakterrol (nurture –context/ nature- DNA)

3 werkrollen



Service Excellence?

Daar heb ik écht géén tijd voor





Waar zou jij dolgraag

mee willen stoppen?



is niet goed genoeg
Een 7…

Dat is niet goed genoeg



Een 9+… 

dat is buitengewoon

& juist dat creëert LOYALITEIT 



“Mensen vergeten wat je zegt & 
doet, mensen vergeten nooit welk

gevoel jij ze hebt gegeven. 
Maya Angelou



“Wat je geeft krijg je terug.” 



Inspiratievideo:
https://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E



Aannames



Feedbackspel

Let’s Play



Om een ander te ontwikkelen
Voordat je spreekt eerst reflecteren van volgende punten:

1. Is dit waar? 
Antwoord moet altijd ja zijn

2. Is dit vriendelijk/leuk/nice?
Ja/nee antwoord mag beide: positief &/of negatief feedback

3. Is dit nodig?
Antwoord moet altijd ja zijn, wordt de ander er beter van?

4. Is het recentelijk gebeurt?
Antwoord moet altijd ja zijn, moet actueel zijn.

5. Was ik er zélf bij?
Antwoord moet altijd ja zijn, geen via via feedback geven. Je moet er zelf bij zijn geweest.

Waarom geef je feedback?



Hét beste feedback dialoog

Stap 1. Mag ik je feedback geven?
(vragen, voorbereiden dat je feedback wil geven)

Stap 2. Ik zie…
(waarneming van feitelijk gedrag)

Stap 3. Herken jij dat? 
(Checken)

Stap 4. Ik voel… 
(wat doet het gedrag met jou)

Stap 5. Ik wil… 
(afspraken maken hoe het anders kan)

Hoe geef je feedback?



Feedback geven en ontvangen?

Beschrijf waargenomen gedrag
“Ik zie”

Geef aan welk effect het 
gedrag van de ander op jou 
heeft

Geef feedback per incident

Maak duidelijk welk gedrag 
wenselijk is

Luister goed en probeer 
feedback te begrijpen

Bedenk wat je gaat doen met 
feedback

Ga niet argumenteren of 
jezelf verdedigen

Zie feedback als een kans om 
te leren



Hoe ga je om met lastige mensen?



“Mensen zijn niet lastig, 
mensen zijn verschillend, 

dat is lastig”



Kernkwaliteit Valkuil

a

UitdagingJeuk/ Allergie

Kernkwadranten - Daniel Ofman
Schiet door

Schiet door

Positief tegenover
gestelde

Wordt als lastig ervaren



Bescheidenheid Onzichtbaar

a

Jezelf Presenterenarrogant

Schiet door

Schiet door

Positief tegenover
gestelde

Wordt als lastig ervaren



Daadkracht Drammerigheid

a

GeduldPassiviteit

Schiet door

Schiet door

Positief tegenover
gestelde

Wordt als lastig ervaren





Hoe zeg je gastvrij ‘nee’?



THEORY:

Loyalty Model

Customer

DELIGHTERS

SATISFIERS

DISSATISFIERS



is niet goed genoeg
Een 7…

Dat is niet goed genoeg



Een 9+… 

dat is buitengewoon

& juist dat creëert LOYALITEIT 



https://www.youtube.com/watch?v=HBRXiPibRhA





Focus je service op:



Vastleggen van jouw professionele doelen

Creeer betrokkenheid van je stakeholders

1.Waarom?
Wat is de achterliggende reden van dit doel? Jouw waarom. 

2.Hoe? 
Hoe ziet het proces – wat jij zorgvuldig na intensief research hebt beschreven - eruit om 
dit doel te bereiken? Wat is de verwachte tijdslijn?

3.Wat? 
Wat levert dit doel op voor: 

1. Je manager

2. AWVN

3. & jouzelf



1.Ga op zoek naar een uitdaging in je werkveld / bedrijf.

2.Innoveer op je service om jouw uitdaging aan te gaan.

3.Bouw kennis en vertrouwen op. 

4.Maak jouw doel SMART (Specific, Motivating, Acceptable, 
Realistic, Time related)

5.Informeer en betrek jouw stakeholders en hou ze op de 
hoogte.

6.Zie jouw doel als een project en werk daar als
professional aan. 

7.Leg een verband met de waarden van AWVN.

8.Leg jouw doelen vast in jouw persoonlijk ontwikkelplan. 

9.Make it meaningful and own it!

Plan jouw professionele doelen

HOE PLAN JIJ JOUW DOELEN 



Jouw professionele doelen

PITCH




