
Aan de slag…



Vooraf

Leuk filmpje

Zijn wij gastvrij…



https://www.youtube.com/watch?v=
Ary2ULb2mCo

https://www.youtube.com/watch?v=Ary2ULb2mCo


• Toelichting verkiezing

• Beoordelingsronde1:
Samen aan de slag!

Programma



Doelstelling
Verhogen gastvrijheid in de binnenstad
- op straat én binnen de bedrijven
- een 9+ ervaring te creëren.

Het programma Gastvrijheid zal een belangrijke 
bijdrage moeten leveren om een plek in de top 3 van 
beste binnensteden te kunnen handhaven en we hebben 
het streven om op de eerste plek te eindigen.

Programma Gastvrijheid



Om een daadwerkelijke verandering te realiseren is een 
programma van 3 jaar ontwikkeld. 

Voor elk jaar wordt een thema benoemd om hieraan de 
activiteiten te koppelen.

Jaar 1 - Thema: De basis op orde.

Jaar 2 - Thema: We verrassen de bezoekers.

Jaar 3 - Thema: Gastvrijheid zit in ons DNA.

Drie jarenplan



Nulmeting
a. Uitstallingsbeleid / straatbeeld 
b. Hygiëne – toiletten – stickers
c. Aanbod/diversiteit -winkels en horeca 
d. Openingstijden 
e. RBT-KAN – ARA trainingen 
f. Trainen en inzet van Hosts
g. Bijeenkomsten in kader van gastvrijheid
h. Filiaalbedrijven – brochure
i. Verkiezing meest gastvrije bedrijf en straat 

Projecten  activiteiten



De titel ‘Meest gastvrije straat/plein draait om de 
beleving van bezoekers. De prijs wordt toegekend aan 
de straat /plein die tijdens het gehele jaar een totale 
beleving op het gebied van gastvrijheid heeft 
bewerkstelligd.

Prijs:
De titel vormt de kroon op het verrichte werk, maar 
biedt ook mogelijkheden gericht op marketing en 
promotie. De winnaars van de titel worden begeleid bij 
de vermarkting van de titel.

Gastvrijheidsverkiezing



• november, december, 31 jan 2019 – plan van aanpak
• januari 2019 – workshop Gastblijheid
• februari 2019 – terugkoppeling plan van aanpak
• januari, februari, maart – mysterybezoeken
• april – terugkoppeling resultaten 

mysterybezoeken
• mei – Kennisquiz
• juni – bekendmaking 5 straten /halve 

finale
• juli – bezoek jury
• augustus, september – bezoekersbeoordeling
• oktober – bekendmaking beste straat/plein

Opzet verkiezing



Beoordelingsrondes
Beoordelingsronde 1: Samen gastvrij!
Beoordelingsronde 2: Hoe gastblij ben jij?
Beoordelingsronde 3: Kennisquiz
Beoordelingsronde 4: De jury op bezoek
Beoordelingsronde 5: Bezoekers kiezen

Wegingsfactor
Boekje

Beoordelingsrondes



Samen gastvrij!

Beoordelingsronde 1



Vragen en tips



En dan nog dit…


