EEN REIS NAAR DE TOEKOMST VAN HOSPITALITY
Donderdag 5 november vond het 7e CSU Hospitality Congres plaats: The future of hospitality. Wat betekent het ‘nieuwe
normaal’ voor gastvrijheid en de rol van Facility Management? Uniek dit jaar was dat we (vanwege corona) via een livestream
“samen kwamen”. Geen -geheel volgens traditie- goed gevuld Efteling Theater, maar wél heel veel thuiskijkers. Wat ons en
gelukkig ook het publiek betreft was het net zo leuk, boeiend, interessant en prikkelend! Terwijl onze bezoekers zich thuis,
gewapend met het opgestuurde verrassingspakket, comfortabel in hun stoel hadden genesteld, namen presentator
Art Rooijakkers, Diane van Dijk en keynote sprekers Aljan de Boer en Nancy Rademaker ze op interactieve wijze mee in de
veranderde wereld van innovatie, digitalisering en hospitality.

VAN VERTROUWD NAAR VERNIEUWD
Diane van Dijk (directeur Commercie & Hospitality van CSU)
schoof aan tafel bij Art Rooijakkers en deelde de ervaringen
van CSU tijdens de coronacrisis. “Ondernemerschap en inlevingsvermogen zijn belangrijk. Snel schakelen en kijken hoe je
je klanten kunt helpen en adviseren, hoe je oplossingen kunt
bieden. Voor ons had het thema communicatie direct hoge
prioriteit. We ontwikkelden nieuwsbrieven en videoboodschappen voor medewerkers en klanten. We brachten nieuwe
ondersteunende hygiënemiddelen, zoals de Hygiënehaak, en
-diensten op de markt. Voor iedere branche kwamen we met
heropstartplannen met daarin tips en checklists. We ontwikkelden ook de Uit-Kijk Gids. Een gids die je meeneemt langs elf
belangrijke hygiëne- en contactpunten in een gebouw waar
veel contact plaatsvindt en waar extra aandacht dus vereist
is. Belangrijk daarbij is positieve communicatie. We focussen
in de Uit-Kijk Gids op wat wél kan en mag, in plaats van ons
te richten op wat niet mag. Op een leuke manier proberen
we gedragsverandering in gang te zetten.”

Diane vervolgt: “De kijk op thuis werken is veranderd. Thuiswerken is blijvend en er ontstaat in de toekomst dus een
hybride vorm van werken; deels op kantoor, deels thuis. Maar
hoe houden we dan toch verbinding met collega’s en klanten?
Enerzijds door de beleving, hospitality, naar mensen thuis te
brengen. Anderzijds door iedereen straks als een bezoeker
in je pand te zien. Medewerkers worden gasten, kantoren
worden ontmoetingsplekken”. Laura de la Mar (oprichter
Gastvrijheid in Bedrijf Community en gastvrijheidsexpert) vult
Diane aan via een live verbinding: “Gastvrijheid is de kans
voor bedrijven om te overleven. Zorg dat je aandacht hebt
voor je medewerkers. Creëer ergonomische werkplekken bij
mensen thuis, verras ze eens met een attentie, maar vooral:
toon oprechte interesse.”

“ZORG DAT JE AANDACHT HEBT
VOOR JE MEDEWERKERS.”

BETEKENISVOL IMPACT MAKEN; HOE BLIJVEN WE RELEVANT?
Wat is geluk en hoe kunnen we daar zelf aan bijdragen? Hier
ging Aljan de Boer (Head of Inspiration bij TrendsActive) op in.
“Geluk heeft twee vormen. Hedonisme; kortstondig geluk, wat
je bijvoorbeeld ervaart als je iets nieuws koopt of uiteten gaat.
En eudemonisme; het lange termijn geluk, wat draait om betekenis. Hoe betekenisvoller jouw leven, hoe gelukkiger je
bent. Die zoektocht naar betekenis wordt steeds belangrijker.
We denken vaak dat vooral onze levensomstandigheden ons
geluk bepalen. Maar slechts 10 procent van ons geluk wordt
bepaald door levensomstandigheden, bijvoorbeeld waar en
hoe je opgroeit, de baan die je hebt. DNA bepaalt voor 50
procent ons geluk; sommige mensen hebben aanleg voor
somberdere of negatievere gevoelens. De activiteiten die we
doen, bepalen 40 procent van ons geluk. Dat is mooi! Want
daar kun je dus direct invloed op uitoefen en op inspelen.”

Aljan dringt door tot het publiek, “Wat is jouw bijdrage aan die 40 procent? Hoe kun jij mensen helpen om hun mentale welzijn
te vergroten of voorkomen dat het mentale welzijn onder druk komt te staan? Op die manier draag je bij aan een betekenisvol en dus gelukkig leven”. Aljan stipt ook het belang aan van sociale verbinding, iets wat momenteel behoorlijk onder druk
staat. “Er is een direct verband tussen sociale interactie en geluk; kwalitatieve en diepgaande relaties. Hoe speel jij daarop in?
Net als Laura de la Mar heeft hij mooie voorbeelden: “Organiseer een digitale personeelsbingo of vrijdagmiddagborrel.
Faciliteer gesprekken en digitale bijeenkomsten, verbind collega’s onderling met elkaar. Bel collega’s of klanten één-op-één
op. Wees proactief en draag als werkgever bij aan het werkgeluk thuis!”

“DRAAG BIJ AAN EEN BETEKENISVOL EN GELUKKIG LEVEN”

HOE TIL JE BELEVING IN EEN DIGITALE WERELD NAAR EEN HOGER NIVEAU?
Daar ging internationaal keynote spreker Nancy Rademaker (Nexxworks) op in. “Digitaal is de nieuwe norm geworden.
We zijn in het augmented tijdperk beland. Een tijdperk waarin ons gedrag zich kenmerkt zich door de 5 i’s: informed,
individualistic, impatient, intuitive en influenced. Ga je buigen of barsten in dit nieuwe tijdperk? Meebuigen doe je door de
klantervaring (Custom Experience) te verhogen. Wees transparant over data, prijszetting en duurzaamheid. Personaliseer
en individualiseer, ‘one size fits all’ is écht verleden tijd. Creëer gebruiksgemak en snelheid door toegankelijkheid, met self
service en technologie. Roep emotie op en herken emoties; maak gebruik van humor en tover een glimlach op het gezicht
van je klant! En tot slot: deel ervaringen door middel van reviews en social media.”

Nancy is ervan overtuigd dat een verbeterde medewerkersbeleving leidt tot meer betrokken medewerkers. Die op hun
beurt een veel betere klantervaring kunnen bieden, wat weer
zorgt voor loyale klanten. “Medewerkersbeleving (Employee
Experience) vergroot je door te investeren in de werkplek, organisatiestructuur en -cultuur, communicatie, technologie en
tools en leiderschap. Daarbij is het van belang dat het menselijke aspect niet wordt vergeten. Dus aan alle leidinggevenden: blijf vragen stellen en luisteren naar je medewerkers.
Tegelijkertijd werken aan Custom- en Employee Experience;
dat is hoe je meebuigt in de veranderende wereld. En vergeet
niet: het zijn de mensen die het laten werken!”

“HET ZIJN DE MENSEN DIE HET LATEN WERKEN”

CSU INNOVATIE AWARD 2020: EN DE WINNAAR IS…!
We reikten de innovatie award voor de 3e keer uit aan dé start-up of jonge ondernemer met het beste innovatieve en impactvolle idee voor de facilitaire branche. De prijs? Een investeringsbudget van maar liefst €10.000,- en een succesversneller in de
vorm van professionele ondersteuning. Drie finalisten pitchten tijdens het congres hun innovatie en werden vervolgens onderworpen aan een vragenvuur vanuit de jury. Dit waren de drie meest impactvolle ideeën van de finalisten:
PLAEX
Het innovatieve systeem van Plaex zorgt dat afval direct bij de bron wordt gesorteerd. Door de toepassing van Artificial
Intelligence wordt de afvalcontainer bovendien steeds slimmer.
WAILSALUTEM
1,5 meter afstand houden is lastig en aangeven wanneer iemand te dichtbij staat ook. De draagbare sensor van de 12 jarige
Wail helpt hierbij. Iedereen voelt zich direct een stuk veiliger.
ONTSMETTEN.COM
De rugzak van Ontsmetten.com brengt een vernieuwende, gebruiksvriendelijke manier om schoon te maken. Naast hygiëne,
zorgt de navulbare verpakking ook nog voor vermindering van plastic afval!

TROMGEROFFEL….
De grote winnaar was Tyrell Pantophlet van de (internationale!) start-up Plaex. De -dankzij Artificial Intelligence- slimme
afvalbak van Plaex sorteert automatisch afval en voorkomt
menselijke fouten in afvalscheiding. Wij feliciteren Plaex met
de overwinning en wensen de veelbelovende start-up veel
succes met de verdere ontwikkeling!
Wij kijken terug op wederom een leuke, inspirerende editie van
het Hospitality Congres. Dat -ondanks dat we niet fysiek bij
elkaar konden komen- enthousiast werd ontvangen door het
publiek. We kregen tijdens en na het congres warme en
energieke reacties, dit maakt ons trots en dankbaar. We zijn blij
dat het publiek zich onderdeel voelde van het Congres!
ZIEN WE U VOLGEND JAAR WEER?

GEFELICITEERD PLAEX!

