
Toen ik star�e met Eyes for Details had ik drie belangrijke punten voor ogen:
posi�viteit, beleving en verkoop. Drie punten die belangrijk zijn voor iedereen 
die werkt in de  belevingswereld . 

Posi�viteit klinkt heel simpel en logisch maar toch wordt er in de wereld van 
mystery guests nog vooral nega�ef teruggekoppeld. Niet bij Eyes for Details!
Al onze mystery guests worden in de selec�eprocedure getest op een posi�ef
kri�sche houding; een eigenschap die niet iedereen hee�. En waarom is dat 
wél zo belangrijk? Punten van kri�ek worden door medewerkers vooral ter 
harte genomen wanneer de posi�eve dingen ook zijn gezien en gemeld.

Beleving is een wollig begrip. Je kunt het niet pakken en het is niet eenduidig 
te omschrijven, maar uiteindelijk draait het wel om die beleving. Ik geloof erin
dat je ergens een glas wijn over je heen kunt krijgen, maar nog steeds weg 
gaat met zeer posi�eve gevoelens. Dat alleen maar dankzij de totaalbeleving.
Deze beleving hee� dan ook een belangrijke rol in de mystery visits en komt
voldoende aan bod in de rapportages.

Verkoop is de derde belangrijke pijler. Ik zie verkoop zelf niet alleen als iets wat 
de omzet verhoogt, maar veel meer als iets wat de beleving van een gast of 
klant mooier kan maken. De basis is gasten helpen door hen niet te laten zi�en 
met lege glazen bijvoorbeeld. Een stap verder is het doen van sugges�es,
waardoor iemand een nieuwe ervaring opdoet. Gastgericht verkopen is een 
onderdeel van gastvrijheid en klantgerichtheid. De omzetgroei (in extra 
verkoop, terugkerende gasten of klanten en aanbevelingen) zie ik als een 
bonus.

„„

Uw eigen gast of klant is het beste in staat om uw onderneming op deze
punten te beoordelen. Eyes for details zet daarom alleen mystery guests in 
die volledig passen bij en opgaan in uw doelgroep.
Medewerkers hebben niets in de gaten en u ontvangt waardevolle feedback
van uw gasten; van mystery guests die buiten de opdracht ook voor u zouden
kiezen.

In dit boekje geven we weer wat we voor u kunnen betekenen in het 
algemeen. Alle rapportages en trainingen die we leveren zijn maatwerk; 
afgestemd op uw wensen. Of dat nu een combina�e van onderzoeken is, 
eenmalig op perodiek; wat voor u werkt! De onderzoeken en trainingen
richten zich puur en alleen op zaken die voor uw onderneming van belang
en wenselijk zijn. Wel zo efficiënt.

Tot snel!

Beatrijs Oosterhof

beatrijs@eyesfordetails.nl
06-46222474

info@eyesfordetails.nl
www.eyesfordetails.nl
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Mystery visits

Weet u wat de beleving van uw gasten is?

Of het nu om een diner, een hotelovernach�ng of een bezoek aan een 
bibliotheek gaat. Bij bezoeken gaat het om de beleving. Als organisa�e
hee� u het helemaal uitgedacht. U weet met welk gevoel u gasten weer
naar huis wilt laten gaat. Maar beleven uw gasten dit ook zo? Stellen 
medewerkers in alles wat ze doen de gast centraal? 

Met mystery visits zet Eyes for Details mystery guests in die passen binnen
uw doelgroep. Dankzij hen kunt u door de ogen van uw doelgroep ervaren
hoe de beleving is en waar u deze kunt verbeteren.
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 Bent u al 

    opgenomen?
„

„
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Mystery shopping

Weet u hoeveel uw klanten zouden willen kopen?

Is de drempel om uw winkel binnen te lopen hoog of laag? Kunnen 
klanten op hun gemak rondkijken? Zijn er medewerkers in de buurt om
vragen te beantwoorden? Hoe proac�ef is de medewerker in het helpen
van de klant bij zijn of haar aankoop? Draagt de medewerker bij aan extra
verkopen? Allemaal vragen waar u antwoord op wilt. 

Door mystery shoppers in te ze�en, komt u daar snel achter. 
Medewerkers leren dat verkopen een service is en dat zij klanten zo nog 
beter kunnen helpen.

 Kan ik u helpen?

 Waarmee kan ik 

             u helpen?
„ „

„

„
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Mystery call

Is uw organisa�e bereikbaar en bereidbaar?

Met mystery calling kunt u toetsen hoe de telefonische bereikbaarheid en 
bereidbaarheid van uw organisa�e is. Duurt het lang voordat de telefoon 
is opgenomen? Is de medewerker vriendelijk? Hoe is de bereidheid om te
helpen? Wordt op de juiste wijze doorverbonden?

Met mystery calling komen we daar achter en zorgt Eyes for Details dat uw
organisa�e ook aan de telefoon voor de best mogelijke service en 
beleving zorgt. 

 Op dit moment zijn

wij niet bereikbaar...
„

„
 Op dit moment zijn

wij niet bereikbaar...
„

„



10

Mystery mail

Hoe servicegericht is uw e-mail communica�e?

E-mail is net zo’n belangrijk communica�emiddel als de telefoon. Daar 
waar de telefoon rinkelend om aandacht vraagt, kan een e-mail onbedoeld
blijven liggen. Aan de telefoon is de intona�e veelzeggend, maar een 
e-mail kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. 

Bedrijven die willen weten hoe servicegericht hun e-mailcommunica�e is 
en dit willen verbeteren, doen er goed aan met mystery mailing aan de 
slag te gaan. 

 U heeft 56 ongelezen 

e-mailberichten...
„

„



 Training is 

bewustwording
„

„
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Training

Wilt u uw team in slechts enkele uren mo�veren?

De mystery rapporten zijn de basis voor iedere training die Eyes for Details
verzorgt. Dat maakt de training tot maatwerk. De stof waarmee we aan de
slag gaan is aansprekend, het gaat immers over het bedrijf zelf. In een 
korte, krach�ge sessie komen we snel tot de kern. De medewerkers zijn
geïnspireerd en gemo�veerd, terwijl het maar enkele uren van hun en 
uw kostbare �jd hee� gekost. 

Het belangrijkste is dat alles gegeven in de training, direct gebruikt kan 
worden door de deelnemers en alles dus op een hele eenvoudige 
manier ingezet kan worden.

 Training is 

bewustwording
„

„



 Personeel getraind  

in bewustwording„
„
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Gastvrijheid training

Basis, uitstekend, excellent.

Eyes for details biedt meerdere gastvrijheid trainingen aan: basis, 
uitstekend en excellent. Deze kunnen gecombineerd worden in één 
training of in verschillende sessies worden gegeven.

Alle trainingen zijn gebaseerd op de input uit de mystery visits aan uw 
bedrijf en afgestemd op uw wensen. Deze training wordt meestal 
gecombineerd met de verkooptraining, juist omdat verkoop een 
onderdeel van gastvrijheid is. 

Tevreden gast

Terugkerende gast

Tevreden personeel



 Dan moet u bij 

    mijn collega zijn,

ik ben alleen runner.
„

„
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Verkoop training

Verkopen is niet eng maar juist heel leuk!

Verkoop en gastvrijheid/beleving liggen zo dicht bij elkaar dat de 
verkooptraining vaak wordt gekoppeld aan de gastvrijheid training. Bij de
verkooptraining is het gastgerichte aspect het allerbelangrijkst. 
We verkopen om de gast een leukere dag/ervaring/beleving te geven.
In deze training leren medewerkers met behulp van diverse tools en 
vraagstellingen om te gaan met de onzichtbare drempel die zij vaak
ervaren. 

De bewustwording dat we verkopen om de gast een leukere dag/ervaring/
beleving te geven in combina�e met nieuw opgedane vaardigheden zijn
al�jd voldoende om deelnemers te laten inzien dat verkopen niet eng,
maar juist leuk is!



 Achter elke goede

manager, staat goed

personeel.
„

„
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Management training

Feedback, mo�veren, aansporen.

Het management hee� nog weer andere uitdagingen dan de 
medewerkers, zoals het mo�veren van personeel, het triggeren van 
personeel om te gaan verkopen, het houden van overzicht, het bewaken
van kwaliteit en het klaarstomen en begeleiden van pas startende 
medewerkers. Deze onderdelen en het leren van feedback geven, 
omgaan met klachten en het bewust worden van eigen uitstraling zijn 
onder andere onderdelen van deze training.

Deze training is kort, bestaat uit twee sessies en is gericht op de 
daadwerkelijke situa�e van de manager.



 Zo heb ik hem 

      meegekregen.
„

„
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Klachten

Klachten, zo slecht zijn ze niet!

Vaak weten medewerkers niet hoe ze moeten omgaan met klachten.
Onvoldoende empathie, geen daadkracht tonen en het niet goed luisteren
naar de gast/klant zijn redenen waarom een klacht verder escaleert.

In de klachtentraining leren deelnemers klachten in te delen in drie 
verschillende grada�es en naar behoren af te handelen. De training kan
onderdeel uitmaken van de gastvrijheid training of als apart onderdeel
gegeven worden.



„
In doelgerichte stappen

het ontwikkelen 

van talenten.
„
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Coaching

Het coachen van medewerkers is een traject van meerdere sessies.
Hierin gaan we gericht aan de slag met de doelen van de leidinggevende/
werkgever en de doelen van de medewerker die gecoacht wordt. Na een
intake gaat Eyes for Details doelgericht te werk om met korte workshops
en opdrachten snel resultaat te behalen. U kunt hierbij denken aan de 
volgende doelen:

- Begeleiden medewerkers
- Delegeren
- Gastvrijheid 
- Enthousiasmeren
- Overzicht
- Leiding geven
- Communiceren
- Feedback geven
- Oplossend vermogen creëren
- Verantwoordelijkheid

Deze coaching sessies geven wij op verschillende niveau’s.



Waarom 

brainstormen?

Nu verrassend...

...volgend jaar standaard...

...over 2 jaar saai!
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Brainstormen

In weinig bedrijven wordt voldoende �jd genomen om te brainstormen
en te komen tot nieuwe verrassende ideeën. Terwijl dit juist is waarin het
verschil kan worden gemaakt. Wat nu verrassend is, is volgend jaar 
standaard en over twee jaar saai. Investeer daarom in de crea�viteit van
uw team; zij kennen de markt en uw bedrijf goed.

De korte doelgerichte brainstormsessies onder leiding van Eyes for Details
zullen crea�viteit aanwakkeren en ideeën stroomlijnen. Het resultaat: 
ontwikkeling van ac�viteiten die leiden tot het steeds opnieuw verrassen 
van uw gasten/klanten.



„
Het totale beeld.

„
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Presentatie mystery resultaten

Klanten van Eyes for Details geven vaak aan dat hun medewerkers echt 
uitkijken naar de rapportages. Ze vinden het een plezier te lezen hoe hun
gasten/klanten een bezoek hebben ervaren. Om dit nog extra kracht bij 
te ze�en, kunt u kiezen voor een korte presenta�e van de mystery visit
resultaten bij u op loca�e.

Tijdens de presenta�e bespreken wij wat opviel. Daarnaast is er direct 
ruimte om tools aan te reiken aan uw medewerkers voor het verbeteren
en op�maliseren van de service.



 Excellente service.
„ „
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De kracht van herhalen en combineren

De mystery onderzoeken zijn in elke combina�e mogelijk en kunnen zo
vaak herhaald worden als wenselijk is. Sterker nog: combineren en 
herhalen geven een meer gewogen oordeel en dragen zo bij aan een 
nog betere serviceverlening. 

Zo kan iedere organisa�e door middel van de mystery rapporten en de 
maa�rainingen werken aan het realiseren van excellente service op 
loca�e, via de telefoon én per e-mail.
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