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Aanleiding - pagina 3

De infographic is gevormd op basis van

onderzoek naar de toekomstige

behoeften omtrent gastvrijheid en

beveiliging. Allereerst wordt de motivatie

van het onderzoek toegelicht.

Storyframing - pagina 6

De conclusies en bevindingen van het

onderzoek zijn vervolgens gevisualiseerd

in de infographic. De basis van deze

visualisering wordt op deze pagina

toegelicht.

Onderzoeksmodel - pagina 4

Vervolgens geeft het onderzoeksmodel

inzicht in de vormgeving van het

onderzoek.

Infographic - pagina 7 en 8

De infographic bestaat uit een voor- en

achterkant die op deze twee pagina’s

worden weergeven.

Conclusie onderzoek - pagina 5

Na het onderzoek zijn conclusies gedaan

a.d.h.v. het GAP model.

Aanbevelingen - pagina 9

Tot slot worden er aanbevelingen gedaan

voor FCP en de direct betrokken partners

van conventions omtrent het

beroepsproduct.
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https://www.conventionsinfriesland.nl/nl/kennisbank

De resultaten van eerder gedaan onderzoek gaven weer dat

de beveiliging door bezoekers als positief wordt ervaren, maar

niet dat de beveiliging voor de bezoekers opvalt en het de

gastvrijheidsbeleving bevordert. Ook werd gesignaleerd dat er

een verschil is in behoefte aan technische beveiliging, zoals in

de video hiernaast wordt benoemd. Het blijkt dus dat er nog

veel onduidelijk is over de relatie tussen beveiliging en

gastvrijheid en daarom is nader onderzoek gewenst.

Door de huidige trends en ontwikkelingen is de beveiliging een

erg dynamisch onderwerp. Het risico dat de stichting nu loopt

is dat de beveiliging tijdens conventions binnenkort niet meer

zal voldoen aan de klantenbehoeften. Hierdoor loopt het doel

van Friesland Convention Partners (het hebben van Friesland

als populaire congresbestemming) gevaar, omdat

organisatoren van conventions het belangrijk vinden dat

bezoekers tevreden zijn over de facilitaire diensten en zo ook

de beveiliging. De stichting vraagt kortom naar een passend

beroepsproduct om te overhandigen aan de organisatoren en

aanbieders met als doel hen te overtuigen de beveiliging

toekomstbestendig te maken. Daarnaast wordt gevraagd om

hetzelfde beroepsproduct te kunnen gebruiken om overige

partners te informeren via de kennisbank op haar website.
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Het onderzoeksmodel hiernaast is de basis

geweest voor het onderzoek.

Zoals te zien in het model, zijn de

bezoekersbehoeften relevant bij de beveiliging

en gastvrijheid. Deze twee kernbegrippen zijn

onderhevig aan trends en ontwikkelingen. Alles

tezamen bepaalt de toekomstige behoeften

met betrekking tot gastvrije beveiliging. De

informatie rondom deze toekomstige behoeften

kan gebruikt worden om direct betrokken

partners te overtuigen actie te ondernemen en

kan de overige partners hierover informeren.

Voor het onderzoek zijn de volgende methoden

verricht: literatuur-/documentenonderzoek,

interviews, observatiegesprekken, het bijwonen

van workshops en het voeren van een

focusgroepsgesprek.
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Inrichting en verrichting van gastvrije beveiliging - GAP 2 enGAP 3
Uit het onderzoek is gebleken dat beveiliging en gastvrijheid twee begrippen zijn die overlappen op

het gebied van de bezoekersbehoeften. Beide faciliteiten hebben namelijk invloed op de

fundamentele componenten: ontvangst, efficiëntie en comfort. In de praktijk worden de beveiliging en

gastvrijheidsfaciliteiten echter vaak los van elkaar benaderd door de organiserende partijen. Het

gevolg hiervan is dat de inrichting en verrichting van de beveiliging niet aansluit bij de toekomstige

klantbehoeften. De inrichting is in dit geval de voorbereidende fase en de verrichting is wat er op de

werkvloer gebeurt als gevolg van de bedrijfsvoering. In beide is een gebrek aan samenwerking

gesignaleerd, wat in de toekomst negatieve gevolgen kan hebben. Eventuele negatieve gevolgen

kunnen komen door het veranderen van de beveiligingsfunctie en door veranderende

bezoekersbehoeften dankzij de toenemende essentie van beleving en duurzaamheid.

Een oplossing is dan ook, zoals dat gebeurt bij een best practice en de voorkeur heeft van partners,

om een convention vorm te geven middels co-creatie. De gesproken partners zijn hiertoe bereid en

zijn er tevens toe bereid om middels bijeenkomsten expertises te delen. Dit vormt draagvlak voor de

co-creatie, want door bewustwording en het zelf ervaren kan de aandacht getrokken worden bij

zowel serviceaanbieders als organisatoren. De onderwerpen binnen de co-creatie staan opgenomen

in de infographic.

Bezoekersbehoeftenbekend bij organiserendepartijen - GAP 1

Wat interessant is, is dat de bezoekers over het algemeen erg tevreden zijn. Wat dat betreft is er geen kritiekpunt in deze GAP te constateren. Bovendien zijn de praktijkdeskundigen

(toeleveranciers) het eens over de invulling van beveiliging, waarbij technologie slechts een middel en mankracht onmisbaar is. Echter blijkt uit de gevonden ontwikkelingen dat er het

risico gelopen wordt dat er wel een GAP kan ontstaan. Allereerst blijkt dat de beleving steeds belangrijker wordt voor het bestaansrecht van conventions. Het is dus te verwachten dat

het slechts nastreven van de fundamentele componenten van gastvrijheid (uitnodigend, efficiënt, comfortabel), die bezoekers ervaren met de beveiliging, in de toekomst niet meer

voldoende is. De componenten van toegevoegde waarde ((ont)zorgen, vermaak, verrassing) worden steeds belangrijker. Tevens is het interessant dat een jongere doelgroep

bezoekers minder behoefte heeft aan fysieke beveiliging in vergelijking tot een oudere doelgroep. Deze jongere doelgroep maakt in de toekomst deel uit van de zakelijke markt,

waardoor technische beveiliging in de toekomst wellicht effectief is voor zowel objectieve- als subjectieve veiligheid. 5



De basis van de infographic bestaat uit

storyboarding en wireframing. Een

storyboard geeft een opeenvolging van

blokken weer om een verhaal te vertellen en

wireframing is een weergave van relaties

tussen elementen. De paarse blokken en

pijlen dienen hiervoor.

De afbeelding hiernaast is de basis voor de

voorkant en achterkant van de infographic.

De voorkant bevat de relevante informatie

a.d.h.v. het onderzoeksmodel en de

bevindingen van het onderzoek. De

achterkant dient als toelichting en leeswijzer.

Deze infographic is op zichzelf te

downloaden en ook bestaan er vier (twee

Nederlandse en twee Engelse) fysieke,

geplastificeerde, varianten.

Op verzoek kan het verantwoordings-

document van het onderzoek verstrekt

worden aan externen.
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• Het uitprinten (twee varianten per taal) op plastic en het 

gebruik van de herbruikbare infographic tijdens beurzen 

om co-creatie te stimuleren.

• Het plaatsen van deze powerpoint, de downloadbare 

infographic en de Engelse versies op de website.

• Eens per jaar een bijeenkomst om met partners te 

spreken over de onderwerpen van de infographic, 

expertises te delen en belangen uit te spreken.

• Vervolgonderzoek naar de toekomstige zakelijke gast 

en technische beveiliging.

• Vervolgonderzoek naar de beste manier om co-creatie 

vorm te geven (virtueel / fysiek).

• Het meenemen van de infographic om de co-creatie van 

conventions te initiëren en te realiseren.

• Eens per jaar een bijeenkomst om met andere partners te 

spreken over de onderwerpen van de infographic, 

expertises te delen en belangen uit te spreken. 

• Verdiepend onderzoek naar de invloeden van: (intern) 

risicobewustzijn, een gastvrije opstelling, predictive

profiling, crowd-control, toegangsbeleid, personeelsbeleid, 

servicescape en zichtbare maatregelen.
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Samen toezien op gastvrij beveiligde conventions
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