
Train-de-trainer Training 2
Het Schouwse bord



1. Terugblik en ervaringen

2. 5 minute werkvorm

3. Gastvrijheid ontwikkelen 
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Opdracht
Bereid je voor op een mini-training over 
gastvrijheid van max. 5 minuten.







Wat maakt het dat 

gastheerschap
geen constante 

factor is?

GASTVRIJHEID ONTWIKKELEN









1. Inzicht in de gast: weet wie je gast is, wat je gast 
wil, ervaart en verwacht. 

2. Inzicht in de guest journey, kritische 
belevingsmomenten en gastvrijheidsversterkers.

3. Continu meten van beleving.

4. Leren van complimenten, tips, reviews en 
klachten.



‘Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen 
mensen bij elkaar om hout te verzamelen, het 
werk te verdelen en orders te geven. 

In plaats daarvan, leer ze eerst verlangen naar 
de enorme eindeloze zee.’



Plan van aanpak

1. Visie (why)

2. Kernwaarden (how)

3. Vertaling naar uitvoering in 4 p’s (what)

4. Interventies 

5. Planning 





kernwaarden



The Disney Company’s
10 (management) principles

1. Make everyone’s dream come true.

2. You better believe it.

3. Never a customer, always a guest.

4. All for one and one for all.

5. Share the sportlight.

6. Dare to dare.

7. Practice, practice, practice.

8. Make your elephant fly.

9. Capture the magic wirh storyboards.

10. Give details top billing.



Disneyland

In de uitvoering:

• Maak oogcontact en lach.

• Groet en verwelkom iedere gast.

• Zoek contact met gasten.

• Bied onmiddellijk service bij klachten.

• Laat de juiste lichaamstaal zien.

• Zorg voor de “magische” ervaring.

• Bedank iedere gast.





Succes begint bij kleine doeltjes



Vertaling naar 4 p’s

• Personen

• Proces

• Product 

• Plaats

Passend bij de visie en kernwaarden 
Gezien vanuit de ogen van de gast

Begrijpelijk en uitvoerbaar voor het team.



Vertaling naar 4 p’s

Personen

Gastvrijheids:

- formule

- recept

- kompas

- handboek

Helder, dynamisch, focus op gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en doel.



Vertaling naar 4 p’s

• Personen

• Proces: inwerkprogramma, klachtafhandeling, 
reservering maken, afrekenen etc.

• Product: streekproducten, kindermenu, etc

• Plaats: omgeving, inrichting, website

Passend bij de visie en kernwaarden 
Gezien vanuit de ogen van de gast

Begrijpelijk en uitvoerbaar voor het team.



‘Waar je struikelt, 
ligt je grootste schat.’



interventies

• Dagstarts mbv gastvrijheidsdashboard

• Structurele evaluatie – en ontwikkelmomenten

• Guest Journey

• Site-visits

• 5 minute werkvormen 





Chasm



Laat medewerkers zich welkom 
en gewaardeerd voelen. 

Goed voorbeeld doet volgen.







Gastvrijheidsvisie maken



Wie zijn jullie gasten?



Huiswerk 

 Moodmaker boek lezen:

• Hoofdstuk 6

• Hoofdstuk 7: blz. 118 t/m 121 tot integraal ontwikkelen, blz. 
129 t/m 132, blz. 136 t/m 138 tot rode balk, blz.144 t/m 147

 Samen aan de slag met:

• Teamanalyse

• Vragenlijst visie gastvrijheid ‘waarom’ en ‘ambitie en analyse’



Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/
http://www.facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

