
 

 

Excellent gastheerschap (m/v) 
 
 
Gastvrijheid begint bij… jou!  
Gastvrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door excellent gastheerschap. Binnen de elementen 
van gastvrijheid maakt vooral het gastheerschap, de houding en het gedag van medewerkers, 
het verschil in de beleving bij de gast.  

Gastheerschap, je tweede beroep 
Misschien wist je het nog niet. Je hebt twee beroepen! Je 
hebt je professie, of dat nou schoonmaker, 
verpleegkundige, klantbeheerder, gastvrouw, verkoper, 
manager of…………. is. Daarnaast ben je gastheer of –
vrouw. Als gast maak je namelijk geen onderscheid in 
functie. Iedereen die je tijdens je bezoek ontmoet, heeft 
invloed op je beleving. 
 
Van hart tot hart 
De menselijke factor in gastvrijheid is het element wat de 
meeste impact heeft. Denk maar eens terug aan een 
moment dat jij verrast werd door gastvrijheid. Ongetwijfeld 
was er een persoon die een doorslaggevende rol had in die 
beleving. Je kunt door een glimlach iemands hart raken. 
Dat zal een meubelstuk of procedure niet zo snel doen. 
Wereldberoemd dichteres en activist Dr. Maya Angelou zei 
eens: “Mensen vergeten wat je hebt gezegd, ze vergeten 
wat je hebt gedaan, maar ze vergeten nooit het gevoel dat 
je ze hebt gegeven”.  

Een kunst 
Excellent gastheerschap is de kunst (geen kunstje) om 
mensen welkom te laten voelen, mensen in hun hart te 
raken door oprechte aandacht en hartelijkheid. Excellent 
gastheerschap is  authentiek, je bent (opr)echt 
geïnteresseerd in de ander en hebt volledige aandacht. Je 
kunt wel een bord met de tekst ‘welkom’ bij de ingang 
plaatsen, maar dit hoeft nog geen welkom gevoel te geven. 
 
Mood Makers 
Ze lopen in iedere organisatie rond: medewerkers die elke dag met een glimlach op het werk 
verschijnen en gasten helpen zonder dat het hen gevraagd of opgedragen wordt. Gewoon, 
omdat het "in hun zit". Een drive om mensen blij te maken. Deze sterren zonder sterallures 
noemen wij 'Mood Makers'. Ze zijn vaak bekend bij iedereen in de organisatie. Zo ontmoette ik 
eens een beveiliger, Wynand, die 'doktor Love' werd genoemd. Of Sasha, een medewerker van 
het personeelsrestaurant die 'de gastheer van de organisatie' werd genoemd omdat iedereen in 
het ziekenhuis hem kende vanwege zijn gastvrije uitstraling, schouderklopjes, knipogen, 
complimentjes en behulpzaamheid. 



 

 

Competenties 
Wat maakt een medewerker tot een excellente gastheer of -vrouw?  

1. Enthousiasme, gemotiveerde houding en een representatieve uitstraling. 
2. Oprechte aandacht en interesse, inlevingsvermogen en empathie. 
3. Een dienstbare houding: proactief en behulpzaam. 
4. Een cliënt/gast kunnen "lezen" en gedrag op behoefte kunnen afstemmen. 
5. Hij/zij past zijn/haar snelheid aan. 
6. Hij/zij communiceert vriendelijk en duidelijk en met goede omgangsvormen. 
7. Hij/zij werkt met passie en toewijding en met een onbaatzuchtige drijfveer om van 

betekenis te zijn. 
8. Hij/zij voelt zich verantwoordelijk voor de beleving van de cliënt/gast. 
9. Hij/zij is een bekwame professional met verantwoordelijkheidsgevoel. 
10. Hij/zij levert een positieve bijdrage aan de aanspreekcultuur en teamperformance. 

 
Kunnen, weten, willen, mogen, zijn 
Helaas maak ik ook vaak mee dat er in organisaties Mood Makers undercover opereren. Ze 
willen graag gastvrij zijn, maar dit wordt ontmoedigd door collega’s, managers, processen en 
andere factoren. Ik zie vaak dat medewerkers wel heel graag gastvrij willen zijn, maar de context 
de belemmerende factor is.  
Wanneer ik aan de slag ga met gastvrijheid in een organisatie, kom ik ook dikwijls weerstand 
tegen. Opvallend is dat wanneer je door de weerstand heen prikt het vaak geen kwestie is van 
niet willen, maar niet weten wat er verwacht wordt, bang zijn dat men niet aan de verwachting 
kan voldoen, men last heeft van disfunctionerende collega’s of managers, wordt beperkt door 
regels, procedures of ontbrekende randvoorwaarden of negatieve ervaringen uit het verleden. 
Zo verdwijnen vaak geniale ideeën en oplossingen in de ‘leemlaag’ van de organisatie en ebt de 
positieve energie weg wanneer er geen vooruitgang lijkt te worden geboekt.  
 
Gastgedrevenheid als kernkwaliteit 
Gastvrijheid wordt niet alleen gestuurd door kennis (weten), vaardigheden (kunnen), drijfveren 
(willen) en randvoorwaarden uit de organisatie (mogen), maar ook door iemands 
kernkwaliteiten (zijn). Sommige mensen hebben andere kwaliteiten ontwikkeld dan het EQ. De 
vraag is of zulke mensen blij worden van een functie met intensief gastcontact. Helaas maak ik 
nog te vaak mee dat medewerkers in de facilitaire dienst op een functie worden geplaatst die 
ver afstaat van hun kernkwaliteiten. Hoe kan je dan verwachten dat iemand met volle passie en 
energie gastvrij is? De juiste persoon met de juiste begaafdheden voor die functie in een goede 
teamsamenstelling is het recept. Gastvrijheid is daarom wat mij betreft een kwestie van 
ontwikkelen in plaats van aanleren of afleren. 

 


