
 

 

Wat is gastvrijheid? 
 
 
Hospitality, gastvrijheid, hostmanship, klantbeleving, gastgerichtheid, klantvriendelijkheid. Wat 
is het, wat is het verschil, wat zijn de overeenkomsten? Vraag het tien mensen en je krijgt tien 
verschillende antwoorden. Laten we maar direct beginnen om door de bomen het bos te laten 
zien: er is geen definitie. Dat is het mooie van het thema. Het gaat erom welke beleving jij wilt 
creëren: bij een ontvangst bij een bank zul je een andere gastvrijheidsbeleving willen ervaren 
dan bij  de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.  

Hospitality of Gastvrijheid? Het verschil tussen Hospitality en gastvrijheid is voornamelijk de taal: 
Engels of Nederlands. In de definitie van de termen zit weinig verschil. Wel is het opvallend dat 
het woord 'Hospitality' vaak in verband wordt gebracht met de Hospitality Industrie (horeca). In 
dit artikel zullen we daarom beide termen gebruiken. Toch behoefte aan een definitie? Hierbij 
een rijtje: 

 
Uit de definities lees je dat gastvrijheid vooral een gevoel of beleving is van een gast. Dat maakt 
ook dat je als persoon of bedrijf niet gastvrij kunt zijn, dat bepaalt de gast. 
 
 
1. Gastvrijheid is… het gevoel dat je te gast bent. 
Wanneer je klant bent, gaat het om je portemonnee. Wanneer je patiënt bent, ben je vooral een 
ziektegeval. Wanneer je een cliënt bent, gaat het om de overeenkomst die gesloten is. Wanneer 
je te gast bent, word je als uniek mens gezien die welkom wordt geheten en waarvoor oprechte 
aandacht is. Gastvrijheid is de kunst om mensen welkom te laten voelen. 
 
 

 Gulheid in het onthalen of herbergen van gasten; synoniem: hospitaliteit • de plicht, de deugd der 
gastvrijheid. 2. het opnemen resp. opgenomen-worden als gast • gastvrijheid aanbieden, bewijzen, 
genieten, verlenen. (van Dale)   
 
Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen het 
ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil. 
(Wikipedia)    
 
Gastvrijheid is als een warm, gastvrij en welkom gevoel dat je krijgt als je ergens binnenkomt, en als de 
service op het gebied van eten, drinken en overig..... Dit alles met als doel om het bezoek te 
veraangenamen en onderscheidend vermogen te genereren. (‘Hospitality op de werkvloer’ stellen 
Dommerholt en Hofman, 2010)     
 
De kunst om mensen welkom te laten voelen (Hostmanship,  
J. Gunnarsson, 2007) 
 
Gastvrijheid is het prettige, welkome gevoel dat de gast beleeft bij het contact met de gastheer en de 
dienst van het bedrijf. (Mood Maker, Hokkeling en De la Mar, 2012) 



 

 

2. Gastvrijheid is… een positieve, memorabele beleving die het doorvertellen waard is. 
Gastvrijheid is het overtreffen van verwachtingen. Uit onderzoek blijkt dat tevredenheid niet 
direct leidt tot loyaliteit. Je zult dus meer moeten doen dan de gast verwacht. Tevredenheid is 
onvoldoende. Het streven naar een zeer tevreden (9+)-beleving zal meer rendement opleveren. 
Wanneer je op een positieve wijze geraakt wordt tijdens een beleving zal de kans groot zijn dat je 
de volgende keer weer kiest voor dat bedrijf. Daarnaast heeft de gast een verhaal die het delen 
waard is. Door positieve mond-op-mond reclame zal het imago sterker worden en nieuwe gasten 
opleveren. Gastvrijheid is de kunst van het overtreffen van de verwachting van de gast. 
Gastvrijheid is de kunst van het creëren van memorabele momenten. 
 
3. Gastvrijheid is… een totaalbeleving. 
Een gastvrijheidsbeleving is niet gebaseerd op een moment of element maar de totaalreis. Die 
reis begint vaak bij de gast thuis. Een gast kijkt op internet, stapt in de auto, parkeert, loopt naar 
het pand toe, etc. Dit noemen we de voorbeleving in de ‘Guest Journey’. Zelfs na het afscheid kan 
de beleving worden bepaald, dit noemen we nabeleving. Zowel de houding en gedrag van 
medewerkers (“gastheerschap”) als de ambiance (omgeving/plaats) als het product (zoals 
services) en proces (zoals wachten) spelen een rol in de beleving. In die reis zijn specifieke 
‘kritische belevingsmomenten’ die een doorslaggevende rol spelen in de waardering van het 
totaal. Denk maar aan een vieze wc, lang wachten of een onvriendelijke medewerker. Gastvrijheid 
is de kunst van het regisseren van een totaalbeleving. 
 
Het organiseren van een gastvrijheidsbeleving kun je door te focussen op zowel de harde 
tastbare zaken zoals inrichting, processen en producten (gastgerichtheid) als de zachte, 
menselijke kant (gastheerschap). Gastgerichtheid is de tastbare en registreerbare wijze waarop 
een dienst geleverd wordt aan een gast. Gastheerschap is naar beste kunnen, vanuit je hart, een 
gast oprechte aandacht, veiligheid en comfort bieden. 

 
Figuur 1: Elementen van gastvrijheid Bron: Mood Maker, Hokkeling en De la Mar (2012)  
 
4. Gastvrijheid is… one size fits one. 
Elke gast is anders. Elke gast heeft andere doelen, behoeften, wensen en verwachtingen. 
Daarnaast verschilt het karakter, maar ook de emotie en het stressniveau van moment tot 
moment. Er is dus geen oplossing waarbij je voor iedereen een gastvrijheidsbeleving creëert. 
Daarom spreken we over “behandel een ander zoals de ander behandeld wilt worden” in plaats 



 

 

van “behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden”. Gastvrijheid is de kunst van het 
kennen van je gast en zijn/haar wensen, behoeften en verwachtingen. 
 
5. Gastvrijheid is… 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. Daarbij gaat het om oprechte aandacht, 
passie, representativiteit, kennis van zaken, ‘tone of voice’ en mensenkennis. Excellente gastheren 
en – vrouwen kunnen de gast “lezen” door deze aan te voelen, kunnen zich inleven en begrijpen 
wat de gast nodig heeft en passen hun gedrag hierop aan. Gastvrijheid is het blij maken van gasten 
door middel van excellent gastheerschap. 


