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Gastvrijheid @ Attent





Voor wie willen we gastvrij zijn?



Cliënt



Familie en vrienden



Mantelzorger



Gast



Collega



Vrijwilliger



Wat levert 
gastvrijheid op?





Geluksgevoel bij trots, status en erkenning, 
zelfvertrouwen, gewaardeerd en belangrijk voelen.

Oxytocine
Geluksgevoel bij relaties en aanraking, versterkt 
vertrouwen, bij onbaatzuchtige inspanning.

Endorfine
Geluksgevoel bij lachen en inspanning. Maskeert 
pijn.

Dopamine
Geluksgevoel bij behalen van doelen en beloning.

Serotonine



Onbaatzuchtig
https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU




16

De psychologie van hospitality



Gastheerschap (m/v) is je tweede beroep



Eerste indruk in … seconden7





Paarse krokodil

https://www.youtube.com/watch?v=mJipJwDPJ-g

https://www.youtube.com/watch?v=mJipJwDPJ-g


Gastvrijheid is…

https://www.youtube.com/watch?v=OtWRCIkFl00

https://www.youtube.com/watch?v=OtWRCIkFl00






https://www.youtube.com/watch?v=fe0icVe6Apg

De beste zorg bepalen we samen.

Aanvoelen – Inleven - Begrijpen

https://www.youtube.com/watch?v=fe0icVe6Apg


De kracht van gastvrijheid

1. Een goede eerste indruk

2. De basis op orde

3. Inleven, aanvoelen, aansluiten

4. Vanuit je hart helpen

5. Echte aandacht

6. Positieve communicatie

7. Memorabele momenten creëren

8. Gastvrij zijn voor je collega’s



Gastvrijheid is een kunstje

Stelling



Gastvrijheid is geen trucje

https://www.youtube.co
m/watch?v=oJeu61ZhfAk

https://www.youtube.com/watch?v=oJeu61ZhfAk


Gastvrijheid 

is een kunst



Mijn vriendelijkheid is 
afhankelijk van de 

vriendelijkheid van de 
cliënt/gast

Stelling







Gastvrijheid is: behandel 
een ander zoals je zelf 

behandeld wilt worden.

Stelling



Behandel een ander zoals de ander 
behandeld wilt worden.



Gastvrijheid kost tijd

Stelling





Gastvrijheid heeft grenzen

Stelling





Ik ben gastvrij

Stelling



Mijn collega’s 
zijn gastvrij

Stelling



Onze cliënten ervaren 
Attent als gastvrij

Stelling



Gastvrijheids-

arrogantie

96% vindt zichzelf gastvrij

50% vindt zijn collega gastvrij

35% van de gasten/klanten ervaart gastvrijheid





Ze
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eDeel een ervaring waarin jij gastvrij was.

1. Wat heb je gedaan?

2. Wat was het effect op de ander?

3. Wat was het effect op jezelf?





Hoe gastvrij 
zijn wij?
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e
Schrijf een kaart aan jezelf

Welke kwaliteiten ga jij de komende tijd 

bewust inzetten om 

een steentje bij te dragen aan gastvrijheid?



Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

