
Een gastvrij OneFM voor DSM
Training 1

Hoe gastvrijheid bijdraagt aan de OneFM visie voor DSM



1. Aanleiding en toelichting training

2. Kennismaken en verwachtingen

3. Een gastvrij OneFM Team voor DSM

4. Waarom en hoe?
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Trainingsprogramma

Training OneFM

1. Toelichting en waardecreatie van het OneFM
concept en de rol die gastvrijheid hier in speelt. Hoe 
kun je gastvrijheid toepassen in je werk?

2. Eén team, één verantwoordelijkheid en het zijn van 
één gezicht naar de gast. Inzicht in elkaars werk en 
uitdagingen. Omgangsvormen en werkafspraken.

Training 1
26 mei) Ochtend Sittard, middag: Geleen
27 mei) ochtend: Heerlen de Beitel, middag: Heerlen 

Training 2
13 juni) ochtend: Heerlen de Beitel, middag: Heerlen
23 juni) ochtend: Sittard, middag: Geleen



Sportieve Bart

catering



Het OneFM Team
De gastvrijheid bij DSM verhogen

Wat weet je er van?
• Schrijf op post-its zoveel 

mogelijk wat je al weet over het 
OneFM Team. 

Wat is nog onduidelijk?
• Schrijf iedere vraag die je hebt 

op een nieuwe post-it.



Het gastvrij OneFM Team 

van ondersteunend naar onderscheidend



Het doel van het OneFM Team

Gasten en eindgebruikers voelen 
zich meer welkom bij DSM.



Gasten zien, voelen en ervaren:
• Oprechte aandacht
• Oog voor detail
• Dialoog
• Herkenbaarheid 
• Bereikbaarheid



Het OneFM Team
één team, één verantwoordelijkheid



één team, één verantwoordelijkheid



Waarom gastvrijheid?



Gastvrijheid in je werk

1. Wat kun jij beter of anders doen om de gast nog beter te 
helpen? Min. 3

2. Wat kun jij in je werkomgeving verbeteren wat bijdraagt aan 
een betere gastvrije uitstraling? Min. 2

3. Met wie wil je meer samenwerken om je werk beter voor de 
gast uit te kunnen voeren? 



Gastvrijheid

Zoals thuis!? 

Het gastvrij handelen. 

Het ontvangen van en het zijn met gasten, klanten, 

bezoekers, collega’s en ‘vreemdelingen’, 

in vrijheid en goede wil. 

Zoals thuis!? 





Gastvrijheid óók in bedrijven, want…

• Bij ontvangst van mensen is er sprake van een mate 

van afhankelijkheid;

• Deze mate van afhankelijkheid is in 

dienstverlenende omgevingen groot;



Afhankelijkheid
de afhankelijkheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [ɑf'hɑŋkələkhɛit] 
Verbuigingen: afhankelijk|heden (meerv.) 1) situatie dat je hulp 
van anderen nodig hebt

AFHANKELIJKHEID
1) Dienstbaarheid 2) Dependentie 3) Gewenning 4) Horigheid 5) 
Knechtschap 6) Knechtschap (crypt.) 7) Onzelfstandigheid 8) 
Onvrijheid 9) Onderhorigheid 10) Ondergeschiktheid 11) 
Verslaafdheid 12) Verslaving 

Ben jij dan nog in je ‘comfortzone’?



De basis van gastvrijheid

ONTSPANNEN INTERACTIE

AANDACHT,  RESPECT  EN  GUNNEN

GOEDE ZAKEN DOEN

ZORGDRAGEN VOOR COMFORTZONE VAN DE GAST



De meerwaarde van gastvrijheid

• Het is één geheel en jij bent onderdeel van het geheel;

• Wij, en dus ook onze gasten, willen ons ontspannen voelen, 

in elke situatie; 

• Ontspannen mensen doen goede zaken; 

• Daar kunnen jij en je collega’s verschil in maken;

• Zorg voor verbinding met je gasten;

• NO CUSTOMERS, NO BUSINESS !









Gastvrijheidsbeleving wordt bepaald door

 De medewerkers;

 De processen;

 De producten/ diensten;

 De omgeving en de inrichting

ervan.

Deze 4 

maken 

en 

breken 

elkaar!





Creëer 

wow-momenten 

Elimineer

dissatisfiers



dissatisfier



wow-beleving



dissatisfier



op niveau



wow-beleving



dissatisfier



wow-beleving



Het resultaat van het OneFM
team…

Gasten zien, voelen en ervaren:
• Oprechte aandacht
• Oog voor detail
• Dialoog
• Herkenbaarheid 
• Bereikbaarheid



Gastvrijheid in je werk

1. Wat kun jij beter of anders doen om de gast nog beter te 
helpen? Min. 3

2. Wat kun jij in je werkomgeving verbeteren wat bijdraagt aan 
een betere gastvrije uitstraling? Min. 2

3. Met wie wil je meer samenwerken om je werk beter voor de 
gast uit te kunnen voeren? 



Jij maakt het verschil!

 Wees trots! Jij vertegenwoordigt OneFM en zo ziet de gast jou ook; 

 Menselijk zijn, loskomen van de techniek, regels en de procedures. 

Maak uitzonderingen! 

 Oog voor je omgeving. 

 ‘Gewoon’ en ‘normaal’ bestaan niet voor een gast. 

 Inlevingsvermogen! Maak het contactmoment net even beter, dan

je zelf zou willen.

 Manage verwachtingen. Vertel wat je doet, doe wat je vertelt.







Vooruitblik

Huiswerkopdracht

Training 2:

Eén team, één verantwoordelijkheid en het zijn van één 
gezicht naar de gast. Inzicht in elkaars werk en 
uitdagingen. Omgangsvormen en werkafspraken.

Training 2
13 juni) ochtend: Heerlen de Beitel, middag: Heerlen
23 juni) ochtend: Sittard, middag: Geleen



Wat je geeft, krijg je terug





Suzan Vink-Opstal

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

