
De zes sleutels voor het ontwikkelen en borgen van 
gastvrijheid in het DNA van het bedrijf 

 

Sleutel 1: Door de ogen van de gast kijken 

Heb inzicht in wie je gast is: wat je gast wil, ervaart en verwacht. Tip: maak persona’s. Heb inzicht in 

de guest journey, kritische belevingsmomenten en gastvrijheidsversterkers. Meet continu de beleving 

van gasten en leer er van. Leren van complimenten, tips, reviews en klachten. 

 

Sleutel 2: Mogelijk maken 

Zoek naar belemmeringen voor medewerkers om gastvrij te kunnen zijn en verminder deze. Denk aan 

een goede samenwerking binnen teams. Een gastvrije inrichting, communicatie naar gasten (online en 

offline), benodigde middelen, gastgerichte processen en beslissingsbevoegdheden. 

 

Sleutel 3: Belangrijk maken 

Maak van gastvrijheid een prioriteit. Praat er over en geef het goede voorbeeld als management. 

Maak gastvrijheid een vast onderdeel van overlegmomenten. Zorg dat medewerkers zich 

verantwoordelijk voelen voor de integrale gastvrijheidsbeleving. Gebruik HRM tools zoals het 

selecteren op gastvrijheid, nieuwe medewerkers inwerken in gastheerschap, gastvrijheid als 

onderdeel van jaargesprekken ed. 

 

Sleutel 4: Reflecteren en leren 

Reflecteer regelmatig: hoe gastvrij zijn we? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dit kan zowel 

bedrijfsbreed, per team of per individu. Blijf steeds nieuwe doelen stellen. Zorg dat medewerkers zich 

ontwikkelen door training aan te bieden. Blijf coachen en feedback geven op de werkvloer aan elkaar. 

 

Sleutel 5: Inspireren 

Zorg dat iedereen regelmatig inspiratie op doet. Bijvoorbeeld door inspirerende quotes of video’s te 

delen. Of neem een kijkje in de keuken van een inspirerend en gastvrij bedrijf. 

 

Sleutel 6: Waarderen 

Vier successen en communiceer hier over. Dit kan zowel intern als extern. Deel complimenten van 

gasten. Complimenteer elkaar. Focus op en benoemen wat goed gaat. 

  



Door de ogen van de gast kijken 
 

Ken je gast en weet wat hij/zij wil, verwacht, beleeft en belangrijk vindt. 
 
 

 

1. Gastbelevingsonderzoek 

2. Mystery Guest onderzoek 

3. Mystery Call onderzoek 

4. Gasten doelgroep onderzoek 

5. Persona’s maken 

6. Guest Journey in kaart brengen 

7. Diepte-interview 

8. Gasttevredenheidsonderzoek 

9. Netto Promotor Score 

10. Analyseren van klachten 

11. Klachtenbus 

12. Reviews 

13. Analyseren van complimenten 

14. Gasten- of klantenpanel 

15. Mystery guest bezoek door collega 

 

 

  



Mogelijk maken 

 

Gastvrijheid borgen in het DNA van het bedrijf. Belemmeringen verminderen. 

 

16. Concept ontwikkeling 

17. Visie op gastvrijheid ontwikkelen 

18. Visie op gastvrijheid uitdragen 

19. Doelen stellen 

20. Plan van aanpak maken 

21. Verbeterideeën verzamelen en uitproberen 

22. Quick Wins verzamelen en realiseren 

23. Stakeholder Analyse 

24. Train-de-trainer programma voor interne trainers 

25. Samenwerking in gastvrijheid met en tussen uitbestede diensten 

26. Gastvrijheidshandboek 

27. Wachtbeleving verbeteren 

28. Ontvangstbeleving verbeteren 

29. MT stuurt op gastvrijheidsdoelen 

30. Integraal strategisch borgingsplan 

31. Gedragsafspraken maken voor basis in gastheerschap 

32. Belemmeringen onderzoeken 

33. Ideeënbus 

34. One FM Team 

35. Leveranciers sturen op gastvrijheid 

  



Belangrijk maken 
 

Prioriteit geven aan gastvrijheid als strategische pijler. 
 

36. Speerpunten voor het team kiezen 

37. Ambassadeurs van Gastvrijheid selecteren, opleiden en ondersteunen 

38. Werkgroep integrale gastvrijheid 

39. Gastvrijheid onderdeel van werving en selectie 

40. Introductieprogramma nieuwe medewerkers 

41. Gastvrijheid onderdeel van de coaching tijdens inwerkperiode 

42. Functioneringsgesprekken 

43. Standaard agendapunt bij werkoverleg 

44. Speech van de directeur over gastvrijheid 

45. Onderdeel van jaarplan 

46. Gastvrijheid onderdeel van competentiemanagement 

47. Doorslaggevend in beslissingen 

48. Aansluiten bij lopende gastvrijheids-initiatieven 

 

 

  



Reflecteren en leren 
 

Kwaliteiten versterken en focus op aandachtspunten:  
organisatie breed, op management-, team- en individueel niveau. 

 

49. Teambuilding 

50. Teamenquête 

51. Gastheerschap Assessment 

52. Orde- en netheidsronde 

53. Teamanalyse vragenlijst 

54. Procesanalyse 

55. Gastvrijheidsdashboard 

56. Workshop gastvrijheid 

57. Managementtraining 

58. Coaching 

59. Coaching on the job 

60. Praktijk opdrachten zoals dag-, week- of maand challenges 

61. Feedback geven 

62. Feedback vragen 

63. Dienend leiderschap ontwikkelen 

64. Interne gastvrijheid analyseren 

65. Verdiepende workshop 

66. DISC-training 

67. Informele gesprekken 

68. 5 minuten training 

69. E-learning module 

70. Zelfassessment 

71. 360 graden feedback 

72. Kick-on bijeenkomst 



Inspireer 
 

Prikkel intrinsieke motivatie, ideeën opdoen en realiseren 
 

 

73. Kick-off bijeenkomst 

74. Dag van de gastvrijheid organiseren 

75. Bedrijfsbezoek best practices 

76. Inspiratievideo 

77. Inspiratieposters en quotes 

78. Kijkje in de keuken van een ander 

79. Voorbeeldgedrag 

80. Verras-de-gast acties 

81. Directeur op de zeepkist 

82. Inspiratietour/-bezoek 

83. Lunchbijeenkomst 

84. Interne campagne 

85. Online community 

86. Gastvrijheid onderdeel van intranet 

87. Deelname aan wedstrijden 

 

  



Waardeer 
 

Focus op wat er is en het benoemen van kwaliteiten. Vieren van successen als motivatiebron. 
 

 

1. Complimenten geven 

2. Successen delen en vieren 

3. Complimentenkaart 

4. Gastenboek 

5. Complimenten bus 

6. Award voor meest gastvrije actie, medewerker, afdeling, etc. 

 

 


