
Gastvrijheid ontwikkelen en 
borgen voor FMVG en SP
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1. Visie en programma gastvrijheid van FMVG 
en SP.

2. Kennismaking.

3. Gastvrijheid; waarom en wat levert het op?

4. Gastvrijheid ontwikkelen en borgen.
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De visie op de gastvrijheid 
van FMVG en SP

“Zichtbaar gastvrij gezamenlijk verwachtingen overtreffen”

Onze kritische succesfactoren voor gastvrijheid zijn: 
1. Zichtbaar/ Visible
2. Samen met de ander/ Together
3. Verwachtingen overtreffen/ Surprise



Doel

• Voor studenten: een gids (begeleider, student helpt student), 
een vraagbaak, een ontspannen en inspirerende leeromgeving 
en atmosfeer.

• Voor medewerkers: ontzorging, voldoening, plezier en 
positieve energie.

• Voor TU Delft: 
– onderscheidend vermogen, 

– positief en sterk imago bij de studenten, de medewerkers en de stad, 

– tevreden, gedreven en loyale medewerkers en studenten.



Indicatoren

1. Studenten geven positieve reviews en aanbevelingen aan 
vrienden, werkgevers en elkaar.

2. Interne en externe gasten uiten zich positief over de 
dienstverlening en melden minder klachten. 

3. We kennen de visie en dragen deze uit en helpen elkaar 
daarbij.

4. Er is continu aandacht voor gastvrijheid, een project zonder 
eind.

5. We worden steeds beter en geven elkaar opbouwende 
feedback.

6. De visie wordt vertaald naar een integraal plan, voor de 
verschillende afdelingen en individuen.



Programma gastvrijheid

• Visie-ontwikkeling met afvaardiging FMVG en SP

• Twee management workshops

• Workshop gastvrijheid voor alle medewerkers van 
B&O, CFM en SP

• Train de Trainer programma



Kennismaken



Waarom gastvrijheid?



Hoe gastvrij ben jij? 



De basis van gastvrijheid

ONTSPANNEN INTERACTIE

AANDACHT,  RESPECT  EN  GUNNEN

‘GOEDE ZAKEN’ DOEN

ZORGDRAGEN VOOR COMFORTZONE VAN DE GAST







Tevredenheid

Behoefte vervuldBehoefte onvervuld

Ontevredenheid

Delighters (wow factor)
Bij afwezigheid geen ontevredenheid
Bij aanwezigheid zeer tevreden (9+)
Onuitgesproken behoefte
Uitgesproken in complimenten
Maakt gasten loyaal en promotor

Satisfiers (prestatie factor)
Bij afwezigheid geen 
ontevredenheid
Bij aanwezigheid tevreden (7/8)
Uitgesproken behoefte

Dissatisfiers (basis factor)
Bij afwezigheid ontevredenheid
Bij aanwezigheid geen invloed tevredenheid
Uitgesproken behoefte
Uitgesproken in klachten
Negatieve reclame

9+ ‘Kano’-model





Functionele beleving
(uitgesproken behoefte)

Emotionele beleving
(onuitgesproken behoefte)



minder meer



Gastheerschap is je tweede eerste beroep



De meerwaarde van gastvrijheid

• Emotionele beleving: 

Zichtbaar – samen met de ander – verwachtingen overtreffen

• We voelen ons ontspannen;

• Ontspannen mensen doen goede zaken; 

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

• Onderscheid je;

• Zorg voor verbinding met je gasten;

• NO CUSTOMERS, NO BUSINESS



Serotonine
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.





Gastvrijheid ontwikkelen



Eerste volgers

Mood Challengers

Mood Makers

Late volgers

Criticasters

FASEN:                  1 2 3 4

Pionier    Verbinding       Structuur           Groei

Chasm

Tipping point



IV. groeifase (gastvrijheid is 
integrale kernwaarde en 
geborgd in zowel bedrijfscultuur 
als managementsysteem).

III. structureringsfase (planmatig 
werken binnen een deel van de 
organisatie).

II. verbindingsfase (delen van de 
organisatie vinden elkaar en 
nadenken over ontwikkelen).

I. pioniersfase (lokaal, 
kleinschalig initiatief).

0. de vervreemdingsfase (geen 
aandacht voor gast en 
gastvrijheid).









• Inzicht in de gast: weet wie je gast is, wat je gast 
wil, ervaart en verwacht. Tip: maak persona’s.

• Inzicht in de guest journey, kritische 
belevingsmomenten en gastvrijheidsversterkers.

• Continu meten van beleving.

• Leren van complimenten, tips, reviews en 
klachten.



• Focus op randvoorwaarden om gastvrij te kunnen 
zijn: 

– gebouw en inrichting,

– beslissingsbevoegdheden, 

– Services 

– gastgerichte processen

• Goede samenwerking binnen teams

• Realiseer ideeën die worden aangedragen. Durf 
fouten te maken!

• Quick wins





• Gastvrijheid als vast onderwerp in overleggen

• Ambassadeurs van gastvrijheid als kartrekkers.

• HRM Tools inzetten: werving en selectie, 
competentieontwikkeling, jaargesprekken.

• In het managementsysteem: jaarplan, 
overlegmomenten, interne communicatie en 
doorslaggevend bij beslissingen.

• Initiatieven om gastvrijheid onder de aandacht te 
brengen bijvoorbeeld mbv interactief spel.



Hoe start je een beweging?

https://www.youtube.com/watch?v=hO8MwBZl-Vc

https://www.youtube.com/watch?v=hO8MwBZl-Vc


Voorbeeldgedrag
Dienend leiderschap

Speerpunten
Aanspreekcultuur
Interne gastvrijheid

Feedback
Coaching
Training

Cyclisch borgen
Plan-do-check-act



• Regelmatig inspiratie op doen

• Reminders

• Stel de waarom vraag

• Kijkje buiten de deur

• Kijkje in de keuken van een ander

Maak het leuk!



• Interne communicatie over successen

• Deel complimenten van gasten

• Complimenteer 

• Vier successen

Focus op en benoemen wat goed gaat!









Tot slot….

• Zorg voor een goede balans tussen gastgerichtheid (dingen) en 
gastheerschap (mensen). People make the difference.

• Zorg dat de basis op orde is. Get the basics right.

• Stop niet na de quick wins. Je gaat pas leren als het moeilijk wordt.

• Kies een positieve aanpak. #funtheory

• Maak het niet te groot. Een berg verzetten begint met kleine 
stenen verplaatsen.

• Doe het samen. You never walk alone.

• Continu ontwikkelen = borgen. Alles wat aandacht krijgt groeit.



Succes begint bij kleine doeltjes



Laat je inspireren

Download de inspiratie app ‘Gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

Twitter: @suzan_vink

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

