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Kick-off Train-de-trainer
PCH Dienstengroep – 9 november 2016 – Laura de la Mar



Ambassadeurs zijn, hoe doe je dat?



Train-de-trainer

• Kick-off (vandaag)

• Drie trainingen (voor de zomer)

• Kick-on (na de zomer)

3 uur per bijeenkomst





People Create Hospitality

Wij doen elke dag  ons best om iedere opdrachtgever, klant, gast en 

collega een welkom gevoel te geven. We zijn er voor u. Het is onze passie 

u te  helpen en u een vertrouwde en prettige (werk)omgeving te bieden. 

We zijn professionals in ons vak en in gastvrijheid. Wij zijn de gastheer (m/v) in of 

namens uw organisatie en dragen uw visitekaartje uit.

Gastvrijheid creëert waarde

Door onze hospitality creëren we dat de gast ontspannen en ongestoord zijn werk 

kan doen of zijn reis kan vervolgen. Gasten komen graag weer terug door de 

positieve beleving die wij geven. Door gastvrijheid creëren we waarde voor de 

opdrachtgever, klant, gast, onze collega’s en onszelf.



Onze succesfactoren

1. Oprechte aandacht 

2. Onze proactieve en  oplossingsgerichte houding

3. Onze ambitie om verwachtingen te overtreffen 

4. Onze trots en ondernemerschap



Wat levert 
gastvrijheid op?





minder meer





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.





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

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


De gastvrije houding die wij geven, krijgen we terug. 

Hospitality geeft ons trots en waardering. 

Zo bouwen we aan een lange termijn relatie. 

We worden gewaardeerd om onze gastvrijheid.
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De psychologie van hospitality



9+ Emotionele beleving
- ze kennen me

- ze luisteren me

- ze waarderen me

(onuitgesproken behoefte, voelen)

7/8 Functionele 

beleving
- ik krijg wat ik verwacht

(uitgesproken behoefte, denken)

6- Ongastvrije beleving
- onvriendelijk

- onveilig

- ik krijg niet wat ik verwacht

(uitgesproken behoefte)





Gastheerschap is je tweede beroep



gastgerichtheid is duur, gastheerschap is gratis

mensen dingen beleving







#A4terreur



Eerste indruk in … seconden7



Eerste indruk in … seconden2





Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

