
 

De Mood Maker Fasen 

 

Fase 0: Vervreemding 

De organisatie is vervreemd van de gast: klanten worden als lastig ervaren, zijn ontevreden over 

de bejegening en zijn weinig loyaal. De organisatie is gericht op efficiënte kostenbeheersing en 

wordt strak gemanaged. Medewerkers worden gezien als poppetjes die een taak behoren uit te 

voeren. Bestuur, managers en aandeelhouders hebben het voor het zeggen, sturen directief en 

meten op processen een meetbare kwaliteit. De pogingen van de Mood Makers om gastvrijheid 

op de kaart te zetten worden nauwelijks gewaardeerd.  

 

Fase 1: Pionieren 

Ergens in de organisatie start één persoon of een kleine kerngroep de ontwikkeling. Zij 

verdiepen zich in gastvrijheid, proberen het belang duidelijk te maken, gaan lokaal aan de slag 

en zoeken mensen die hen willen helpen. Binnen de organisatie is enigszins bekend dat er 

trekkers met gastvrijheid bezig zijn. De visie is gedeeld met een selecte groep en het draagvlak 

voor de ontwikkeling is zeer beperkt. Zolang het niet teveel geld kost, wordt het gedoogd.  

 

Fase 2: Verbinden 

Delen van de organisatie zijn actief in het ontwikkelen van gastvrijheid. Steeds meer mensen en 

afdelingen gaan aan de slag en zij vinden elkaar. Kernwoorden zijn contact, delen en samen. Er 

begint een plan te ontstaan voor de hele organisatie. De kerngroep vormt een visie voor de hele 

organisatie, maakt het belang duidelijk en zet het bij het MT op de kaart. Er wordt beperkt geld 

vrijgemaakt voor ontwikkeling. In de organisatie wordt bekend dat er gastvrijheidsprojecten 

lopen en dat die vruchten afwerpen en het draagvlak groeit.  

 

Fase 3: Structureren  

Vrijwel de hele organisatie komt in beweging en ontwikkelt zich. Kernwoorden voor deze fase 

zijn planmatig, in de lijn en sturen. Gastvrijheid is een strategisch thema, er is een 

organisatiebreed ontwikkelplan. Het MT legt de verantwoordelijkheid in het management. Er is 

een groot draagvlak en er wordt geld vrijgemaakt voor ontwikkeling. Afdelingen stellen in 

jaarplannen acties op en het management stuurt op de uitkomsten. De kerngroep valt uit elkaar 

en het management neemt hun rol over. 

 

Fase 4: Groeien 

De organisatie is als geheel volop in ontwikkeling en groei. Kernwoorden zijn beheersing, 

uitbouwen en vernieuwen. Gastvrijheid ligt breed in de organisatie en is een normaal onderdeel 

van het werk geworden en wordt stap voor stap verbeterd. Gastvrijheid is onderdeel van de 

bedrijfsvisie, er is een meerjarenontwikkelplan en er zijn al veel successen behaald. Iedereen 

kent de visie, missie en kernwaarden en weet daarnaar te handelen. Gastvrijheid wordt 

integraal meegenomen in andere thema’s en is geen apart thema meer. 


