
Train-de-trainer 

Het ontwikkelen en borgen van Hospitality



1. Terugblik kick-off

2. Ben jij een Mood Maker?

3. In welke ontwikkelfase is je team?

4. Doeltjes stellen

5. Plan van Aanpak met de 6 sleutels
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Your visit, our passion (by E. Vercauten)

1. Onzichtbare veiligheid en zichtbare 
gastvrijheid

2. It’s the little things that count

3. Going the extra mile

4. Professioneel onthaal, positieve indruk, onze 
expertise

5. Blijvende herinnering: gepersonaliseerd, , 
service, exclusief, vertrouwen creëren.



Stellingen

eens

oneens

Stellingen.pptx


Ben jij een Mood Maker?



Hoe start je een beweging?

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

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













1. Doelgroep analyse

2. Smartglass

3. De reis van de gast ervaren.

4. Analyseer klanttevredenheidonderzoek, 
complimenten, NPS, klachten en 
reviews op internet.

5. Diepte interview met een gast.



1. Analyseer belemmeringen: wat 
belemmert je om gastvrij te zijn?

2. De visie vertalen naar het team.

3. Afspraken maken: handboek.

4. Doelen stellen.

5. Plan maken.

6. Ideeën verzamelen.



Wat belemmert je om 
gastvrij te zijn?



Succes begint bij kleine doeltjes



Kies drie concrete en haalbare 

doeltjes om gastvrijheid te 

versterken de komende maand.

Opdracht

22



1. Prioriteit geven aan gastvrijheid.

2. Er over praten in (in)formele gesprekken.

3. Agendapunt teamoverleg.

4. Nieuwe medewerkers selecteren en 
coachen in gastvrijheid.

5. Voorbeeldgedrag





Voorbeeldgedrag
Dienend leiderschap

Speerpunten
Aanspreekcultuur
Interne gastvrijheid

Feedback
Coaching
Training

Cyclisch borgen
Plan-do-check-act



Hoeveel leer je van trainingen?





1. Inspiratie momentjes (zoals video)

2. Visuele reminders (quote, poster)

3. De waarom vraag…

4. Kijkje buiten de deur

Maak het leuk!



Wat stimuleert je om 
gastvrij te zijn?



The Fun Theory

https://www.you
tube.com/watch
?v=SB_0vRnkeOk

https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk


1. Focus op wat goed gaat.

2. Complimenteer elkaar.

3. Deel complimenten van gasten.

4. Vier successen.







Opdracht
Bereid je voor op een mini-training over 
gastvrijheid van max. 5 minuten.





Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

