
Training 2 Train-de-trainer
20 december 2016

Suzan Vink-Opstal



1. Terugblik

2. Wat wil jij verbeteren in en met je team?

3. Tools voor gastvrijheid ontwikkelen en 
bespreekbaar maken.

4. Afronding, belangrijkste inzicht en vooruitblik
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Doel

- Intrinsiek gemotiveerd gastvrij; 

- Overdragen van gastvrijheid;

- Gastvrijheid bespreekbaar houden binnen de 
bestaande teams bij de verschillende opdrachtgevers;

- Aanspreken van mensen op de normen en waarden

van Gul, waaronder representatie en uiterlijk;

- Nieuwe medewerkers kunnen trainen.



Train-de-trainer

• Kick-off 

• Drie trainingen
1. DISC

2. Gastvrijheid ontwikkelen en bespreekbaar houden 
binnen je team. (vandaag)

3. Omgaan met weerstand – motiveren – inspireren en 
aanspreken

• Kick-on d.m.v. eindopdracht

3 uur per bijeenkomst



Eindopdracht

Mini-training voor nieuwe medewerkers:
• Waarom gastvrijheid;

• Hoe ziet gastvrijheid volgens Gul er bij de opdrachtgever uit;

• Hoe houden we gastvrijheid met elkaar bespreekbaar.

Mini-training is motiverend en begrijpelijk

Hulpmiddelen: Filmpje-moodboard-afbeeldingen-
handout-etc.



De Gul kernwaarden

Vanuit een gastgerichte houding zijn wij:

• Open (communicatief)

• Co-creatief (samenwerken)

• Optimistisch





Gastvrijheid verbeteren

• Zorg voor een goede balans tussen gastgerichtheid (dingen) en 
gastheerschap (mensen). Mensen maken de 9+ beleving

• Zorg dat de basis op orde is. Voorkom klachten

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

• Kies een positieve aanpak. #funtheory

• Doe het samen. You never walk alone.

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

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



Succes begin bij kleine stapjes.



1. Bespreek met collega’s van dezelfde locatie welke wensen 

jullie al hebben.

2. Doorloop de teamanalyse en vul deze in.

3. Kies in totaal 3 verbeterpunten voor de komende 3 

maanden. 

4. Schrijf de verbeterpunten op flipover.

Opdracht: 
Wat wil jij verbeteren in of met je team, 
binnen jouw ‘scope’?
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Hoeveel leer je van trainingen?



Top-down + bottom-up





Gastvrijheidsplan d.d.:
Afdeling:

Doel:

 Tekst  Tekst  Tekst

 Tekst
 Tekst

 Tekst



Voorbeeldgedrag
Gastvrij leiderschap

Speerpunten
Aanspreekcultuur
Interne gastvrijheid

Feedback
Coaching
Training

Cyclisch borgen
Plan-do-check-act



The Fun Theory

https://www.you

tube.com/watch

?v=SB_0vRnke

Ok

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


De Gul kernwaarden

Vanuit een gastgerichte houding zijn wij:

• Open (communicatief)

• Co-creatief (samenwerken)

• Optimistisch





Huiswerk

• Kies een tool uit

• Voer deze samen met je collega’s op de locatie uit.

• Schrijf na de uitvoering een reflectie:
– Hoe heb je de uitvoering van de tool voorbereid?

– Wat ging goed in de uitvoering? (bv. samenwerking, inzet etc.)

– Wat viel tegen in de uitvoering? (bv. tijd, medewerking etc.)

– Wat vind je van het resultaat van de uitvoering? (

– Wat ga je volgende keer anders doen?

• Neem je reflectie mee naar training 3





Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

