
 

Toolbox Gastvrijheid 
Handvatten om gastvrijheid uit te dragen 

 

  
 



 

 

De zes sleutels voor het ontwikkelen en borgen van 
gastvrijheid in het DNA van het bedrijf 

 

Sleutel 1: Door de ogen van de gast kijken 

Heb inzicht in wie je gast is: wat je gast wil, ervaart en verwacht. Tip: maak persona’s. Heb 

inzicht in de guest journey, kritische belevingsmomenten en gastvrijheidsversterkers. Meet 

continu de beleving van gasten en leer er van. Leren van complimenten, tips, reviews en 

klachten. 

 

Sleutel 2: Mogelijk maken 

Zoek naar belemmeringen voor medewerkers om gastvrij te kunnen zijn en verminder deze. 

Denk aan een goede samenwerking binnen teams. Een gastvrije inrichting, communicatie naar 

gasten (online en offline), benodigde middelen, gastgerichte processen en 

beslissingsbevoegdheden. 

 

Sleutel 3: Belangrijk maken 

Maak van gastvrijheid een prioriteit. Praat er over en geef het goede voorbeeld als 

management. Maak gastvrijheid een vast onderdeel van overlegmomenten. Zorg dat 

medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de integrale gastvrijheidsbeleving. Gebruik 

HRM tools zoals het selecteren op gastvrijheid, nieuwe medewerkers inwerken in 

gastheerschap, gastvrijheid als onderdeel van jaargesprekken ed. 

 

Sleutel 4: Reflecteren en leren 

Reflecteer regelmatig: hoe gastvrij zijn we? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dit kan zowel 

bedrijfsbreed, per team of per individu. Blijf steeds nieuwe doelen stellen. Zorg dat 

medewerkers zich ontwikkelen door training aan te bieden. Blijf coachen en feedback geven op 

de werkvloer aan elkaar. 

 

Sleutel 5: Inspireren 

Zorg dat iedereen regelmatig inspiratie op doet. Bijvoorbeeld door inspirerende quotes of 

video’s te delen. Of neem een kijkje in de keuken van een inspirerend en gastvrij bedrijf. 

 

Sleutel 6: Waarderen 

Vier successen en communiceer hier over. Dit kan zowel intern als extern. Deel complimenten 

van gasten. Complimenteer elkaar. Focus op en benoemen wat goed gaat. 



Door de ogen van de gast kijken 
 

Ken je gast en weet wat hij/zij wil, verwacht, beleeft en belangrijk vindt. 
 
 

 

1. Gastbelevingsonderzoek 

2. Mystery Guest onderzoek 

3. Mystery Call onderzoek 

4. Gasten doelgroep onderzoek 

5. Persona’s maken 

6. Guest Journey in kaart brengen 

7. Diepte-interview 

8. Gasttevredenheidsonderzoek 

9. Netto Promotor Score 

10. Analyseren van klachten 

11. Klachtenbus 

12. Reviews 

13. Analyseren van complimenten 

14. Gasten-/klantenpanel 

15. Mystery guest bezoek door collega 

 

 

  



Mogelijk maken 

 

Gastvrijheid borgen in het DNA van het bedrijf. Belemmeringen verminderen. 

 

16. Concept ontwikkeling 

17. Visie op gastvrijheid ontwikkelen 

18. Visie op gastvrijheid uitdragen 

19. Doelen stellen 

20. Plan van aanpak maken 

21. Verbeterideeën verzamelen en uitproberen 

22. Quick Wins verzamelen en realiseren 

23. Stakeholder Analyse 

24. Train-de-trainer programma voor interne trainers 

25. Samenwerking in gastvrijheid met en tussen uitbestede diensten 

26. Gastvrijheidshandboek 

27. Wachtbeleving verbeteren 

28. Ontvangstbeleving verbeteren 

29. MT stuurt op gastvrijheidsdoelen 

30. Integraal strategisch borgingsplan 

31. Gedragsafspraken maken voor basis in gastheerschap 

  



Belangrijk maken 
 

Prioriteit geven aan gastvrijheid als strategische pijler. 
 

32. Speerpunten voor het team kiezen 

33. Ambassadeurs van Gastvrijheid selecteren, opleiden en ondersteunen 

34. Werkgroep integrale gastvrijheid 

35. Gastvrijheid onderdeel van werving en selectie 

36. Introductieprogramma nieuwe medewerkers 

37. Gastvrijheid onderdeel van de coaching tijdens inwerkperiode 

38. Functioneringsgesprekken 

39. Standaard agendapunt bij werkoverleg 

40. Speech van de directeur over gastvrijheid 

41. Onderdeel van jaarplan 

42. Gastvrijheid onderdeel van competentiemanagement 

43. Doorslaggevend in beslissingen 

44. Aansluiten bij lopende gastvrijheids-initiatieven 

 

 

  



Reflecteren en leren 
 

Kwaliteiten versterken en focus op aandachtspunten:  
organisatie breed, op management-, team- en individueel niveau. 

 

45. Teambuilding 

46. Teamenquête 

47. Gastheerschap Assessment 

48. Orde- en netheidsronde 

49. Teamanalyse vragenlijst 

50. Procesanalyse 

51. Gastvrijheids-dashboard 

52. Workshop gastvrijheid 

53. Managementtraining 

54. Coaching 

55. Coaching on the job 

56. Praktijk opdrachten zoals dag-, week- of maand challenges 

57. Feedback geven 

58. Feedback vragen 

59. Dienend leiderschap ontwikkelen 

60. Interne gastvrijheid analyseren 

61. Verdiepende workshop 

62. DISC-training 

63. Informele gesprekken 

64. 5 minuten training 

65. E-learning module 

66. Zelfassessment 

67. 360 graden feedback 



Inspireer 
 

Prikkel intrinsieke motivatie, ideeën opdoen en realiseren 
 

 

68. Kick-off bijeenkomst 

69. Dag van de gastvrijheid organiseren 

70. Bedrijfsbezoek best practices 

71. Inspiratievideo 

72. Inspiratie-posters en quotes 

73. Kijkje in de keuken van een ander 

74. Voorbeeldgedrag 

75. Verras-de-gast acties 

76. Directeur op de zeepkist 

77. Inspiratietour/-bezoek 

78. Lunchbijeenkomst 

79. Interne campagne 

80. Online community 

81. Gastvrijheid onderdeel van intranet 

82. Deelname aan wedstrijden 

 

  



Waardeer 
 

Focus op wat er is en het benoemen van kwaliteiten. Vieren van successen als motivatiebron. 
 

 

1. Complimenten geven 

2. Successen delen en vieren 

3. Complimentenkaart 

4. Gastenboek 

5. Complimenten bus 

6. Award voor meest gastvrije actie, medewerker, afdeling, etc. 

 

 



 

Challenge: de reis van de gast 

De gastreis (ook wel customer journey, guest journey, klantreis of reis van de gast/klant genoemd) 
is een instrument waarop je de gastvrijheidsbeleving van je gasten kunt analysen. Met de gastreis 
kijk je door de ogen van de gast en kijk je wat er goed gaat en beter kan.  
 
Start de reis naar het bedrijf. Stapt de gast in de auto, op de fiets, gaat hij lopend of neemt hij het 
openbaar vervoer? Kan hij de weg goed vinden? Waar kan hij parkeren? Hoe ziet de parkeerplaats 
er uit? Hoe ziet de pand er aan de buitenkant uit? Uiteraard hebben de eerste indruk (7 seconden) 
en de laatste indruk (afscheid) veel impact op de beleving en worden apart benoemd.  
 
Stap 1. Kijk door de ogen van de gast 

- Wie is de gast? 
- Wat is het doel van zijn bezoek? 
- Wat zijn de behoeften? 
- Wat zijn de verwachtingen? 

 
Stap 2. Ervaar de gastreis 
Bezoek je bedrijf en let goed op. Wat valt je op? Wat zie, hoor, ruik, voel en proef je? Wat vind je 
gastvrij? Wat vind je niet gastvrij? Werd je positief verrast? Je kan eventueel foto’s maken van 
opvallende situaties zolang er geen mensen opstaan. Let op de vier P’s: persoon (medewerkers), 
plaats (omgeving), proces en product (services). Spelregels: 

- Blijf beleefd en lok geen verkeerd gedrag uit ‘om te testen’; 
- Maak niet te opzichtig aantekeningen; 
- Loop geen mensen in de weg; 
- Maak geen foto’s/ video’s met mensen er op.  

 
Stap 3. Noteer de top 5 
Voor deze training voer je zelf een mystery visit. In de rol als externe gast/ consument breng je 
een bezoek aan het openbare gedeelte van een organisatie. Daar ga je bekijken, wanneer en 
waardoor jij het gevoel van gastvrijheid in de dienstverlening ervaart. De mystery visit kun je 
bijvoorbeeld uitvoeren in een bioscoop, theater, restaurant, warenhuis, tuincentrum, 
attractiepark, bibliotheek, zorgcentrum, ziekenhuis, gemeentehuis/ stadskantoor.   
 

Tops:      Tips: 

1.      1. 

2.      2. 

3.      3. 

4.      4. 

5.      5. 



 

Teamanalyse gastvrijheid 

Onderdeel Kwaliteiten Aandachtspunten 

1. Gastheerschap 
Houding, gedrag en uitstraling 
medewerkers 
 
 
 

  

2. Communicatie met gast 
Online en offline, 
klachtenafhandeling, 
tevredenheidmeting 
 
 

  

3. Ambiance 
Gebouw, inrichting: sfeervol, 
netjes en schoon? 
 
 
 

  

4. Processen en services 
Lopen processen vlot, prettige 
wachtbeleving en services 
 
 
 

  

5. Randvoorwaarden om 
gastvrij te kunnen zijn 
Middelen, materialen, 
systemen 
 
 
 

  

6. Interne gastvrijheid 
Collegialiteit, samenwerking 
onderling 
 
 
 

  

7. Leiderschap 
Voorbeeldgedrag en 
ondersteuning 
 
 

  

 



 
 
 

Werkvormen tijdens bijeenkomsten 
 

 

 

 

 Meer informatie, inspiratie en filmpjes vind je op www.gastvrijheidinbedrijf.nl  

Gastvrijheid uitdragen in je 

werkoverleg 

De uitdaging: gastvrijheid onder de 
aandacht brengen tijdens een 
bijeenkomst. Hoe pak je dat aan? Uit 
onderzoek blijkt dat presenteren niet 
erg leerzaam is. We onthouden 
maximaal 30% van het verhaal. 
Discussie, zelf ervaren en zelf 
uitleggen aan anderen zijn betere 
werkvormen. Hierbij een aantal 
werkvormen die je kan toepassen in 
een bijeenkomst. 
 
Werkvormen 

1. Discussie (bijvoorbeeld aan de 
hand van stellingen) 

2. Rollenspel (bijvoorbeeld aan 
de hand van het regiemodel) 

3. Video bekijken en bespreken 
4. Memo´s laten plakken met 

antwoorden of ideeen. 
5. In subgroepen met een vraag of casus aan de slag en uitkomsten laten presenteren. 
6. Deelnemers hun eigen verhaal te laten vertellen en hierop reflecteren 

 
Kortom, hoe meer interactie en hoe meer de deelnemers aan het woord is, hoe groter het leerresultaat. 
 
 
Organisatie 

 Zorg dat de omgeving en de ontvangst gastvrij is.  

 Denk aan de voorbeleving. Krijgen deelnemers een prikkelende uitnodiging? Geef je een 
voorbereidende opdracht mee of een opdracht na de bijeenkomst?  

 Zorg voor een prikkelende inleiding. Leg uit wat je gaat doen en wat je van de deelnemers 
verwacht.  

 Besteed vooral ook tijd aan de reflectie. Wat heb je geleerd? Wat ga je toepassen? Welke 
afspraken moeten we maken? 

 Ook de nabeleving helpt om het thema in gedachten te houden. Stuur je naslagmateriaal, 
foto´s, reminders naar de deelnemers?  

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/


 

Tool: Mood Board maken 

 
Plaatjes spreken meer dan woorden. Waarom niet gastvrijheid visueel maken? Het maken van 
een Mood Board is een goede tool om te gebruiken bij het ontwikkelen van gastvrijheid. Een Mood 
Board is een creatieve compositie van beeldelementen die een sfeer oproepen. Het visualiseert 
een visie, ambitie, situatie of gevoel. Het schept een compleet beeld en je doet er nieuwe ideeën 
mee op. We geven graag tips hoe je een Mood Board maakt en hoe je de werkvorm kan gebruiken 
in relatie tot gastvrijheid. 
 
Hoe maak je een Mood Board? 
Ga op zoek naar plaatjes, woorden, zinnen, voorwerpen, foto’s en andere beeldende voorwerpen 
en materialen die bij het thema passen en jou aanspreken. Je kunt hiervoor oude magazines 
gebruiken. 
Bekijk de verzamelde materialen en analyseer waarom je ze gekozen hebt. Maak een selectie van 
materialen die het meest bij het onderwerp passen. 
Je neemt een groot stuk papier waarop de gevonden materialen kunnen worden bevestigd.  Je 
kunt ze netjes rangschikken of kris kras door elkaar, schuif net zo lang tot je tevreden bent met 
het eindresultaat. 
Maak een foto van het eindresultaat en presenteer je Mood Board anderen door te vertellen wat 
de teksten en afbeeldingen voor jou betekenen en nodig de ander uit om over het onderwerp in 
gesprek te gaan. 
 
Wat heb je nodig? 
-          Een groot vel papier (flap-overvel, poster of A3-papier) of prikbord. 
-          Schaar, lijn en plakband. 
-          Materiaal om uit te knippen: magazines, kranten, etc. 
-          Andere mogelijke materialen zijn memo’s, stiften, stickers, etc. 
-          Een fotocamera om het eindresultaat vast te leggen. 
 
Hoe kan je Mood Boards gebruiken bij het ontwikkelen van gastvrijheid? 
Ronald Borst, teammanager facilitair bij Zorgbalans, geeft ons een aantal tips: “Maak een 
sfeerindicatie over de gastvrije uitstraling. Je kan het presenteren aan collega’s en gebruiken bij 
werkoverleggen om met elkaar in gesprek te gaan. Het voordeel is dat ieder zijn denkwijze over 
een bepaald plaatje of tekst kan geven, zo creëer je snel een discussie met elkaar en een stuk 
bewustwording van”. 
Het Mood Board kan je dus op verschillende manieren toepassen. Je kunt het individueel maken 
of met een groep of team. Wanneer je samen een Mood Board maakt, ontstaan er vaak 
interessante discussies. Mogelijke thema’s zijn: 

- Wat betekent gastvrijheid voor jou? 
- Waarin onderscheid jij/het team zich in gastvrijheid? 
- Wat is de ultieme gastvrijheidsbeleving op onze afdeling/locatie? 
- Wat zijn kansen en verbetermogelijkheden op het gebied van gastvrijheid? 
- Wie zijn onze gasten en wat zijn hun wensen/behoeften? 

 



 

Tool: 5 minuten training 

Merk je ook dat lange trainingen vaak weinig effect hebben? Kies dan voor een training van vijf 
minuten. Kort en krachtig. In de hotellerie is het al jaren een effectieve manier van trainen. 
Gewoon, aan het begin van de dag of week of onderdeel van je werkoverleg. In een vijf minuten 
training presenteer je op een leuke en interactieve manier een concreet speerpunt. Vervolgens 
gaan de medewerkers gedurende een periode (dag/week/maand) focussen op dat speerpunt. De 
training wordt meestal door de direct leidinggevende verzorgd maar kan ook door een kartrekker 
van het team worden verzorgd. We geven vijf tips om je mini-training tot een succes te maken. 

Tip 1: maximaal één speerpunt per keer 
Het is veel effectiever om per keer op één speerpunt te focussen totdat je hem onder de knie 
hebt, dan met meerdere verbeterpunten aan de slag te gaan. Simpelweg omdat de mens maar 
op drie dingen tegelijkertijd kan focussen. Wees concreet en duidelijk zodat iedereen weet wat 
hem of haar te doen staat. Maak afspraken: zo gaan we het doen! Ga pas verder met het 
volgende speerpunt als alle teamleden op de hoogte zijn en het gewenste gedrag laten zien. 

 
Tip 2: Begin met waarom 
Zorg voor een prikkelende inleiding. Begin met waarom. Waarom is gastvrijheid of dit specifieke 
speerpunt belangrijk? Maak de “waarom” zo duidelijk inspirerend mogelijk. Inspiratie video: de 
golden cirkle van Simon Sinek. 

Tip 3: Maak het leuk 
Dit mag niet. Je moet dat doen. Weer een klacht. Een wijzend vingertje. Dat geeft niet echt een 
boost in je motivatie, of wel? De ervaring leert dat de positieve aanpak veel effectiever is. Maak 
het leuk. Gooi er wat humor in. Benoem wat je wel wil zien in plaats van wat niet. Inspiratie 
video inspiratietip: funtheory en marc lammers 

Tip 4: Maak het interactief 
Uit onderzoek blijkt dat presenteren niet erg leerzaam is. We onthouden maximaal 30% van een 
presentatie. Discussie, zelf ervaren en zelf uitleggen aan anderen zijn betere werkvormen. Maak 
de training interactief, laat medewerkers meedenken of nog beter, zelf het antwoord bedenken! 
Hoe meer interactie en hoe meer de deelnemers aan het woord is, hoe groter het leerresultaat. 
Hierbij geven we je een aantal voorbeelden van interactieve werkvormen: 

1. Discussie (bijvoorbeeld aan de hand van stellingen) 
2. Rollenspel (bijvoorbeeld aan de hand van het regiemodel) 
3. Video bekijken en bespreken 
4. Brainstromen, bijvoorbeeld door memo´s laten plakken met antwoorden of ideeën. 
5. In subgroepen met een vraag of casus aan de slag en uitkomsten laten presenteren. 
6. Een klacht of compliment van een gast analyseren. 
7. Deelnemers hun eigen verhaal te laten vertellen en hierop reflecteren. 

 
Tip 5: Zorg voor follow-up 
Vraag commitment van alle teamleden. Begeleid medewerkers bij het toepassen van het 
speerpunt door gericht te coachen op de werkvloer. Geef opbouwende feedback en vooral heel 
veel complimenten! Evalueer na verloop van tijd en vier het succes. 

https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4
https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4
https://www.youtube.com/results?search_query=funtheory
https://www.youtube.com/watch?v=_tUaHxNzjxI


 

Challenge: Do’s en don’ts 

 

Doel 
Onderzoek welke etiquette afspraken binnen jouw bedrijf gelden. 
 
Etiquette 
In elk bedrijf gelden andere basisafspraken in gastvrijheid. Spreek je gasten aan met “u” of “je”? 
Groet je met een informele “hoi” of iets formele “goedemiddag”? Het is een beetje vreemd als de 
ene medewerker heel formeel communiceert en de ander joviaal en informeel gasten aanspreekt. 
Zo vindt een medewerker het misschien normaal om te eten of te drinken, met de mobiele 
telefoon te spelen of kauwgom te kauwen in het zicht van de gast.  
 
Het is belangrijk om basisafspraken te maken over de manier waarop gasten worden benaderd. 
Met de neuzen dezelfde kant op. Er is moet natuurlijk nog voldoende ruimte zijn om je eigen 
invulling te geven aan gastvrijheid.  
 
De opdracht 
Ga op zoek naar de do’s en don’ts die voor jouw bedrijf gelden. Zijn die er nog niet? Stel ze dan 
op samen met het team en leidinggevende(n). 
 



 

Verras de gast 

 

Probeer zo veel mogelijk gasten/klanten positief te verrassen door jouw gastvrije houding en 

gedrag. Je verrast door onverwacht iets extra’s te doen wat niet van je verwacht wordt. 

Bijvoorbeeld door iets te geven of proactief behulpzaam te zijn. Ervaar hoe leuk het is om te 

geven. Dat kan iets tastbaars zijn maar niets is zo mooi als je onverdeelde aandacht te geven. 

Je kan uiteraard ook je collega’s verrassen.  

 

Verzamel de momenten. Let op het effect op jezelf en de gast. Deel het verras moment wat 

het meest impact op jezelf en/of de ander had. 

 

 
 



 

Tool: discussie 

 
Discussie = leren 
Volgens Bales leren we veel meer van discussiëren (70%) dan te luisteren naar een presentatie 
(30%). Een prima tool dus om te gebruiken als je aan de slag gaat met gastvrijheid. Je kunt op 
verschillende manieren een discussie werkvorm toepassen in een werkoverleg, teambijeenkomst, 
training of workshop. Vaak zijn drie tot vijf stellingen per keer voldoende voor een goed gesprek.  
 
Het begeleiden van de discussie 
Vaak is een stelling vanuit meerdere perspectieven te beredeneren. De waarheid is vaak niet eens 
of oneens, maar ergens in het midden. Het doel van de stelling is om een dialoog te voeren, niet 
om gelijk te krijgen. Een goede discussieleider zorgt dat iedereen aan bod komt en stelt 
verdiepende vragen. Het is zaak dat niet iedereen door elkaar praat. Wanneer de belangrijkste 
argumenten de revue hebben gepasseerd kan de discussieleider een samenvatting geven en de 
volgende stelling presenteren. Het is prettig wanneer de deelnemers de stelling tijdens de 
discussie kunnen zien. Schrijf hem op een flip-over of whiteboard of maak een PowerPoint 
presentatie met steeds een stelling op een sheet. 
 
Werkvormen 
Een paar discussie werkvormen:  

a. Ren je rot (heen en weer lopen door de ruimte) 
b. Lagerhuis (voor- en tegenpartij met jury) 
c. Petje op, petje af (mening geven) 
d. Rode of groene kaart (mening geven) 
e. Stille wand discussie (schrijven op grote vellen op de muur) 
f. Wereldcafé (in subgroepen) 

  
Mogelijke stellingen 

1. Gastvrijheid is een kunstje 
2. Mijn vriendelijkheid is afhankelijk van de vriendelijkheid van de gast 
3. Gastvrijheid kost tijd. 
4. De klant is koning. 
5. Gastvrijheid zit wel of niet in je. 
6. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. 
7. Behandel de gast zoals je zelf behandeld wilt worden. 
8. Altijd blijven lachen. 
9. Iedereen is welkom. 
10. Gastvrijheid heeft grenzen. 
11. Wij zijn gastvrij. 
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Handleiding GastvrijheidsDasboard
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Het GastvrijheidsDashboard 
 

Waarom? 
Wij geloven er in dat je tot een excellent gastvrije organisatie kunt ontwikkelen wanneer er continu 
aandacht is voor gastvrijheid. Gastvrijheid is geen einddoel, maar een continu ontwikkelproces.  
Wij geloven in dat de beleving van gasten én medewerkers het startpunt is. Het delen van 
complimenten,  en vieren van successen is de motor van vooruitgang en motivatie. 
Wij geloven er in dat gastvrijheid geen project is maar een manier van denken, werken en leven. 
 
Wat? 
Gastvrijheid ontwikkelen doe je stap voor stap. Daarom bieden wij u een tool aan die u helpt om: 

1. de ontwikkeling van gastvrijheid te monitoren en visueel te maken, 
2. continu (cyclisch én dynamisch) te ontwikkelen en borgen, 
3. feedback (van gasten en het team) te verzamelen en delen, 
4. ideeën en oplossingen te verzamelen (en te communiceren wat er met de ideeën wordt 

gedaan), 
5. concrete acties uit te zetten en te monitoren, 
6. afspraken te maken en te werken vanuit concrete afspreken en aandachtspunten, 
7. complimenten te delen en 
8. successen te vieren. 

 
Hoe? 
De tool die je hierbij helpt is het GastvrijheidsDasboard. Het Dasboard is zowel een poster als een 
methode, geïnspireerd op de Lean methode. De poster kan worden beplakt met memo’s en notities en 
beschreven worden met een whiteboard marker (let op: gebruik geen permanent marker). 
 
Waar? 

1. De poster kan je ophangen in je kantoor, in een teamkamer. Zo is het dashboard een 
inspiratiebron, reminder en overzicht voor jou zelf en je collega’s. Het nodigt uit om nieuwe 
feedback, ideeën en complimenten meteen te delen. 

2. De poster kan je ook meenemen en ophangen in de vergaderzaal tijdens een teambespreking. 
Je kan snel de poster, en daarmee de voortgang, bespreken en nieuwe acties en 
aandachtspunten bespreken. 

3. Het dasboard is ook een fijne tool om in te zetten als werkvorm tijdens een training, workshop, 
teambuilding of projectvergadering. 
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De vier onderdelen van het GastvrijheidsDasboard 
 
Het GastvrijheidsDasboard bestaat uit vier onderdelen: 

1. Feedback + uitdagingen 
2. Ideeën + oplossingen 
3. Acties + aandachtspunten 
4. Successen + complimenten 

 
We zullen stap voor stap toelichten welke informatie je gaat verzamelen. 
 
Feedback + Uitdagingen 
De eerste stap begint met de huidige situatie. Wat kan er beter? Waar lopen we tegen aan? Dit doen 
we vanuit meerdere perspectieven: de gast, het team en het management. 
Verzamel in deze fase: 
 
Klachten, tips en feedback van gasten: 

- ontvangen door het team,  
- reviews op internet,  
- mystery guest bezoeken,  
- feedback uit diepte interview, 
- etc. Je zou ook regelmatig een gast vanuit een diepte interview kunnen vragen om tips. 

 
Uitdagingen van het team: 

- Wat belemmert je om gastvrij te zijn? 
- Tegen welke onmogelijkheden, problemen en andere uitdagingen loop je aan? 

 
Uitdagingen van het management: 

- Welke uitdagingen zijn er vanuit de organisatie in relatie tot gastvrijheid? 
- Welke observaties verdienen aandacht? 

 
Actie: noteer een samenvatting van de feedback of uitdaging op het dashboard. 
 
Ideeën + Oplossingen 
De tweede stap heeft als doel om oplossingen te inventariseren om uitdagingen op te lossen en ideeën 
om nóg meer gastvrijheidsbeleving te creëren. Daarnaast het verzamelen van ideeën is het belangrijk 
om te communiceren over wat er met de ideeën wel of niet wordt gedaan. Niets is zo frustrerend als je 
een idee aandraagt en er vervolgens niets meer over hoort. 
 

- Welke oplossingen zijn er voor ongastvrije situaties, feedback en uitdagingen? 
- Welke ideeën zijn er om nóg gastvrijer te worden en gasten blij te maken? 
- Welke van de aangedragen ideeën vragen om uitwerking of zijn wel of niet haalbaar? 
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Actie: noteer de werktitel van het idee en de status. 
 
Acties + Aandachtspunten 
De derde stap heeft als doel om concrete acties in te zetten en afspraken te maken over op welke 
aandachtspunten het team de komende periode gaat letten. Tip: kies niet meer dan drie 
aandachtspunten per keer (dag/week/maand). De kans is groter dat je het lukt om drie 
aandachtspunten eigen te maken dan tien! 
 
Acties: 

- Welke actie gaan we inzetten om gastvrijheidsbeleving te verhogen?  
- Wie is verantwoordelijk voor het realiseren van de actie? 
- Wie is betrokken bij de actie? 
- Welke middelen, informatie en/of ondersteuning is nodig? 
- Hoe gaan we over de actie communiceren? 
- Wanneer zijn we tevreden met het eindresultaat? 
- Hoe en wanneer gaan we de actie evalueren? 

 
Aandachtspunten: Op welke houding, gedrag of taak moeten we de komende tijd extra aandacht 
besteden? Is de actie “Whis”? 

- Waarde toevoegen (waarde toevoegen voor de klant) 
- Inspirerend (zodanig inspirerend dat medewerkers staan te popelen er mee aan de slag te gaan) 
- Specifiek (zo duidelijk en concreet dat iedereen wat er te doen staat) 
- Haalbaar (het moet haalbaar zijn om het doel binnen drie maanden te bereiken) 
 

Actie: noteer de werktitel van het actie met de naam van de actie-eigenaar en de afgesproken 
aandachtspunten. 
 
Successen + Complimenten 
De laatste stap is de leukste van de vier. We delen complimenten en vieren successen. Input voor deze 
stap komt zowel van gasten, het management als het team zelf. 
 
Successen en complimenten: 

- Welke complimenten hebben we van gasten gekregen? 
- Waar ben je trots op? 
- Welke doelen hebben we behaald? 
- Welk compliment zou je aan je collega of het team willen geven? 
 

Actie: noteer de complimenten. 
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Een inspirerende werkvorm voor een bijeenkomst 
 
Op welke manier ga ik aan de slag met het GastvrijheidsDasboard tijdens een bijeenkomst? In dit deel 
ontvangt u praktische tips om het GastvrijheidsDashboard te gebruiken. 
 
Evalueer: van groen naar oranje 

1. Start met het (uit)delen van complimenten en vier successen. 

2. Bespreek de status van lopende acties. 

3. Evalueer de aandachtspunten van afgelopen periode. 

4. Bespreek de status van eerder besproken ideeën en oplossingen. 

5. Bespreek (nieuwe) feedback: welke klachten of feedback hebben we van gasten gekregen? 

6. Bespreek (nieuwe) uitdagingen vanuit het team en van het management 

 

Maak nieuwe stappen: van oranje naar groen: 

7. Inventariseer nieuwe ideeën en oplossing 

8. Bespreek nieuwe acties 

9. Bespreek nieuwe aandachtspunten voor de komende periode. 

10. Spreek commitment uit! 
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Over Gastvrijheid in Bedrijf 

 
Gastvrijheid in Bedrijf is hét trainingsbureau én kennisplatform met als doel om Nederland gastvrijer te 
maken. Dit doen we door kennis te delen en te inspireren. We werken vanuit het doe-het-zelf principe. 
Wij helpen mensen in bedrijven om zelf met gastvrijheid aan de slag te gaan.  
 
Via onze website delen we kennis, informatie, tools en inspiratie, bijvoorbeeld via onze 
videobibliotheek. 
 
Daarnaast is onze Facebook pagina een inspiratieplatform waar je iedere week de meest inspirerende 
ervaringen, video’s en tips vindt.  
 
Naast de kennis die we (gratis) delen ondersteunen we ambassadeurs van gastvrijheid door 
inspirerende trainingen, coaching, advies, lezingen, en nog veel meer.  
 
Na het grote succes van de gratis ‘bedankt voor je gastvrijheid’ complimenten doorgeef-kaartjes (er zijn 
er al 10.000 verspreid door Nederland!) hebben we een aantal producten ontwikkelt die je helpen om 
gastvrijheid uit te dragen, te ontwikkelen en borgen. Zoals inspiratieposters, wenskaarten, het tools & 
inspiatiepakket en meer. Deze tools bieden we aan via de eerste Gastvrijheidswinkel van Nederland die 
virtuele deuren heeft geopend: www.gastvrijheidinbedrijf.nl/winkel 
 
 

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/inspiratie/videos/
http://www.facebook.com/GastvrijheidInBedrijf
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/leren/trainingen/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/leren/coaching/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/tools/advies/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/leren/lezingen/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/product/complimenten-doorgeefkaart/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/product-categorie/posters/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/product-categorie/kaarten/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/product/tools-inspiratie-pakket/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/product/tools-inspiratie-pakket/
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/winkel


 

Tool: waarderende vragen 

 

 

1. Hoe zou je mij beschrijven?  

2. Waar zit naar jouw idee mijn kracht?  

3. Wat vind je krachtig in mijn manier van communiceren?  

4. Kun je een concrete situatie benoemen waarin je zag dat ik in mijn element was? 

Wanneer was dit en wat deed ik?  

5. Stel dat je mij aanbeveelt voor een baan of opdracht, wat zou je dan zeggen?  

6. Waar zoek je mij voor op? 

7. Wat kun je zeker aan mij overlaten?  

8. Wat is mijn toegevoegde waarde in ons team/afdeling?  

9. Wat zou je mij gunnen?  

10. Waar zie je ruimte voor ontwikkeling, wat zou je me graag zien doen? 

 




