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1. Terugblik en ervaringen huiswerkopdracht

2. Spanningsvelden van en weerstand tegen 
gastvrijheid

3. Motiveren

4. Vooruitblik eindpresentaties
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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.

3. Omgaan met weerstand – motiveren –
inspireren en aanspreken

• Kick-on d.m.v. eindopdracht

3 uur per bijeenkomst



Vragen over sleutels en toolbox



Gastvrijheidsplan d.d.:
Afdeling:

Doel:

 Tekst  Tekst  Tekst

 Tekst
 Tekst

 Tekst



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



De spanningsvelden
van en weerstand tegen 
gastvrijheid



Gastvrijheids-

arrogantie

96% van de medewerkers vindt zichzelf gastvrij

50% van de medewerkers vindt zijn collega gastvrij

35% van de gasten ervaart gastvrijheid





Soms lijkt het anders, dan het is. 











Motiveren?



Gastvrijheid begint bij jezelf



Cirkel van 
invloed

Cirkel van betrokkenheid

Geen invloed en 
betrokkenheid







Waarderend leiderschap

Marc Lammers: https://www.youtube.com/watch?v=_tUaHxNzjxI

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




Laat medewerkers zich welkom 
en gewaardeerd voelen. 

Goed voorbeeld doet volgen.



1. Wees het voorbeeld

2. Vind ambassadeurs;

3. Focus op de ‘why’ d.m.v. gastvrijheidsplan;

4. Maak het gastvrijheidsplan levendig door planning 
en acties;

5. Geef collega’s verantwoordelijkheid, ruimte en laat 
ze initiatief nemen d.m.v. het gastvrijheid-
dashboard;

6. Gastvrijheid als onderdeel van inwerkprogramma
(ps. hoe betrek je nieuwe medewerkers op voorhand?)
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Aanspreken op 
de Gul kernwaarden

Vanuit een gastgerichte houding zijn wij:

• Open (communicatief)

• Co-creatief (samenwerken)

• Optimistisch



1. Regelmatig inspiratie op doen

2. Reminders

3. Kijkje buiten de deur

4. Kijkje in de keuken van een ander

Maak het leuk!
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1. Interne communicatie over successen

2. Deel complimenten van gasten

3. Complimenteer 

4. Vier successen

Focus op en benoemen wat goed gaat!
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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.



Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

