


Train-de-trainer 

Training 3: Coaching, Feedback & Weerstand



1. Terugblik training 3

2. Delen ervaringen gastvrijheidsscan opdracht

3. Omgaan met weerstand

4. Feedback geven

5. Coaching vanuit waarderend onderzoeken

6. Blik vooruit: training 5 + eindopdracht
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Leerpiramide

Waar leren we het meest van? 
Zet de werkvorm bij het juiste 
percentage:

A. Audiovisueel 

B. Demonstratie

C. Discussie

D. Doen

E. Horen 

F. Lezen

G. Zelf uitleggen aan anderen
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Leerpiramide

Waar leren we het meest van? Zet 
de werkvorm bij het juiste 
percentage:

• Horen 5% 

• Lezen 10%

• Audiovisueel  20%

• Demonstratie 30%

• Discussie 50%

• Doen 75%

• Zelf uitleggen aan anderen 90%
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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.



Maak de som kloppend door 

één streepje te zetten.











Waarderend leiderschap

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

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




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?



Eindopdracht (14 maart)

Geef een presentatie:

1. Wat heb je geleerd?

2. Wat heb je gedaan om hospitality uit te dragen?

3. Hoe ga je in de toekomst hospitality blijven 
uitdragen?

4. Welk advies wil je aan het management geven als 
het gaat hospitality ontwikkeling?



Download de app ‘gastvrijheid’

www.GastvrijheidinBedrijf.nl

Facebook.com/GastvrijheidInBedrijf

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

