
 

 

Het zijn de kleine dingen die het doen 
 
 
“Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen”. Dat zongen Saskia en Serge al in de jaren 
’70 van de vorige eeuw. En ook vandaag de dag geldt dat de kleine, bijna onzichtbare dingen het 
meest gewaardeerd worden door onze gasten. Een knikje ter erkenning van aanwezigheid, een 
mooi handgebaar bij het wijzen van de weg of een glaasje water dat je ongevraagd krijgt 
aangeboden bij verdriet. Eén glimlach van jou kan er 1000 aansteken. Maar er zijn meer manieren 
om gastvrijheid in de dagelijkse gang van zaken gastvrijheid betrekken. Hieronder hebben we 15 
tips voor je op een rijtje gezet: simpele kleine acties die snel te realiseren zijn maar met een groot 
resultaat! 
 
15 kleine acties 

1. Geef een compliment of complimentenkaartje 
2. Inspireer collega’s met quotes, posters of een filmpje 
3. Vraag een gast naar zijn of haar beleving 
4. Stel de waaromvraag: waarom doe je dat? 
5. Vraag jouw collega’s naar ideeën en oplossingen voor problemen 
6. Deel positieve verhalen over de training met jouw collega’s 
7. Geef zelf het goede voorbeeld: zorg voor een positieve uitstraling en groet actief 
8. Verras collega’s met een gastvrije actie 
9. Zet jouw “omgevingsscan” aan: let op rommel, A4-terreur en ongastvrije ruimten 
10. Bespreek gastvrijheid in informele situaties en stel anderen de vraag: wat zal onze gast 

daarvan vinden? 
11. Reflecteer gastvrije en ongastvrije situaties wanneer deze zich voordoen 
12. Geef feedback bij ongastvrij gedrag 
13. Deel een verras-de-gast-actie met jouw collega’s 
14. Verzamel ideeën in een ideeënbus of op het dashboard 
15. Deel een gastvrije ervaring met je collega’s 

 

Wil je meer? 

Ben je nieuwsgierig naar hoe het lied van Saskia en Serge ook al weer ging? Luister dan via de 
volgende link nog eens naar het lied “het zijn de kleine dingen die het doen”: 
https://www.youtube.com/watch?v=g3GWvDw3uWs 


