
De spanningsvelden van gastvrijheid

• Werkdruk

• “Lastige” gasten

• Eigen motivatie, privé problemen

• “Lastige” collega’s

• Administratieve druk

• Gedoe in de organisatie

• Negatieve sfeer in team

• Beperkingen in het systeem

• Automatische piloot, bedrijfsblind

• Beperkte ruimte door management

• …



Rode knop

Keihard werken, geen nee zeggen,

overwerken, tempo, daadkracht

Klantgezwicht, altijd ja zeggen

Nu

Redder

Frustratie, stress

Weinig positieve, veel negatieve energie

Verloren

Burn-out

Gedrag

Gastvrijheid

Focus

Rol

Gevoel

Energie

Passie

Gevolg



Gele knop
Passief/defensief, automatische piloot, 
liever geen verandering

Onvriendelijk, zelfgericht

Verleden=beter, mopperen over 
dingen die niet te veranderen zijn

Slachtoffer

Ontevreden

Weinig positief, veel negatief

Vonk is gedoofd

Mentaal gepensioneerd

Gedrag

Gastvrijheid

Focus

Rol

Gevoel

Energie

Passie

Gevolg



‘Eudaimonia’

een toestand waarin de mens 

floreert en eruit haalt 
wat erin zit. 

(Aristoteles)



1. Autonoom - denken en handelen. Het maken van 
eigen keuzes teneinde eigen ambities en voorkeuren 
te volgen. ‘willen’ i.p.v. ‘moeten’

2. Zelfvertrouwen - geloof in eigen kunnen, gezond 
besef van eigenwaarde. 

3. Positieve gevoel – goede zin, enthousiast, leuk om te 
veranderen, breder perspectief, gevarieerd 
gedragsrepertoire, creatief. 

4. Optimistische toekomstverwachting: oog 
voor mogelijkheden en groeikansen.



Het effect

Blauw of rood:

27% minder omzet

19% minder productiviteit, 

15% minder klantloyaliteit

20% minder betrokkenheid

Groen

52% meer energie in werk

44% het beste uit zichzelf 
halen



Groene knop
Gedreven, enthousiast, in je kracht, 
zelfreflectie, -vertrouwen, aanpassen, 
proactief, creatief

Bewust gastvrij

Optimist: wat goed gaat en te 
veranderen is

Autonoom: willen i.p.v. moeten

Plezier, voldoening

Veel positief, weinig negatief

100%

Flow, alles eruit halen wat erin zit

Gedrag

Gastvrijheid

Focus

Rol

Gevoel

Energie

Passie

Gevolg



…% 

van de 
Nederlande
rs is in staat 
om de knop 

altijd op 
groen te 
hebben

17



…% 

van de 
Nederlande
rs is NIET in 
staat om de 

knop op 
groen te 
zetten

31



Groene tips

• Herken het bij jezelf

• Niet meegaan in 
negatieve houding

• Afleiden: onderwerp 
veranderen, regie in 
gesprek nemen, humor

• Inleven in de ander: het 
is een houding

• Feedback geven

• Verwonderen i.p.v. 
ergeren

• Een ander niet willen 
veranderen

• Zelfreflectie: wat kan je 
zelf veranderen?


