




Hoe trek ik meer en nieuwe 
(internationale) toeristen aan?

Hoe zorg ik ervoor dat gasten terugkomen 
en vrienden en familie meenemen?

Hoe laat ik gasten meer 
gastvrijheid ervaren?



1. Kennismaken

2. Het geheim van gastvrijheid

3. Door de ogen van de gast kijken

4. Aan de slag met de gastreis

5. Delen ideeën en (quick)wins

Tip: noteer je inzichten, ideeën 

en aandachtspunten.



Trainer, adviseur, spreker en eigenaar 
Gastvrijheid in Bedrijf & Community

Auteur “Het geheim van gastvrijheid” (2019) 
en co-auteur “Mood Maker- het ontwikkelen 
van gastvrije organisaties” (2012)

Expertise:
- Regisseren van een 

gastvrijheidsbeleving
- Gastvrijheid leiderschap
- Verandermanagement en 

cultuurverandering



Wij verspreiden het gastvrijheidsvirus en helpen je 
gastvrijheid te verankeren in het DNA van je bedrijf. 
Zo maken we de wereld gastvrijer, succesvoller en 
gelukkiger.





Hoe gastvrij zijn wij?



https://www.youtube.com/watch?v=2GBIbQPrpxQ




























Waar jij invloed op hebt?



1. Aanwezigheid, bereikbaarheid en houding 
medewerkers

2. Viezigheid en rommel

3. Gebrek aan comfort (koude douche, slechte wifi)

4. Wachten

5. Moeite moeten doen, proces en regels eerst

6. Negatieve communicatie

7. Vervelende kinderen, (lawaaiige, rokende) buren, 
huisdieren, insecten



mensen dingen beleving







• Doel

• Behoefte

• Verwachtingen









Avontuurzoeker

• Assertieve avontuurzoeker

• Energiek, ondernemend

• Uitdaging, vrijheid, vitaliteit

• Eigenzinnig, zelfbewust

• Plezier, “kick”

Harmoniezoeker

• Plezier met anderen, gezelligheid

• Verbinden met anderen, sociaal 
contact

• Familiegevoel, sfeer

• Gemakkelijk, spontaan

Inzichtzoeker

• Nieuwe dingen leren en ervaren

• De natuur in

• Culturele ervaringen

• Zakelijk

• Controle hebben

Rustzoeker

• Vertrouwde omgeving

• Een met de natuur

• Rust

• Traditioneel en conservatief

• Veiligheid en zekerheid







1. Tips (kortingsvouchers) voor uitjes, bezienswaardigheden, shops, de 
beste horeca in de buurt

2. Routes voor wandelen, fietsen, varen, MTB, wielrennen, …
3. Ontbijtservice (evt. in samenwerking met lokale ondernemer)
4. Te koop/te leen: reparatietools (fiets, tent), telefoonopladers, 

gasflessen, lokale producten, wenskaarten, …
5. Verhuur: fiets, e-bike, MTB,…

-> Het hoeft niets of niet veel te kosten!
-> Help elkaar als ondernemer: wat je geeft, krijg je terug.
-> Promoot je aanbod: vertel de mogelijkheden





1. Hoe weet ik dat jij bestaat?

2. Wat is jouw eerste indruk online?

3. Hoe weet ik dat jij fantastisch bent?

4. Hoe makkelijk maakt je het om mijn vragen beantwoord te 
krijgen?

5. Hoe makkelijk maak je het mij om bij je (online) te boeken?

6. In hoeveel talen is de website beschikbaar?





1. Overweging

2. Voorbeleving

3. Ontvangst

4. Verblijf

5. Afscheid

6. Nabeleving









Brainstorm met je groepje over één deel 
van de gastreis. 

Noteer zo veel mogelijk wilde ideeën en 
concrete voorbeelden op de flip-over 
waarin je het verschil maakt in de 
gastreis.

1. Overweging en 
voorbeleving

2. Ontvangst

3. Verblijf

4. Afscheid en 
nabeleving



https://www.youtube.com/watch?v=7GaUReEdHeM


mailto:info@gastvrijheidinbedrijf.nl
http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/
https://www.instagram.com/gastvrijheidinbedrijf/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCvJDoKMOknNkdlRJ2J0Ehyg/videos?&ab_channel=GastvrijheidinBedrijf
http://nl.linkedin.com/in/lauradelamar



