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VANUIT OPRECHTE AANDACHT
De waarde van oprechte aandacht is iets van alle tijden. Wat zit er in oprechte 

aandacht en wat maakt het zo krachtig? In de dynamische tijd waarin we leven is het 

een ongelofelijke waarde die we als mensen aan elkaar kunnen geven. Wij geloven 

dat oprechte aandacht de basis is van hospitality. Vanuit unieke en oprechte aandacht 

creëer je samen de omgeving die je wilt voor jouw gasten. Gebruikmakend van alle 

mogelijkheden die de ontwikkelingen en technologie ons brengen. Samen met 

organisaties gaan we op zoek naar hun hospitality DNA om vanuit oprechte aandacht, 

waarde toe te voegen voor gasten, zowel intern als extern.





HOSPITALITY DNA
WIL JE ALS ORGANISATIE
 Vanuit een eigen en onderscheidend Hospitality DNA aan de slag gaan?

 Waarde creëren voor mensen en inzetten op talenten?

 Dat je medewerkers de geluksfactor zijn en gasten ambassadeurs worden?

DE HOSPITALITY EXPEDITIE
Tijdens de Hospitality expeditie gaan we op zoek naar jullie onderscheidend 

Hospitality DNA. Dit doen we aan de hand van: jullie fundament dat gaat over een 

gezamenlijk verlangen, een mindset van aandacht geven, het lef om het anders te 

durven doen maar altijd vanuit jullie eigen DNA.

ONS AANBOD
1. Hospitality kick off 

2. Hospitality experience

3. Hospitality DNA

4. Hospitality movement



ONS AANBOD
1.  HOSPITALITY KICK OFF 
Oprechte aandacht en gastvrijheid, welke positieve effecten heeft op klanten, 

gasten, cliënten en misschien nog wel belangrijker op het geluk en vitaliteit van 

de medewerker. Deze worden op verschillende momenten gemeten en met elkaar 

vergeleken. Voorafgaande van het traject en aan het eind van het traject. Dit wordt 

gedaan volgens de Oxford Happiness Questionnaire.

2.  HOSPITALITY EXPERIENCE
Vanuit het verlangen nemen we je mee in onze Hospitality filosofie waarbij het gaat om 

positieve impact vanuit een gezamenlijke verlangen. Het verlangen wordt onderbouwd 

door enerzijds de energie (hart) en anderzijds  de ratio (hoofd). Beide heb je nodig om 

het verschil te maken.

Vanuit het hoofd is de rationale en de effecten die dit oplevert welke rol hospitality 

kan spelen zodat iedereen zijn/haar waarde/talent kan inzetten. Vanuit het hart nemen 

we je op inspirerende wijze mee in de bouwstenen en praktijkvoorbeelden. Zodat we 

ervaren en beleven wat ons verlangen is en wat het met ons doet, zodat iedereen op 

zijn eigen unieke manier invulling gaat geven aan hospitality en daarmee meerwaarde 

creëert. Het gaat over ervaren, doen en concretiseren.



3.  HOSPITALITY DNA
Samenstellen van een Hospitality team die aan de slag gaat met de customer journey, 

aan de hand van de verschillende doelgroepen en persona’s en de verschillende 

hospitality behoeftes. Wat resulteert in de pilaren van hospitality die ontstaan vanuit 

het DNA. Dit alles wordt omgezet in een gericht hospitality expirement. Waarbij de 

uitkomsten onder de aandacht van de organisatie worden gebracht. Het gaat hierbij 

om inspireren en ervaren wat hospitality betekent en waarbij de organisatie per pijler 

ideeën verrijkt. Met als resultaat een organisatie waar hospitality de standaard wordt 

van samen.

4.  HOSPITALITY MOVEMENT
Het next level aan hospitality behouden. Inspireren met voorbeelden en nieuwe 

ontwikkelingen en daar waar nodig gezamenlijk de plannen aanscherpen om zo de 

drive en het next level van hospitality te behouden.
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