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“  GASTVRIJ  
ZIJN  
BESCHERMT  
TEGEN  
STRESS”

Op het gebied van gastvrijheid 

raak je nooit uitgeleerd. Nieuwe 

wetenschappelijke inzichten leiden 

tot een aangepaste kijk op de materie. 

Althans, dat geldt voor Laura de la Mar, 

trainer, coach, adviseur, eigenaar van 

Gastvrijheid in Bedrijf en schrijver van 

het boek Het Geheim van Gastvrijheid 

(258 bladzijden).

Welke nieuwe theorieën hebben jou zoal aan 
het denken gezet?
 “De laatste jaren gingen veel theorieën 

over de wow-factor, over verrassen, 

cadeaus uitdelen en zo. Maar nieuwe 

inzichten wijzen uit dat dat niet per 

se hoeft om gastvrijheidsbeleving 

te creëren. Gastvrijheid zit vooral 

in persoonlijke aandacht en niet 

in dingen. Slechts elf procent zit in 

tastbare zaken, blijkt uit onderzoek. 

Echte aandacht is de basis van 

gastvrijheid. De focus ligt wat mij 

betreft te veel op de dingen.” 

In de zorg ook? 
“Daar juíst. Alle branches zijn bezig 

met gastvrijheid. De zorg is een 

voorloper. Je ziet het nu overal, 

bijvoorbeeld dat receptionistes 

tegenwoordig voor een balie in plaats 

van erachter staan. Zo verkleinen ze 

de afstand met de gast. Dat is goed, 

maar dat maakt je niet per definitie 

gastvrij. Gastvrijheid zit in duizend 

details. Het gaat om de interactie 

tussen medewerkers en patiënten, 

cliënten of gasten.”

Hoe bevorder je die interactie? 
“Door oog te hebben voor zaken 

die medewerkers belemmeren in 

gastvrijheid. Probeer die weg te 

nemen. In de zorg is het vaak geen 

issue dat mensen niet gastvrij willen 

zijn, dat zit juist in ze. Maar ze 

moeten ook de gelegenheid krijgen 

om dat in de praktijk te brengen. 

Leidinggevenden moeten hier meer 

aandacht voor hebben.” 

Tegen wat voor belemmeringen lopen ze aan?
“Dat kunnen er veel zijn. De hoge 

werkdruk, of dat medewerkers 

veel tijd kwijt zijn met onhandige, 

administratieve handelingen 

bijvoorbeeld. Of strubbelingen met 

collega’s die niet worden uitgepraat. 

Daar kom ik achter als ik met teams in 

gesprek ga.”

En dan de werkdruk. Wat kun je daaraan doen?
“Het is me opgevallen dat sommigen 

veel last hebben van een hoge 

werkdruk, terwijl diezelfde werkdruk 

bij anderen minder problemen 

veroorzaakt, die blijven gastvrij als 

de werkdruk oploopt. Dat heeft een 

oorzaak. Als je gastvrij en sociaal bent, 

maakt je lichaam gelukshormonen aan. 

Een natuurlijke bescherming tegen 

stress. Als je de tijd neemt en je niet 

laat opjutten heb je meer plezier in 

je werk en ben je minder gestrest. Dit 

vraagt om een andere mindset. Gastvrij 

zijn beschermt tegen stress.”

Zijn veel klachten over werkdruk onterecht? 
“Veel klachten zijn wel degelijk terecht. 

Je hoort verhalen over onderbezetting, 

ziekte, personeelstekort, verloop onder 

medewerkers. Lastig allemaal. Maar je 

kunt mensen sterker maken. We geven 

daar ook trainingen in zoals ‘Gastvrij 

zijn onder werkdruk’ en ‘Gastvrij zijn 

voor “lastige” gasten’.”

Wijken jullie trainingen af van andere?
“Ja, we werken vanuit positieve 

psychologie en het doe-het-zelfprincipe. 

Niet: ik ga je leren hoe het moet, nee we 

gaan je bewust maken en helpen om 

met je team gastvrijheid te versterken. 

Waar sta je voor? Wat gaat helpen om 

morgen meer bewust gastvrij te zijn? 

We zijn daarbij ook een soort Gamma 

onder de gastvrijheidsbedrijven. We 

reiken tools aan waarmee mensen zelf 

aan de slag kunnen.”

Gastvrijheid in Bedrijf
Laura de la Mar richtte zes jaar 
geleden Gastvrijheid in Bedrijf 
op, een organisatie die zich 
bezighoudt met verschillende 
aspecten die te maken 
hebben met gastvrijheid. 
Zie www.gastvrijheidinbedrijf.nl.

Laura de la Mar over de geheimen van gastvrijheid 

Wie de tijd neemt om gastvrij te zijn, 
heeft meer plezier in het werk en maakt 
gelukshormonen aan. Werkdruk is dan minder 
snel een probleem, zegt Laura de la Mar van 
Gastvrijheid in Bedrijf. Een interview over de 
geheimen van gastvrijheid.

Veel te ontdekken
Laura de la Mar verwacht dat voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gastvrijheid in gang zal gaan zetten. 
Ten aanzien van nudging bijvoorbeeld. Denk daarbij aan het verleiden van 
mensen tot wenselijk gedrag.

Beleving creëren met teksten is ook zo’n onontgonnen terrein, meldt ze. In 
haar boek ‘Het Geheim van Gastvrijheid’ haalt ze een voorbeeld aan van een 
gereserveerde tafel in een restaurant. Je kunt op een bordje schrijven ‘Vanaf 
20.00 uur gereserveerd’, maar je kunt ook melden dat de tafel tot 20.00 uur 
vrij is. “Dat is  gastvrijer én goed voor de omzet.”

Lees verder ››



76

In
te

rv
ie

w

In
te

rv
ie

w

Hoe ga je daarbij te werk?
“In eerste instantie vragen we wat een 

organisatie wil bereiken, of de visie op 

gastvrijheid duidelijk is. Vervolgens 

vragen we wat ze zelf kunnen, 

bijvoorbeeld door trainingen te gaan 

geven en welke tools ze gaan inzetten 

om gastvrijheid te borgen. Het effect van 

onze inspanningen is dan veel groter. 

Het blijft ook langer hangen omdat men 

er blijvend mee aan de slag gaat. Als 

je het beperkt tot een paar trainingen, 

zie je kortstondige verbeteringen die op 

de wat langere termijn verdwijnen.”

Waaraan schort het nu vooral nog in de zorg?
“Je ziet op veel plaatsen dat gastvrijheid 

is opgenomen in de missie en visie van 

de directie, maar dat er in de praktijk 

nog steeds heel erg wordt gestuurd 

op pijlers als veiligheid en efficiency. 

Dat betekent dat je er nog niet bent. 

Gastvrijheid moet net zo belangrijk 

worden als die pijlers. Pas dan zullen er 

mooie dingen gebeuren.”

Hoe lang duurt het voordat je zover bent?
“Weinig organisaties beginnen vanaf 

nul. Het blijkt gemiddeld vier jaar te 

duren voordat je bent waar je wezen 

moet. Als medewerkers elkaar gaan 

aanspreken op gastvrijheid, dan ben 

je aanbeland in de laatste fase van 

gastvrijheidsontwikkeling. Dan mag je 

in de handen klappen.”

Krijg je dan geen sociaal wenselijke 
antwoorden in plaats van de waarheid? 
“Nee, de uitkomsten zijn anoniem, 

medewerkers hoeven zich niet 

belemmerd te voelen. Na het maken 

van zo’n scan kunnen we in de meeste 

gevallen de vinger op de zere plekken 

leggen. Vaak zijn organisaties bezig met 

de gevolgen van onvolkomenheden, 

terwijl wij de nadruk leggen op de 

oorzaken en het wegnemen daarvan.”

Wat voor oorzaken leggen jullie zoal bloot? 
 “Als een medewerker niet lekker in 

zijn vel zit, ervaart het hele team dat. 

Het kan leiden tot minder motivatie 

en meer irritatie. Belangrijk dus om de 

oorzaak op te sporen en weg te nemen. 

Het kan ook zijn dat bepaalde mensen 

niet op de juiste plaats zitten. Of dat 

mensen het niet durven om elkaar aan 

te spreken als er dingen mis gaan.”

Mensen zijn bang dat collega’s niet tegen 
kritiek kunnen. Terecht? 
“Niet altijd terecht, wel begrijpelijk. 

Komt voort uit het zorgzame, het goed 

voor elkaar willen zorgen. In de zorg 

heeft iedereen dat in zich. Toch moet je 

daar een keer doorheen. Als je elkaar 

niet aanspreekt bereik je nooit het 

topniveau. Elkaar niet aanspreken op 

fouten is uiteindelijk ook niet goed 

voor de sfeer. Medewerkers uiten dan 

hun onvrede over een collega tegen 

andere collega’s zonder dat er stappen 

worden gezet.”

Hoe kun je op een aanvaardbare en 
geloofwaardige manier je grenzen aangeven?
“Kies voor een professionele aanpak. 

Als je aangeeft dat iets niet mogelijk 

is, kun je daaraan toevoegen wat wel 

mogelijk is. Vermijd het gebruik van de 

woorden ‘nee’ en ‘moeten’ omdat die 

als een rode lap op een stier werken. 

Door andere woorden te kiezen kun 

je het gedrag van de ander positief 

beïnvloeden.”

Het voorkomen van klachten heeft wat jou 
betreft niet de hoogste prioriteit. Waarom niet? 
“Je kunt je beter toeleggen op de 

dingen die goed gaan. Waar krijg je 

complimenten voor? Hoe kunnen 

we ervoor zorgen dat we meer 

complimenten krijgen?” 

Jullie verzorgen gastvrijheidstrajecten bij 
organisaties en bedrijven. Maar niet iedere 
aanvraag wordt gehonoreerd.
“Als een manager aangeeft dat 

het gebrek aan gastvrijheid in 

zijn organisatie te wijten is aan de 

medewerkers, weet ik dat er een 

managementprobleem is. Ik vraag 

dan door. Durft de manager zelf in de 

spiegel te kijken? Gaat hij of zij ook 

met zichzelf aan de slag? Als ik dan een 

onderbuikgevoel krijg dat de manager 

dat niet gaat doen, zie ik af van 

de opdracht.”

Creëer je eigen fanclub, schrijf je in je boek. 
Hoe doe je dat in de zorg?
“Als je gastvrij bent, kan je mensen voor 

je winnen. Het levert je complimenten, 

waardering, mooie momenten en 

ambassadeurs op. En dan krijg je veel 

voor elkaar; je bouwt credits op, de 

gunfactor komt je toe. Als je dan een 

keer wat minder presteert, wordt dat 

sneller geaccepteerd.” 

Is gastvrijheid een kwestie van psychologie?
“Wat mij betreft wel. Ik heb een grote 

passie voor psychologie. Ik vind het 

interessant om te observeren en te leren 

van gastvrije mensen. Hoe gedragen 

mensen zich? Hoe reageren ze 

op situaties?” 

Je hebt ook selfservicesystemen geobserveerd, 
die persoonlijk contact tot een minimum 
beperken. Wat vind je daarvan?
“Ik heb observaties gedaan in een 

ziekenhuis en kwam tot de ontdekking 

dat veel mensen het niet prettig 

vonden en anderen wel. Duidelijkheid, 

autonomie en zelfregie worden door 

een bepaalde categorie op prijs gesteld. 

Smaken verschillen, ook als het gaat 

om gastvrijheid.”

“ HET DUURT GEMIDDELD 
VIER JAAR VOORDAT JE 
BENT WAAR JE WEZEN 
WIL”

“ GASTVRIJHEID IS EEN KUNST, GEEN KUNSTJE”

“ JE KUNT JE BETER 
TOELEGGEN OP DE 
DINGEN DIE GOED 
GAAN. DAT ZORGT 
VOOR EEN BOOST.”

Is het zinvol om te meten hoe gastvrijheid 
wordt ervaren?
“Het is noodzakelijk om inzicht te hebben 

in de beleving van de cliënt of de gast, 

anders ga je uit van je eigen bevindingen 

en ga je het zelf invullen. Die bevindingen 

van jou hoeven niet overeen te komen 

met die van de ander. Als je weet wat 

mensen gastvrij of ongastvrij vinden, kun 

je daarop inspelen.”

Hoe kom je erachter wat mensen vinden?
“Dat kan op veel manieren. 

Klantenpanels, gesprekken houden, 

doorvragen of een simpele enquête. 

Een ziekenhuis zou de tevredenheid 

kunnen meten na het ontslag van de 

patiënt. In de ouderenzorg kun je dat in 

het zorgleefplangesprek doen. Als je de 

feedback in je team bespreekt en omzet in 

aandachtspunten, ben je goed bezig.”

En dan hebben jullie ook nog een 
gastvrijheidsscan. Hoe werkt die?
“Klantbelevingsonderzoek richt 

zich alleen maar op de uitvoering. 

Dat zegt nog niets over de oorzaken 

van ongastvrijheid. Met onze 

gastvrijheidsscan meten we de 

gastvrijheidscultuur en -beleving 

binnen een team of organisatie. 

Aan de medewerker vragen wij: wat 

ervaar jij? Hoe gastvrij vind je jezelf, 

je team, je leidinggevende? We vragen 

ook wat de belemmeringen zijn, de 

drijfveren, de aanspreekcultuur en de 

gewenste randvoorwaarden.”
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