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˗ Waarom dit gastvrijheidsprogramma en wat kun je verwachten? 

Ankie Joos (VisitBrabant)

˗ Waarde toevoegen voor je gasten 

Eric Andersen (Breda University of applied sciences)

˗ Een 8 is niet goed genoeg! 

Coen Schelfhorst (OOKs Hospitality, GuestHouse Hotels)

˗ Masterclass Storytelling, naar Storydoing tot Storyselling

Frans Goenee (Efteling)

˗ Het veld op (persfoto) en netwerkborrel

Inhoud kennissessie





“Brabant en gastvrijheid zijn 

onlosmakelijk verbonden. Het zit 

niet alleen in ons imago, maar in 

onze identiteit, in ons DNA, de 

mensen. Dat moeten we een 

podium geven en daar moeten we 

in blijven investeren.”

Ankie Joos - VisitBrabant





“Vasthouden aan routines 

belemmert je om te groeien 

in gastvrijheid.”

Lenneke van Gerwen –

Auberge du Bonheur (winnaar 

Brabantse Gastvrijheid Award 2018) 



“Wij hanteren het uitgangspunt “Ga 

nie besta nie”, bij ons is voor 

gasten alles mogelijk.”

Lenneke van Gerwen –

Auberge du Bonheur





- Een klein gebaar (bijv. banden 

verwisselen, overhemd strijken)

- Goed reviewmanagement

- De schaal van Bonheur

- Aanhaken op speciale dagen met 

de evenementenkalender

Een paar 

praktijkvoorbeelden van 

Auberge du Bonheur



“Gastvrijheid zit in de 

kleine alledaagse 

dingen.”

Lenneke van Gerwen –

Auberge du Bonheur





“Realiseer je: je bent iemand aan 

het helpen en de hulpvraag 

verschilt per gast”. 

Eric Andersen – Breda University of 

Applied Sciences



“Het gaat om passie, 

houding en vooral: 

plezier!”

Eric Andersen – Breda University





“Tevredenheid – een 8 – is niet 

goed genoeg. Pas boven de 8 

ontstaat loyaliteit. Tevredenheid 

zegt iets over het verleden; 

loyaliteit over de toekomst.”

Coen Schelfhorst – OOKs

Hospitality, GuestHouse Hotels



“Je moet de ander 

belangrijker maken dan 

jezelf.”

Coen Schelfhorst –

OOKs Hospitality en GuestHouse Hotels





“Denk in mensen, niet in 

processen”.

Frans Goenee – De Efteling





“Creëer kromme paden, 

zodat je achter een 

bocht je gasten kunt 

verrassen.”

Frans Goenee – De Efteling



1. Deelnemers aan de Brabantse Gastvrijheid Award ontvangen vanaf nu 

tips, challenges en inspiratie via e-mail en WhatsApp

2. Meld ook jouw medewerkers aan voor deze inspiratie: mail de 

gegevens naar info@visitbrabant.com of app naar 06-17666785 

3. Deel jouw praktijkvoorbeelden van gastvrijheid via social media o.v.v. 

@VisitBrabant

4. Houd deze website met leuke praktijkvoorbeelden van gastvrijheid in 

de gaten! 

En nu?

mailto:info@visitbrabant.com
https://partners.visitbrabant.com/wij-zijn-brabant-wij-zijn-gastvrij



