


Maurits van den Bosch

• ‘Mr. Hospitality’

• Hostmanship specialist

• Levensgenieter

• Fractievoorzitter 

• Oppas-oom



Verrassende Vragen
• Wat maakt jou uniek?
• Wat kan je ontroeren?
• Wat staat er op jouw bucket list?
• Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg?
• Wat is voor jou het mooiste plekje op aarde?
• Wat is de eerste natuur ervaring die je je kunt herinneren?
• Wie was je fijnste leraar en waarom?
• Hoe reageer je als een ander jou niet begrijpt?
• Wat zou je doen met een miljoen?



DE KUNST MENSEN HET GEVOEL 

TE GEVEN WELKOM TE ZIJN



Waardoor voel jij je ergens echt Welkom?
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Behandel de ander zoals jijzelf 

behandeld wil  worden.



Behandel de ander zoals de 

ander behandeld wil worden!



Hostmanship
nodigt je uit om 
je in te leven in 
de ander.



niveaus van 

HOSTMANSHIP



Verwelkomen
van

GASTEN

Freddie Wieczorek



Verwelkomen
van

JEZELF

Grijze dagen



Verwelkomen
van

JEZELF

Turquoise dagen



Verwelkomen
van

ELKAAR





Welk gevoel
willen jullie

anderen
geven? 



Hostmanship 
is een keuze 



Dienen
De intrinsieke wil om bij te dragen aan de 
ontwikkeling en het succes van de ander.



“Hostmanship is about
meeting people so they

feel better about
themselves when leaving

you”



Consideratie

Consideratie betekent jezelf 
tonen als mens en iedereen 
tegemoet te treden als 
medemens. Jezelf kunnen en 
willen verplaatsen in de ander 
en zonder oordeel te handelen 
in zijn belang.



Verantwoordelijkheid 
nemen

De wil en het vermogen om 
in te spelen op de behoeften 
van de ander en te reageren 
op problemen die hij 
tegenkomt, ongeacht wie het 
is, wat het probleem is of hoe 
het is ontstaan.



Dialoog

Een dialoog voeren is eerst 
begrijpen en dan begrepen 
worden. Je open stellen voor 
de ander en proberen de 
context te begrijpen. Een 
dialoog begint dus met 
luisteren, niet met antwoord 
geven. 



Het geheel zien

Jezelf zien door de 
ogen van de ander. 
Begrijpen dat je 
deel uitmaakt van 
de totaalbeleving 
van diegene en 
vanuit een 
oprechte houding 
daarnaar handelen.



Kennis

Naast vakbekwaamheid is 
kennis in Hostmanship-
opzicht ook de wil om 
voortdurend nieuwe 
dingen te leren die ons 
leven verrijken door je 
open te stellen voor 
mensen die je ontmoet, 
onafhankelijk van hun 
afkomst of achtergrond.



Plezier

Iemand verwelkomen betekent 
iemand ontvangen met plezier. 
Plezier brengt de ontmoeting 
tot leven. We geven uiting aan 
ons plezier wanneer we ons 
authentiek gedragen, met 
passie en in harmonie met 
onszelf.



28 mensen krijgen elk 80 kredietaanvragen te zien. 

Welke kiezen ze?



Waarom lukt 
het niet 
altijd?



Gastvrij communiceren





Tips voor ‘tekst’

Gebruik ‘ik-
boodschappen’

Spreek de taal van de 
gast

Denk aan 
beleefdheidsvormen

Wat je zegt klopt met 
hoe je het zegt



Tips voor 
‘lijf’

• Let op verzorgde kleding, haren etc.

• Sta rechtop en neem een open houding aan

• Spiegelen met de gast

• Kijk je gasten altijd aan

• Een glimlach levert heel veel op…



Wat is ruis en 
waar komt

het vandaan?



Catch of the day



Fijn dat je er was!

Graag tot ziens.


