MOOD
MAKER

Mood maker

gastvrije

People are strange when you're a stranger
Faces look ugly when you're alone
Women seem wicked when you're unwanted
Streets are uneven when you're down

When you're strange
Faces come out of the rain
When you're strange
No one remembers your name

Jim Morisson
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Welkom, het nieuwe gastvrije normaal 1
En dan opeens op 12 maart 2020 verandert de samenleving ingrijpend.
Een gedragsverandering, waarvan we vooraf nooit geloofd zouden
hebben dat ze plaats zou kunnen vinden, wordt van de een op de andere dag ingezet. Plots zijn alle scholen gesloten, sport evenementen
afgezegd, theaters dicht en volgen we opeens dagelijks de cijfers over
het aantal ziekenhuisopnamen en doden als zijn het voetbal uitslagen.
En dit alles dankzij een onzichtbaar organisme, het virus genaamd Corona.
In onze ‘intelligente lock down’ mogen we nog wel naar buiten maar
de opdracht daarbij is: geen fysiek contact maken, anderhalve meter
afstand houden, elkaar niet onnodig opzoeken. Nederland blijft massaal thuis en de toch al niet zo uitbundige gastvrijheid van de Nederlander komt daarmee verder onder druk te staan.
Hoe moet het nu verder? Wat betekent dit voor gastvrijheid? Komt het
weer goed? Wordt het weer normaal? Ik zou willen dat ik hier antwoord
kan geven. Een ding weet ik wel zeker. 2020 en 2021 zullen in het teken
blijven staan van angst voor Corona met als gevolg dat we afstand
blijven houden en ons sociaal-emotioneel gedrag echt verandert.
In het boek Mood Maker 2 kun je lezen hoe jouw Mood Makers en Mood
Managers je helpen een gastvrije organisatie te bouwen. In deze Mood
Maker special neem ik jullie mee in onze gedachten over hoe we ervoor
kunnen zorgen dat gastvrijheid niet in de verdrukking komt maar eerder
een oplossing wordt om ervoor te zorgen dat we ons prettig blijven voelen. Gastvrijheid als maatschappelijk antivirus medicijn.
John Hokkeling, 1 mei 2020

1

Deze Mood Maker Special wordt u aangeboden door SYNDLE, de ontwikkelaars van
gastvrije organisaties (www.SYNDLE.nl).
2 Mood Maker - het ontwikkelen van gastvrije organisaties (Boom, 2017)
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INLEIDING

Hoezo een nieuw gastvrij normaal?
Als we, midden in de lock down, goed om ons heen kijken, zien we een
enorme verandering in hoe we ons bewegen en met elkaar omgaan.
Sommige mensen, vooral kwetsbare ouderen, zijn bang en mijden contact. Anderen hebben lak aan de regels en gaan hun eigen gang.
Houden weinig rekening met de angstgevoelens van anderen, begrijpen ze niet.
Ik ervaar ook veel ongemak in gedrag. Dan sta je, als klant, met een
ontsmettingsdoekje de pinautomaat van een winkelier te reinigen of
desinfecteer je je handen voor je ergens naar binnen gaat. En dat heet
dan nu ‘het nieuwe normaal’.
Sommige mensen weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen in
bepaalde situaties of ergeren zich eraan dat anderen zich niet houden
aan afspraken. Iedereen maakt opeens eigen, persoonlijke afspraken
over hoe deze om wil gaan met de nieuwe situatie. Afspraken waarbij
je je als persoon prettig en veilig voelt zonder je af te vragen hoe dat
voor de ander is.
En wat betekent dit voor gastvrijheid? Hebben we te maken met een
tijdelijk fenomeen? Valt het mee? Gaan we op termijn weer terug naar
het oude? Geven we elkaar over een tijdje weer een hand, een hug,
drie zoenen. Staan we over een aantal maanden weer hutje mutje op
een festival.
Er is een kans dat onze gastvrijheidscultuur een blijvende, minder positieve, impuls heeft gekregen. Dat we op weg zijn naar een nieuw gastvrij normaal. Als we het laten gebeuren wordt dat een afstandelijke
boel. Maar dat hoeft niet.
Iedereen die in de afgelopen tijd voorop heeft gelopen om meer gastvrijheid in bedrijven voelbaar te maken, die geïnvesteerd heeft in de
relatie met de ander, zal daar nu een schep bovenop moeten doen.
Alleen dan wordt het nieuwe gastvrije normaal een stap voorwaarts.
Mood Makers, jullie zijn aan zet!
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ACHTERGROND

Normaal gastvrij?
Gastvrijheid is een prettig, warm en welkom gevoel dat de gast beleeft
tijdens het contact met de gastheer. De gastheer zet zijn gastheerschap
in om het zijn gasten naar de zin te maken. Dat doet deze door naar
beste mogelijkheden, vanuit het hart, de gast behulpzaam te zijn en
oprechte aandacht, veiligheid en comfort te bieden.
Gastvrij is zowel universeel als cultuurgebonden. Hoe zit dat? Om een
lang verhaal kort te maken. In elke cultuur is gastvrijheid belangrijk en
vrijwel overal zijn de basisregels hetzelfde. Onder gastvrijheid liggen een
aantal waarden. De belangrijkste zijn:

veiligheid - vriendelijkheid – gezelligheid – aandacht – respect behulpzaamheid – eerlijkheid – vertrouwen (SYNDLE-2015)
Deze waarden zijn universeel voor gastvrijheid en dus niet onderhevig
aan veranderingen.
De norm, de manier waarop we invulling geven aan een waarde, is wel
per cultuur en zelfs per mens anders. Wat gezellig is voor een IJslander
wordt door een Haïtiaan waarschijnlijk heel anders beleefd en zo ook
met veiligheid, vertrouwen etc.
Door de Corona-crisis zijn onze waarden niet gewijzigd maar onze normen wel. Wie dacht er vroeger over na iemand wel of niet een hand te
geven? Ik hoor je denken, er waren toch ook mensen die dat wel deden? De demonstranten met de Gele Hesjes en sommige principiële
moslims. Toch is dat anders, want kijk naar de onderliggende waarde.
Gaat het om hygiëne/ smetvrees, minachting of een religieus principe.
Zelfde soort uitingen, gedragingen, kunnen andere onderliggende
waarden hebben.
Focus meer op onze universele gastvrijheidswaarden in plaats van te
veel op de verschillen in onze persoonlijke normen.
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ACHTERGROND

Lessen uit het verleden
Onze gewoonten en rituelen lijken vast te staan maar zijn in de praktijk
altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Vergelijk maar eens de
toon van twee onderstaande tekstfragmenten.
Kinderen en manieren (Hoe hoort het eigenlijk? (Amy Groskamp-Ten
Have, 1939)
Men kan niet te vroeg beginnen kinderen manieren bij te brengen
d.w.z. hen te oefenen in zelfbeheersching, onbaatzuchtigheid, oplettendheid, bescheidenheid enz.
Dit heeft niets uitstaande met handjes-geven, al-of-niethandschoentjes-dragen, versjes opzeggen en in gezelschap als een
gedresseerd aapje vertoond worden. Er zullen ongetwijfeld velen zijn,
die goede manieren niet zoo heel belangrijk vinden maar wanneer
zij maar eenmaal tot de erkenning komen, dat werkelijke goede
vormen ten nauwste samen hangen met onze karaktereigenschappen, dat zij van binnen uit moeten komen en niet van buiten op geplakt behooren te zijn, dan zien zij naast de noodzaak ervan het juiste en verstrekkende belang ervan in een menschenleven.
15 miljoen Nederlanders (Fluitsma & Van Tijn, 1996)
Land van 1000 meningen, het land van nuchterheid
Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt
Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen
Dan breekt acuut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen
Het land wars van betutteling, geen uniform is heilig
Een zoon die noemt z'n vader Piet. Een fiets staat nergens veilig.
Onze gastvrijheidsgewoonten en rituelen veranderen in de loop van de
jaren ongemerkt. Ze evolueren continu, ook nu. Juist nu!
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ACHTERGROND

De kern van het normale gastvrij
Eigenlijk heb je al kunnen lezen dat er niet zoiets bestaat als normaal
gastvrij. In ieder geval geen universeel normaal gastvrij. Want uit de
definitie van gastvrijheid heb je al kunnen afleiden dat het er niet om
gaat of jij gastvrij bent of jouw bedrijf gastvrij is. Het gaat erom dat een
gast jou als gastvrij ervaart. Jij bepaalt niet de norm; de gast bepaalt
zelf of hij iets als gastvrij ervaart.
Omdat iedereen anders is, een ander karakter heeft, andere ervaringen, andere behoeften, heeft ook iedereen andere gastvrijheidsverwachtingen.
Best ingewikkeld dus, die gastvrijheid!
In het al eerder genoemde boek ‘Hoe hoort het eigenlijk?’ uit 1939 van
Amy Groskamp-Ten Have, wordt over gastvrijheid geschreven:
Het is een verkeerde opvatting te meenen, dat men het anderen
moet geven ‘zooals zij het gewend zijn’. Niets in hinderlijker en pijnlijker voor rijke menschen dan bij minder bedeelden tijdens een bezoek de spanning en de onrust te gevoelen, die hun bezoek teweeg
brengt en gewaar te worden hoe de gastvrouw kosten heeft gemaakt, die haar budget heel klaarblijkelijk niet dragen kan. De
wensch om toch maar vooral ‘goed voor den dag te komen’ doet
menige huisvrouw dwaasheden begaan waarvoor later het gezin
moet boeten.
Om gastvrijheid te laten werken zijn er drie simpele wetmatigheden:
- de gastheer m/v toont respect voor de gast
- de gast toont respect voor de gastheer m/v
- de gast geeft een ‘scheidingsgift’ aan de gastheer m/v (een bedank,
compliment, bos bloemen, fles wijn, of geld – in b.v. de horeca).
Om echt gastvrij te zijn moeten we ons dus vooral verdiepen en richten
op wat de gast van ons verwacht. Dat principe is door Corona onveranderd. De verwachtingen van de gast wel.
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ACHTERGROND

Gastbeleving
Hoe de gast een organisatie ervaart is de optelsom van alle ervaringen
en ontmoetingen die de gast heeft opgedaan met de organisatie. Dat
betekent dus dat je niet één plek van je organisatie kunt optimaliseren,
zoals de receptie. Om een optimale gastbeleving te krijgen moet iedereen in de organisatie voldoende bijdragen aan de beleving. De ‘neuzen’ moeten enigszins dezelfde kant op staan. In de ogen van de gast is
iedere medewerker een gastheer m/v van de organisatie, jij dus ook.
Om het ‘nieuwe gastvrije normaal’ op orde te krijgen moet je dus met
de hele organisatie aan de slag. Want iedereen zal de komende tijd, als
je niet oppast en ingrijpt, zijn of haar eigen betekenis gaan geven aan
‘het nieuwe normaal’ en daar eigen gedrag bij laten zien. Dat kan
wenselijk en ook ongewenst gedrag zijn. Mogelijk een koude douche
voor de gast.
Ik kan me voorstellen dat de moed je in de schoenen zakt, de hele organisatie…. Moet iedereen dan naar een cursus? Er is ook goed nieuws.
Ik heb het in de inleiding gehad over je Mood Makers en Mood Managers. Die kunnen helpen. Door ze in hun kracht te zetten gaan ze hun
collega’s aanmoedigen en aanspreken op het gewenste gedrag. Zij
gaan het werk doen.
Dus als de organisatie nieuwe werkwijzen ontwikkelt, protocollen opstelt,
duidelijkheid verschaft en Mood Makers en Mood Managers aan de
slag gaan zijn deze samen in staat om de bedrijfscultuur te kantelen.
Dan rest er nog één ding, de borging van het ‘nieuwe gastvrije normaal’ in de bedrijfscultuur.
Als je de gelegenheid pakt om in deze tijd duidelijkheid te brengen in
het ‘nieuwe gastvrije normaal’ voor het bedrijf en dat ook echt in gang
zet kun je een stap zetten die zonder de Corona-crisis niet mogelijk was!
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OPINIE

Anderhalve meter
Wat is de impact van de zogenaamde ‘anderhalve meter samenleving’? Wellicht groter dan je denkt. Gastheerschap gaat om echt contact maken en daar speelt de mate van nabijheid een grote rol in.
Afgelopen jaar was ik onbewust onderdeel van een sociaal experiment
met een acteur tijdens de Dutch Design Week waarin het principe van
‘personal space’ voor mij zichtbaar werd. In een ruimte waar mensen in
en uit liepen stond een acteur die, afhankelijk van de afstand tussen
hem en de bezoekers, op een bepaalde manier reageerde. Op de
grond waren cirkels getekend. Een visualisatie van de ‘personal space’
theorie van Edward T. Hall. We onderscheiden de volgende personal
zones:
> 3,6 meter – de publieke zone - waarnemen geen echt connectie
3,6 – 1,2 meter – de sociale zone – oogcontact en sociale connectie
1,2 - 0,45 meter – de persoonlijke zone – sociaal emotionele connectie
< 0,45 meter – intieme zone – emotionele connectie
Het interessante is dat de afstand van anderhalve meter (niet onlogisch
gekozen dus) het verschil maakt tussen echt contact maken of licht
contact maken. Dat we nu geprogrammeerd worden om afstand te
houden heeft dus echt invloed op hoe we ons als gastheer gedragen.
Op anderhalve meter maken we dus minder snel emotioneel contact.
Anders vertaald, voelt het afstandelijker en minder gastvrij. En dat is
jammer.
De anderhalve meter samenleving maakt gastvrijheid ervaren moeilijker
maar niet onmogelijk. We zullen harder moet werken om de gast het
gevoel van oprechte aandacht te geven waar deze behoefte aan
heeft. We moeten meer moeite doen om de emotionele connectie te
maken.
Echt contact maken met de gast en vanuit vertrouwen veiligheid bieden, ook op anderhalve meter afstand, daar gaat het om bij oprechte
gastvrijheid.
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INZICHT

Nieuw gastvrij normaal
Hoe ziet dat nieuwe gastvrije normaal er uit? Dat is lastig te zeggen,
want dat zal per individu verschillend zijn. Duidelijk is dat dit vooral vanuit angst gedreven zal zijn. Angst om besmet te raken en angst om anderen te besmetten. Dit vertaalt zich naar afstand houden, minder service, smetvrees, wantrouwen etc. Al met al niet zulke opbeurende fenomenen. Maar wen er maar aan!
Nu zijn veiligheid en vertrouwen uiterst belangrijkste waarden in gastvrijheid. Veiligheid gaat in alle gevallen zelfs boven gastvrijheid. Je kunt
beter iemand ongastvrij redden van de verdrinkingsdood dan iemand
gastvrij laten verdrinken.
De waarden veiligheid en vertrouwen hebben dus altijd gespeeld bij
gastvrijheid, alleen de norm is nu fors verschoven. Veiligheid is een belangrijkere waarde geworden, vertrouwen wankelt.
Protocol
Veel organisaties hebben voor diverse situaties een protocol of procedure. Voor gastvrijheid meestal niet. Omdat dit zoiets basaals is wordt
dat vergeten. Deze tijd vraagt erom, om als bedrijf een gastvrijheidsprotocol te ontwikkelen. Hoe vinden wij dat we onze gasten moeten ontvangen? Een instrument dat daar uitstekend bij kan helpen is de ‘guest
journey’ (zie Mood Maker, Boom – 2017).
Ontwikkel je protocol vanuit het perspectief van de gast. Je zult ontdekken dat de uitdaging voor de gastheer m/v wordt om te kunnen omgaan met verschillende verwachtingen van verschillende gasten. Oftewel, hoe kunnen ze maatwerk leveren.
Het vak van de gastheer m/v bestaat vooral uit het kunnen ‘lezen’ van
de gast en daar het gedrag op kunnen aanpassen.
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INZICHT

Hoe ontwikkel je gastvrijheid?
Gastvrij is niet iets dat je zomaar kunt beslissen te zijn. Het is als persoon
al lastig om je gedrag plotseling te veranderen. Dat vergt focus en
doorzetting. Laat staan dat het voor een heel bedrijf gemakkelijk is. Je
zou kunnen denken dat daarom de gastvrijheid wel weer ‘gewoon’ zal
worden zoals het altijd was. Maar dat is maar de vraag.
Dat is sterk afhankelijk van hoe lang de anderhalve meter samenleving
gaat duren. Duurt het lang, meer dan een jaar, dan gaan de nieuwe
patronen zo diep inslijten dat ze de oude gaan verdringen. De QR-code leidt je naar een boeiend filmpje dat
laat zien hoe lastig het is gedrag te veranderen en ook
hoe lastig het is om vervolgens weer je oude gedrag op
te pakken. Een eye opener!
Binnen elk bedrijf werken mensen die op en top gastheer m/v zijn en die
ook bereid zijn hun nek uit te steken om anderen daarvoor enthousiast
te maken. Je herkent ze vast wel. Die uiterst positieve mensen die altijd
geloven dat iets wel kan, waarbij het glas half vol is. Bij wie de gastvrijheidspatronen diep ingesleten zijn. Dat zijn je Mood Makers, sfeer makers.
Door je Mood Makers in hun kracht te zetten, te stimuleren en ruimte te
geven kun je de gastvrijheid in de organisatie laten bloeien. Wil je daar
meer over weten? Lees dan Mood Maker (Boom-2017).
Dan zul je daarin ook lezen dat Mood Makers ook een leidinggevende
nodig hebben die zelf Mood Maker is en in zijn werk het goede voorbeeld is en doorzettingsvermogen heeft in het leiding geven aan het
ontwikkelen van gastvrijheid. De Mood Manager.
In het samenspel tussen de Mood Makers en Mood Managers in je organisatie zit de oplossing om ongewenst gedrag weer de juiste (gastvrije) kant op te krijgen. Zodat je weer die Mood Maker organisatie
wordt.
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OPINIE

Begroetingsrituelen
Handen schudden zien wij als een vorm van elementaire beleefdheid,
maar anderzijds is het ook maar een afspraak. Elkaar begroeten met
een handdruk was bijvoorbeeld in de Middeleeuwen niet zo heel gebruikelijk. Pas in de 19de eeuw komt het handen schudden als begroeting echt in zwang: overgewaaid als modegril uit Groot-Brittannië.
Wat is de kern betekenis van handen schudden? Er wordt allerlei 'tactiele informatie' uitgewisseld bij het handenspel: wiens hand mag boven,
hoe lang houden we vast, hoe wordt er precies geschud, wie begint en
wie trekt hem als eerste terug? De hand is als een visitekaartje: geef me
een hand en ik weet al ongeveer wie je bent en hoe ons gesprek gaat
lopen. En deze informatiebron moeten we dus gaan
vervangen door iets anders.
In de afgelopen tijd hebben
we allerlei, al dan niet
grappige, begroetingsalternatieven voorbij zien komen
op internet. Van voeten of
elleboog ‘knuffelen’ tot de
Namaste of Vulcan salute. Het mag helder zijn, deze kunnen nooit de
echte rol van handen schudden vervangen. De begroeting als informatiebron zal moeten komen uit oogcontact en lichaamstaal.
Er zal de komende tijd vast een nieuw begroetingsritueel uitkristalliseren,
bijvoorbeeld de hand opsteken + hoi. Om de echte rol van handen
schudden te vervangen, informatie overdracht, zullen we vooral oogcontact moeten maken.
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Geef warmte

aan gasten
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INZICHT

Nunchi gastvrijheid
Ter afsluiting wil ik je een mooi cadeautje meegeven. Het heet Nunchi
en komt uit Korea, Zuid-Korea wel te verstaan. In het boek ‘De kracht
van Nunchi’ van Euny Hong wordt beschreven hoe in de Koreaanse
cultuur de basis waarde van gastvrijheid verankerd zit.
Het basis principe van Nunchi is dat je in gezelschappen en bij ontmoetingen er als persoon altijd voor zorgt dat de ander zich comfortabel
voelt. Bij Nunchi draait het vooral om het gevoel dat de ander heeft bij
jouw handelen. Je doet dus nooit iets waardoor de ander zich ongemakkelijk voelt.
Probeer eens door te denken wat dat betekent. Hoe mooi! Maar ook
hoe moeilijk voor de botte, recht voor z’n raap Nederlander!
Ik roep jullie nu niet op om onze Nederlandse gastvrijheid over boord te
gooien en Koreaanse Nunchi te importeren. Dat gaat niet werken,
daarvoor staat het cultureel te ver van ons af. We kunnen ons er wel
door laten inspireren. Verplicht jezelf om, in deze verwarrende en spannende tijd, sociale contacten centraal te zetten en de ander altijd op
zijn/ haar gemak te stellen. Het toverwoord is: ‘sociaal-comfort’.
Weten we eigenlijk wel wat die typische Nederlandse gastvrijheid is?
Sommigen zeggen dat het één koekje bij de koffie is. Maar dat vind ik te
zuur. Voor mij is Nederlandse gastvrijheid vooral samen te vatten in het
woord ‘gezellig’. Buitenlanders zijn daar dol op terwijl wij het zelf bijna
niet zien. Als ik met expats praat hoor ik altijd ‘Gezellig? Yeah, that’s
great. I like it.’ Dus Nederlanders, laten we vooral meer gezellig worden!
Wellicht moeten we niet spreken over ‘Het Nieuwe Normaal’ maar over
het ‘Nunchi Normaal’ of het ‘nieuwe gezellig’ – gezellig 1.5.

meningsvorming

oriëntatie
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De reis van de gast
De reis van de gast (guest journey) is een analyse instrument
waarmee je gastbeleving kunt analyseren en optimaliseren.
Maak verschillende personages die symbool staan voor de
vragen die bij je gast spelen. Leg hun reis letterlijke en figuurlijk
af, van huis tot weer thuis. Wat speelt zich af in de gedachten
van de gast? Waar worden ze blij van en waarvan niet?
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TOOL

Ontvangstbeleving ontwikkelen
Hoe stel je een gastvrij ontvangstprotocol op dat past binnen de anderhalve meter samenleving? In een paar stappen kun je ook in het
Nieuwe Normaal de optimale gastbeleving realiseren.
1. Verzamel je Mood Makers die de gasten door en door kennen.
2. Doorgrond wat je gasten echt belangrijk vinden. Door b.v. gastreizen
af te leggen voor verschillende personages (fictieve gasten). Zo kan
de ene gast smetvrees hebben en de ander er juist lak aan hebben.
3. Ontdek wat de belangrijke momenten zijn voor de gast op deze reis,
welke gastwaarden het belangrijkst zijn en wat de gasten echt van
je verwachten (b.v. veiligheid, aandacht, snelheid).
4. Hoe verhoudt dit zich tot jullie bedrijfswaarden (b.v. innovatief, betrouwbaar en energiek)? Pas als je begrijpt wat gasten graag van je
willen ontvangen bepaal je op welke wijze je daar als bedrijf invulling
aan kunt/ wilt geven en op welke wijze je de waarde van je bedrijf
tot uitdrukking wilt brengen.
5. Vertaal dit naar de nieuwe manier van gasten ontvangen:
- Neem vooraf de onzekerheden bij de gast weg (website en mail).
- Zorg dat de gast zich comfortabel voelt bij binnenkomst.
- Maak oprecht oogcontact en desgewenst sociaal-emotioneel
contact met de gast.
- Kies een nieuw ontvangstritueel in plaats van een hand geven.
- Oefenen in het nog beter lezen van gasten (trainen, reflecteren
en aanmoedigen).
- Bedenk ook hoe je afscheid neemt van je gasten.
- Leer van de ervaring van je gast (vragen, luisteren en enquête).
Als leidinggevende is het goed om je te realiseren dat niet alleen gasten angstig kunnen zijn bij contactleggen, medewerkers ook.
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TIPS

Tips en tops?
Er is veel gezegd, veel theorie, veel gezichtspunten. Maar zijn er ook
concrete tips?
Accepteer – accepteer dat gastvrijheid verandert door de 1,5 meter
samenleving. Accepteer geen ongastvrijheid.
Duidelijkheid – zorg voor duidelijkheid in hoe je verwacht dat mensen
zich gedragen. Bijvoorbeeld door als richtlijn een gastvrijheidsprotocol
op te stellen.
Inleving – gastheerschap gaat over in hoeverre je in staat bent de ander een gastvrij gevoel te geven. In een samenleving die meer afstand
houdt is meer inleving en empathie nodig ter compensatie.
Connectie – nu we meer afstand moeten houden; maak bewuster connectie met mensen. Rituelen kunnen hierbij helpen, maar het draait
vooral om oogcontact maken.
Hart – echte verbinding maak je vanuit het hart. Hartelijkheid wordt extra belangrijk.
Aandacht – gastvrijheid draait om (oprechte) aandacht. Opmerkzaamheid, oog voor detail. Daar is niets in veranderd.
Veiligheid – in deze tijd voert veiligheid de boventoon. Terecht. Veiligheid boven alles maar pas op voor angst. Angst en veiligheid zijn niet
hetzelfde. Maak een brug door van ‘vertrouwen’ een kernwaarde te
maken.
Comfort - het belangrijkste dat je als gastheer m/v je gasten kunt geven
is sociaal-emotioneel comfort. Heb oog voor mogelijke onzekerheid bij
je gast en neem deze weg.
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Living with F.E.A.R.
Our wide eyes aren't naive
They're a product of a conscious decision
The welcoming smile is the new Cool
The key left in the outside of the unlocked door Isn't forgetfulness
It's a challenge to change your heart
There's always a price to pay
Living in f e a r is so very dear
Can you really afford it?
We've decided to risk melting our guns
As a show of strength
Our wide eyes are not so weak
They're a product of a hard-won wisdom
So we will turn the other cheek
The apple pie cooling on the windowsill
Is such a welcome change from
Living in f e a r
Year after year after year
Can we really afford it?
We decided to leave the doors unlocked,
Our face unlocked
As a show of strength.
We're not green
We're just pleasant

Steve Hogart
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Nieuwsgierig geworden en wil je aan de slag?
Hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.
info@SYNDLE.nl of kijk op www.SYNDLE.nl.
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MOOD
MAKER
gastvrijheid - lastige tijden - Corona - gevoel - angst - gedrag
anderhalve meter samenleving - oplossingen - gezellig 1.5
persoonlijk contact - connectie - nieuw gastvrij normaal – jij
nunchi - Mood Manager - waarden - gezellig - aandacht - kans
veiligheid - sociaal-emotioneel - Mood Maker - personal space
rituelen - oogcontact - norm - vertrouwen - vriendelijkheid - ik
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