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From my 41 years in executive positions with Hilton Hotels, Marriott International 
and The Walt Disney Company I have learned that it is always the people whom 
make the difference between good or average service and great service.
 
I have always communicated the message to my teams that a genuine interest in 
others and understanding the needs and wants of employees and guests will lead 
to stronger relationships with employees, higher guest satisfaction and stronger 
financial performance. 

During my career I focused on evaluating quality from the guest’s perspective.Your 
guest’s point of view is the only point of view that really matters. Remember, you are 
never as good as you think you are. If you want to know where you need to improve, 
listen carefully to your employees and guests.

At the time I was at Effeling the leadership team was focused on teaching the managers  
this exact model, that improvement of the total guest experience leads to strong guest 
repeat business and positive word of mouth which leads to financial success.
I met and worked with the authors of this book at the Efteling Themepark in 
the Netherlands in 2010. Coen was a senior manager at the time and Oscar was 
beginning his leadership training program called Laafs Leerhuys. 
 It is with great pleasure that I find in this book the principals I believe in and learned 
during my years in the hospitality industry. This book is actually an excellent guide 
for any organization no matter what business they are in. 
The combined principles of leadership and hospitality are explained in an easy 
to understand way, with vivid examples and well known theories. This book also 
describes in detail a refreshing new way  to think about and implement Hospitality 
Leadership which  will inspire the reader to become a more effective and respected 
leader.
It is one of my strongest beliefs that to be a great leader you must be acutely aware 
of your personal influence on the performance and success of your team. Being an 
excellent role model is vital. Be careful what you say and do as everyone is watching 
your.
The keys to excellence are to hire the right people, train them and hold them 
accountable. Clarity of expectations is one of the most important responsibilities of 
leaders and one of the least practiced.
Make sure your team members understand the goals and objectives of your organization 
and especially the purpose. At Disney World our purpose statement reads; 
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We all have different roles (Jobs) but we only have one purpose which is to make sure 
that every single guest has the most fabulous time of their life.” 
You have to reach every employee first through their heart and then through their 
brain. Training takes care of the brain. Understanding purpose takes care of the 
heart! Managers should remind every employee every day what their purpose is 
and should never miss an opportunity to let employees know that they matter by 
giving constant appreciation, recognition and encouragement. This is the fuel which 
propels human performance. 
 Leaders have to be informed about what’s going on in the work place. I call that 
“Know the truth”. The best way to know the truth about your operation is to be out 
and about walking the operation talking to and listening to your employees and 
guests. When your employees see you day in and day out they will begin to trust 
you if you lead them properly. When they trust  you they will be happy to be your 
partner in excellence. 
No matter how long your have been alive, it is never too late to get better as a 
manager, leader, citizen or parent.
The lessons in this book will teach you some new and different ways to become a 
great manager and leader. When we are born, we are all the same. It is education that 
makes us different. Good luck with your journey. 
       - Lee Cockerell

ABOUT LEE COCKERELL
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Hospitality
Leiderschap

Leiderschap vanuit een gastvrijheidsperspectief. 
Een nieuwe vorm van leiderschap die je bedrijf 
vooruitbrengt in een sterk veranderende tijd.

Een onbekende die jouw boodschappen afrekent bij 
de kassa omdat je je portemonnee hebt vergeten; 
een taxichauffeur die je dusdanig inspireert dat je 
perspectief op de wereld verandert; een ziekenhuis-
medewerker die in de winter rolstoelen verwarmt 
met kruiken; een hotelmedewerker die je kapotte 
koffer repareert vlak voordat je het vliegtuig instapt. 
Hoe vaak heb je een vriendelijke service ervaren? 
Was het op een vliegveld, in een restaurant of in een 
andere ”hospitality”-omgeving? Of gewoon op straat?
 
Beroemde, grote servicemerken - zoals Southwest 
Airlines, Four Seasons Hotels en Disney - plaatsen 
hun klanten, bekend als ”gasten”, van nature centraal. 
,Q� KXQ� EHGULMYHQ� KHHUVW� HHQ� LQVSLUHUHQGH� ¿ORVR¿H��
die voor medewerkers en gasten geldt, inclusief een 
gedegen bedrijfscultuur en eigen vocabulaire die deze 
attitude onderbouwt. Waarom maakt onverwachte 
service zo veel indruk? Het is de combinatie van 
vriendelijkheid, oplossingsgerichtheid en aandacht 
waardoor je je enorm geholpen voelt. De kern zit in 
de actie; iemand heeft jou centraal geplaatst. Iemand 
heeft zich, soms zelfs ongevraagd, ingeleefd in wat 
jij nodig hebt.
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Vanuit Evolution Logique hebben Oscar van Tol 

en Coen Schelfhorst dit boek over hospitality 

leiderschap geschreven. Hierin combineren we 

waardevolle leiderschapslessen met de beste 

inzichten  uit de hospitalityindustrie. Ons uitgangs 

punt is te onderzoeken wat voor wereld je kunt 

creëren als je de ander centraal plaatst, zoals dat in 

de hospitalityindustrie van nature het geval is. Dit 

boek is een pleidooi voor een nieuwe, empathischere 

stijl van leidinggeven.

 

We hebben voor het Engelse woord ”hospitality” 

gekozen omdat dit volgens ons een overkoepelende, 

internationale term is voor gastvrijheid, waarin 

begrippen als gastgericht, gastvrij en klantgericht 

onder één noemer worden gevat. In dit boek zullen 

we de termen door elkaar gebruiken, maar ze zijn 

allemaal te herleiden tot de basics van hospitality.

BENUT HET MENSELIJK POTENTIEEL

De economie verandert. Volgens velen is 
de huidige crisis niet van voorbijgaande 
aard, maar leven en werken we in een 
nieuwe werkelijkheid waar oude busi-
ness-modellen en structuren zullen moe-
ten veranderen om duurzaam te kunnen 
overleven. Goed leiderschap is de motor 
van deze vooruitgang. Een sterke leider 
brengt mensen en ideeën bij elkaar, laat 
mensen optimaal samenwerken en heeft 
een visie. Helaas heeft leiderschap aan het 
begin van de 21ste eeuw ook een negatie-
ve bijklank gekregen. Dat is te wijten aan 
mensen die aan de macht zijn gekomen 
en zichzelf, ten koste van medewerkers en 
systemen, hebben proberen te verrijken. 
Is dat het beeld van leiderschap? Wij heb-
ben daar een ander idee over. Wij zien in 
Hospitality Leiderschap een nieuw soort 
leiderschap dat aansluit bij de behoeftes 
van deze tijd.
 
Wat is leiderschap? Hoe werkt het? Wat 
kan er beter? Boekenkasten vol zijn erover 
geschreven; van theoretische boeken tot 
praktische how-to-boeken. In onze visie 
gaat leiderschap over het centraal plaat-
sen van gasttevredenheid én medewer-
kerstevredenheid in je bedrijfsvoering, 
waarbij klanten – in dit verband hospita-
lity"gasten” genoemd - de bestaansreden 
van de organisatie zijn, en je medewer-
kers de enige weg zijn naar het einddoel: 
tevreden gasten. Geconcludeerd kan wor-
den dat alleen tevreden medewerkers tot 

tevreden gasten zullen leiden. Een hos-
pitalityleider kan zich daarom zowel in 
zijn medewerkers als gasten verplaatsen, 
waarbij het hem niet alleen om het beha-
len van financiële doelstellingen gaat.
 
Door leiderschap vanuit een gastvrij-
heidsperspectief te benaderen, ontstaat er 
een andere situatie:

        Je neemt een nieuwe (levens)
houding aan waarbij de basisgedachte is 
dat je je service aanbiedt vanuit de ander. 
Je verplaatst en herkent je in de behoefte 
van de ander. Zo bouw je aan een duur-
zame relatie, met korte- én langetermijn-
successen als resultaat.

        Je ontwikkelt mensen in je or-
ganisatie. Je plaatst de ander centraal en 
regelt dat hij/zij zijn/haar werk zo goed 
mogelijk kan doen. Je medewerkers weten 
precies wat moet worden bereikt bin-
nen de organisatie en wat hierin hun rol 
is, inclusief een persoonlijke kernachtige 
purpose. Jouw innerlijke vuur dat ervoor 
zorgt dat je elke dag opstaat om dingen te 
bereiken. (Over het maken en de betekenis 
van een purpose lees je in hoofdstuk 2.3)

        Goed leiderschap stimuleert in-
dividuen en teams om taken te volbren-
gen die zowel op de korte als de lange 
termijn gericht zijn, waarbij geredeneerd 
moet worden vanuit de gastbeleving.



1716

EEN VRAAG: ben je ervan op de hoog-
te dat een van je medewerkers in zijn 
vrije tijd websites maakt? En dat iemand 
anders in de avonduren een studie volgt 
over mode? En dat een nieuwe medewer-
ker het ambieert om schrijver te worden? 
Met andere woorden: ben je goed op de 
hoogte waartoe je medewerkers in staat 
zijn? Ken je hun kwaliteiten en motiva-
ties? Als je twijfelt, of je antwoord is nee, 
heb je wellicht niet helder voor ogen wat 
je medewerkers voor je bedrijf kunnen 
betekenen. Jammer, zo blijft er veel po-
tentieel van de menselijke (denk)kracht 
onbenut. Er zijn onderzoeken waaruit 
blijkt dat we slechts 5% benutten van wat 
mensen kunnen. Je leest het goed, 5%! 
Hoeveel kansen laten we wel niet liggen?
Iets anders: hoe hoog sta je in de top 3 
van ”de meest inspirerende personen”? 
Wat voor verschil maak je in het leven 
van je medewerkers? Sta je voor hen 
klaar? Krijgen zij de juiste begeleiding 
in hun werkzaamheden? Groeien ze in 
kracht onder jouw vleugels? In hoofd-
stuk 1 lees je dat opvoeden en leider-
schap alles met elkaar te maken heeft. 
Onze ervaring leert dat wij anders zijn 
gaan leidinggeven door er vanuit een op-
voedkundige manier naar te kijken.

WAAROM EEN BOEK OVER HOSPITALITY LEIDERSCHAP?

Dit boek is het resultaat van een versmel-
ting van twee werelden: de wereld van lei-
derschap in de zakelijke (dienstverlenen-
de) wereld en de wereld van hospitality. 
Oscar van Tol, gepassioneerd trainer en 
een autoriteit op het gebied van leider-
schap en het ontwikkelen van mensen, 
teams en organisaties, ontmoette in 2010 
Coen Schelfhorst, een hospitalityprofes-
sional met ervaring in de directie van de 
Efteling en voormalig manager van diver-
se hotels en golfbanen. Coen volgde bij 
Evolution Logique, het bedrijf van Oscar, 
de training Resultaatgericht Leiderschap 
in het kader van Laafs Leerhuis, een 2-ja-
rig ontwikkeltraject voor leidinggeven-
den van de Efteling. Tijdens deze training 
en hun persoonlijke gesprekken ontdek-
ten zij een overlap in drie interesses: de 
ontwikkeling van mensen, de overeen-
komsten tussen golf en leiderschap en de 
invloed van gastvrijheid op leiderschap. 
Coen was daarnaast erg gecharmeerd van 
de uitstraling en warmte van de omgeving 
en de medewerkers van Hotel des Nutons, 
het eigen hotel van Evolution Logique in 
de Belgische Ardennen. Opmerkelijk, 
want Coen overnacht in hotels over de 
hele wereld en is bovendien een van de 
geestelijke vaders van Bungalowpark Bos-
rijk in de Efteling, een van de meest bij-
zondere bungalowparken van Nederland. 

Wat maakt de simpele, warme basis in de 
Ardennen dan zo bijzonder? Evolution 
Logique heeft immers geen sprookjeswe-
reld gebouwd zoals de Efteling. Blijkbaar 
heeft het hotel en de eigen locaties echter 
iets ”eigens”.
 
Hierdoor vroegen wij ons af: wat is er aan 
de hand met leiderschap? Waarom leidt 
het niet vanzelf tot duurzame keuzes voor 
de langere termijn? En hoe tillen we zowel 
hospitality als leiderschap naar een hoger 
niveau? Ook wilden we antwoorden op 
vragen die te maken hebben met waar 
bedrijven de komende jaren behoefte aan 
hebben op het gebied van leiderschap:
-        Over welke vaardigheden moet 
de leider van de toekomst beschikken om 
het verschil te kunnen maken - om écht 
succesvol te kunnen zijn?
-        Hoe bereikt de leider van de toe-
komst optimale medewerkerstevreden-
heid? En hoe komt dit tot uiting de relatie 
met zijn/haar klanten?
-        Hoe bouw je als leider vervol-
gens een langetermijnrelatie op met je 
klanten die aansluit bij hun behoefte?
 
Er zat voor ons niets anders op dan uit 
nieuwsgierigheid de antwoorden op bo-
venstaande vragen te vinden. Waarbij het 
in de kern steeds gaat om het idee dat je 
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het beste uit mensen haalt, met een mind-
set waarbij je ”de ander” centraal plaatst. 
Deze mind-set noemen we hospitality lei-
derschap, een toekomstscenario voor een 
nieuwe vorm van leiderschap. In dit boek 
lees je wat het inhoudt, hoe je als gastvrij 
leider kunt slagen en wat het voor jou en 
je bedrijf of organisatie oplevert. Wij zien 
de uitgangspunten van de kruisbestuiving 
tussen hospitality en leiderschap als een 
routekaart die je focus geeft in sterk ver-
anderende tijden. We hebben ons in de in-

zichten van bekende schrijvers en heden-
daagse leiders verdiept, met als resultaat 
dat we veel sprekende voorbeelden uit 30 
jaar trainen in dit boek hebben opgeno-
men. Ook duiken we in de wereld van de 
Efteling, het grootste, geliefdste pretpark 
van Nederland. Beroemd vanwege de at-
tracties, de omgeving, de uitstraling en de 
gastvrijheid. Je leest waarom dit concept 
zo succesvol is, welke elementen van de 
Efteling-gastvrijheid in je eigen bedrijf 
toepasbaar zijn en wat dat oplevert.

MEETBAAR

Het was ook onze wens om Hospitality 
Leiderschap meetbaar te maken binnen 
bedrijven. In samenwerking met studen-
ten van de Hogere Hotelschool Maas-
tricht hebben we onderzoek gedaan naar 
de elementen die Nederlandse bedrijven 
en organisaties nodig hebben om in de 
nieuwe economie - waar kennis vrij toe-
gankelijk is, met nieuwe samenwerkings-
verbanden, structuren en overheidsrol-
len - leiderschap vanuit een ander, nieuw 
perspectief te benaderen. Zo kregen we 
inzicht in welke elementen bij leiders in 

organisaties ontwikkeld moeten worden 
om beter te scoren op hospitality (boven 
een 8,3, de minimumnorm). Als we uit-
gaan van een minimale gast- en mede-
werkerstevredenheid van 8,3, wat moet er 
dan gebeuren om dit te bereiken? Het re-
sultaat wordt een meetbaar systeem waar-
bij je je bedrijf op gastvrijheidsaspecten 
kunt toetsen, dat inzicht in de klant- en 
medewerkerstevredenheid geeft. In-
middels hebben wij diverse trajecten in 
bedrijven begeleid om dit te bereiken.

VOOR WIE IS DIT BOEK?

We hebben onszelf tot doel gesteld een 
toegankelijk boek over leiderschap te 
schrijven, bedoeld voor iedereen die 
zichzelf als leider wil ontwikkelen en wil 
begrijpen waarom de een dingen voor el-
kaar krijgt en de ander niet. In onze ogen 
ben je een leider zodra je datgene wat je 
bedenkt, kunt laten gebeuren, waarbij 
indrukwekkende titels of functies niet 
belangrijk zijn. Belangrijk is wel of je in-
vloed kunt uitoefenen en wat voor moois 
je ermee wilt bereiken. Dit boek is voor 
diegenen die een positie bekleden waarbij 
zij verantwoordelijkheid mogen, kunnen 
of durven nemen en zaken willen beïn-
vloeden. Dat kan overal, want leiderschap 
is overal. Wat ons drijft, is het besef dat 
vandaag niet terugkomt en dat daarom 
elke dag de moeite waard is. Dat wanneer 
je aan het einde van je leven terugkijkt, je 
dit met een glimlach doet.
Wil je ontdekken wat je nodig hebt om 
datgene te laten gebeuren wat je graag zou 
willen? Neem dan het heft in eigen hand 
en lees verder. Wat dat betreft kun je 
“leiderschap” ook vervangen door 
”zelfleiderschap”.
 
Dit boek omvat drie hoofdstukken en be-
staat uit een verzameling van inspiratie, 
voorbeelden, anekdotes, theorie en vra-
gen. Je kunt dit boek als naslagwerk ge-
bruiken om je te laten inspireren.

We willen je in hoofdstuk 1 graag mee-
nemen in een aantal gedachten die je hel-
pen te begrijpen hoe we als mensen zijn 
gevormd en hoe we onszelf en anderen 
(aan)sturen. We nemen je mee in een ver-
haal waarom de oude wereld niet meer 
werkt. Vervolgens gaan we in op het prin-
cipe hoe je aannames en belemmeringen 
kunt doorbreken. Ook laten we je zien 
dat opvoeden en leiderschap met elkaar 
te maken hebben en leggen een visie neer 
van wat leiderschap in de 21ste eeuw kan 
inhouden. Omdat we sterk geloven in de 
kracht van het individu zoomen we in op 
de vraag hoe jij en ik het verschil kunnen 
maken. Tot slot leggen we uit waarom 
hospitality de essentie van leiderschap is 
en hoe het principe van de ander centraal 
plaatsen ons gaat helpen.
In hoofdstuk 2 nodigen we je uit om her-
nieuwd te durven kijken naar wie je wilt 
zijn en hoe je wilt worden herinnerd. 
Herdefinieer je gedachten positief en leer 
te vertrouwen op jezelf. Creëer uitdagen-
de doelen die voortkomen uit wat je echt 
wilt. Verbind je passie met datgene wat je 
wilt bereiken en nalaten. Leer anderen te 
zien als ”complete mensen” met hun be-
hoeftes en durf hen centraal te plaatsen. 
Ontdek de ware kracht van synergetisch 
denken en werken, waarvan overvloed 
het gevolg is. Kortom: ontdek in hoofd-
stuk 2 hoe jij het verschil kunt maken.
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- "To realize your dreams wake up.” In 
hoofdstuk 3 geven we je praktische tips 
om je doelen te realiseren. Oftewel: "word 
de architect van je eigen geluk.” Denk bij-
voorbeeld aan de manier waarop je jaar-
lijks opnieuw vorm kunt geven aan een 
zinvolle invulling van werk en privé in de 
juiste verhouding, maar ook hoe je struc-
tureel kunt blijven werken aan succes. 
Onze Succescurve is een beproefd con-

cept dat je hierbij kan helpen. Uitgangs-
punt is en blijft dat jij het verschil kunt en 
moet maken. We werken een aantal mo-
dellen uit die we gebruiken in onze trai-
ningen en/of bij inspirerende bedrijven 
zoals Disney. Met ons ”synergiemodel” 
geven we je de handvatten die helpen om 
in goede balans vorm te geven aan een in-
spirerende toekomst.

HET VERSCHIL MAKEN
De wijze waarop leiders hun functie uitoefenen speelt een 
fundamentele rol in het bedrijfsleven en in de samenleving. 
Van wereldleiders tot leraren voor de klas en van voorzitters 
van voetbalverenigingen tot managers in een hotel en leiders 
in bedrijven. Om een duurzame relatie te creëren tussen 
mensen waar langetermijndenken centraal staat en waarin 
zorg is voor elkaar, is het essentieel dat leiderschap hierop 
wordt afgestemd. Zo ontstaat leiderschap dat de wereld beter 
achterlaat en ethisch verantwoord is, waarbij je je gezamenlijk 
afvraagt: hoe vond je het vandaag gaan? Wat zullen we 
morgen verbeteren?

We hebben er vertrouwen in dat dit boek helpt om nieuwe 
inzichten over leiderschap te verkrijgen en de rol te begrijpen 
die het speelt binnen bedrijven. Mogelijk herken je uitspraken 
en gedachten in dit boek, want ons gedachtengoed is door vele 
inspirators gevoed. Wat dat betreft staan we, zoals iedereen, 
op de schouders van reuzen. Antonio Gaudí, is zo’n reus. 
Deze Catalaanse architect ontwierp rond 1900 markante 
gebouwen en objecten, vooral in Barcelona, waarvan de 
Sagrada Familia het bekendste is. We eren hem door een 
aantal foto’s ervan in ons boek te plaatsen. Dit boek is onze 
bijdrage om grip te krijgen op een sterk veranderende 
wereld. Hospitality leiderschap, leiderschap vanuit een 
gastvrijheidsperspectief, is een invalshoek waarmee 
bedrijven ook buiten de hospitalitybranche het verschil 
zouden kunnen maken.

Oscar van Tol 
Coen Schelfhorst
Evolution Logique


