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Ananas als symbool voor gastvrijheid
Gekscherend wordt Jeannine weleens 
‘de Linda van de gastvrijheid’ genoemd. 
“Investeren in gastvrijheid loont. Dit probeer 
ik uit te dragen door verschillende boeken 
die ik heb geschreven, het gastvrijheidsspel 
dat we op de Cas Spijkers Academie 
hebben ontwikkeld (beloond met de 
Horeca Innovation Award) en inmiddels 
met mijn eigen podcast. Mijn droom 
is een eigen talkshow genaamd de 
‘Golden Pineapple Club’. De ananas staat 
namelijk symbool voor gastvrijheid. Het 
zou fantastisch zijn als horecazaken ooit 
beoordeeld worden met ananassen.”

‘Binnen 10 seconden oogcontact’
Wat houdt gastvrijheid nou eigenlijk in? 
“Gastvrijheid betekent mensen oprecht het 
gevoel geven dat ze welkom zijn. Thuis is 
een kopje koffie goedkoper, dus moeten 
horecaondernemers ervoor zorgen dat 
gasten zich bij hen welkom voelen en 
bereid zijn er meer geld aan uit te geven. 
Dat zit vaak in de kleine dingen. Zorg ervoor 
dat er bij binnenkomst binnen 10 seconden 
oogcontact is. Als gasten eenmaal op hun 
plek zitten, zorg er dan voor dat zij gezien 
blijven. Als ze met hun vingers knippen, 
ben je simpelweg te laat met je aandacht. 
Verder is het bijvoorbeeld belangrijk dat 
overal de kaarsjes branden. Ik weet dat 
dit tijd en moeite kost, maar het draagt 
ontzettend bij aan de beleving van de gast.”

Werkplezier uitstralen
“Gastvrijheid is een vak en een vak is te 
leren. De basis is dat je het werken met 
mensen leuk moet vinden, de rest kun je 
leren. Het begint allemaal met de collega’s 
op de vloer. Zorg er als ondernemer voor 
dat je je zaakjes op orde hebt. Zaken als de 
betaling en de roosterplanning. Zorg echt 
goed voor je collega’s! Dat houdt ook in dat 
je nieuwe (jonge) collega’s wegwijs moet 
maken met een goed inwerkprogramma. 
Laat ze desnoods beginnen in de afwas. 
Daar is echt helemaal niets mis mee, want zo 
leer je perfect kennen waar alles staat. Zorg 
er sowieso voor dat collega’s in meerdere 
functies meedraaien. Dat creëert werkplezier 
en dit stralen zij uit naar je gasten. 

Opgegroeid in de horecazaak van haar ouders en het hard werken op 
doordeweekse avonden en in weekenden, kunnen we stellen dat horeca 
in het bloed zit van ‘gastoloog’ Jeannine Sok. “Ondanks mijn liefde 
voor horeca heb ik er ooit voor gekozen om lerares handvaardigheid en 
kunstgeschiedenis te worden. Maar wie ooit in de horeca is beland, wil 
daar graag naar terugkeren. Zo gold dat ook zeker voor mij. Ik wilde het 
echter op een ander vlak benaderen, puur gericht op gastvrijheid. Ik 
merkte namelijk dat chefs voornamelijk op een voetstuk stonden en de 
bedieningsmedewerkers niet altijd de aandacht kregen die ze verdienen. 
Dat moest anders. Ik wilde mensen attent maken op het grote belang van 
gastvrijheid in de horeca. Gasten die binnenkomen moeten zich direct 
welkom voelen, willen op een eigen manier benaderd worden en met een 
glimlach weer huiswaarts gaan. Daar heb ik mijn vak van gemaakt.”

“Als gasten eenmaal op hun “Als gasten eenmaal op hun 
plek zitten, zorg er dan voor plek zitten, zorg er dan voor 

dat zij gezien blijven.“dat zij gezien blijven.“

“Het zou fantastisch“Het zou fantastisch
zijn als horecazaken ooit zijn als horecazaken ooit 

beoordeeld wordenbeoordeeld worden
met ananassen!”met ananassen!”
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•  Verwelkom  de gast op een persoonlijke manier. Zorg voor direct 
(oog)contact binnen 10 seconden op het terras. 

•  Maak een  praatje, je bent meer dan een bezorger van eten en drinken. 
Wees nieuwsgierig waarom mensen bij jou op het terras komen zitten.

• Serveer het eerste drankje binnen 5 minuten. 
•  Zorg voor een  uitnodigend terras. Het lijkt simpel, maar zorg er echt voor 

dat het terras er verzorgd uitziet met plekken zowel in de zon als schaduw. 
Kies voor afwisseling in hoogten wat betreft het meubilair, plaats heaters, 
kies voor sfeervolle parasols. Maar misschien wel het belangrijkst, zorg 
dat er altijd een medewerker zichtbaar  is voor gasten.  

•  Verras met borrelbites zoals bitterballen en niet alleen standaard met 
rundvlees, maar bied een  proeverij aan met verschillende soorten 
en sauzen, varieer in presentatie en serveer bijpassende dranken 
(bijvoorbeeld bubbels of jenever(cocktails)). 

•  Durf te combineren met speciaalbieren  zoals porter en oesters, weizen 
en schnitzel, witbier en platvis, pils en saté, IPA en taco’s, amber en frites, 
licht blond en serranoham, zwaar blond en nieuwe haring, bockbier 
en bloedworst, dubbel en sukadevlees, tripel en gratin.

• Verras de gast met thee. 
•  Heb plezier in het werk en straal dit uit. 
•  Serveer brood met aandacht. Kies voor een mooie presentatie, mix 

vormen en smaken, lekkere olie, zout, tapenade en olijven, glaasje soep 
erbij, weet het verhaal van je bakker. 

•  Maak indruk met  kaas. Verbreed je kennis bij masterclasses van 
specialisten. 

•  Durf de gast te verrassen met  cognac. Dit is niet meer alleen voor 
mannen met sigaren. Cognac is lekker bij kaas, chocola, oesters en 
sushi. 

•  Ga op zoek naar (lokale) producten die onderscheidend  zijn voor jouw 
bedrijf. Met specifieke keuzes beïnvloed je jouw gasten. Het merk bier 
is bijvoorbeeld heel belangrijk.

• Zorg voor herhaalbezoek. 
•  Bedank gasten  voor hun bezoek aan het terras en verleid ze om nog 

eens te komen. 
•  Zeg je gasten op een vrolijke en enthousiaste manier gedag  als ze 

vertrekken, zorg voor  humor in plaats van de standaard zin ‘fijne dag 
nog’. Verzin iets leuks wat bij jouw bedrijf past, bijvoorbeeld: ‘Tot straks, 
ik zet de wijn vast koud’ of ‘Tot morgen bij de koffie, ik zorg 
voor iets lekkers.” Wees creatief!

Het nieuwste boek van Jeannine Sok 
‘Hoe gastvrij ben jij?’ staat boordevol 
kennis over gastvrijheid, het gedrag van 
gasten, tips van meesters, ervaringen 
van de jonge garde, studenten. En 
inspiratie over eten en drinken. Het boek 
is hét handvat om jezelf en het team de 
fijne kneepjes van gastvrijheid en het 
vak gastologie bij te brengen. Het zorgt 
voor meer kennis en ervaring bij
de medewerkers. Zij zijn beter in staat 
om inzicht te krijgen in de gast en hoe 
je die het beste op een positieve manier 
kunt benaderen.
Hardcover – 228 pagina’s
51116610
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etiquette. Ik noem het wel etiquette. Ik noem het wel 
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Gastvrijheid begint simpelweg met de 
collega’s die binnen jouw zaak passen.
Dat houdt wat mij betreft ook in dat 
collega’s weten ‘hoe het heurt’ en dus 
ook kennis hebben van etiquette. Dat 
betekent niet dat we ons altijd volgens 
deze regels moeten gedragen. Gastvrijheid 
overstijgt namelijk etiquette. Ik noem het 
wel eens ‘sociale smeerolie’. Daarmee 
bedoel ik dat gedrag en regels moeten 
passen bij het bedrijf en je gasten. Ook 
de benadering van gasten met ‘u’ of ‘je’ 
speelt hierin mee. Dit is een kwestie van 
aanvoelen, maar natuurlijk ook met wat je 
als horecaondernemer wilt uitstralen en op 
welke doelgroep je je richt. Hier heb je zelf 
ontzettend veel invloed op.”

Meer weten over ‘gastologie’?
Beluister op Spotify Jeannines podcast.

De Stamtafel – Dé podcast over gastvrijheid
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