
Welkom!
Wel·kom! 1: bn. gelegen komend; 

aangenaam: u bent (ons) ~ Een 

welkome gast; iem. welkom heten. 

Uw komst is ons aangenaam. 2: 

wel·kom (tussenwerpsel) wel·kom 

thuis! begroeting, onthaal.



Wel·kom! 1: bn. gelegen komend; aangenaam: u bent (ons) ~ Een welkome gast; iem. welkom heten. Uw komst is ons aangenaam. 2: wel·kom (tussenwerpsel) wel·kom thuis! begroeting, onthaal.

Gastvrij en mens/klantgericht: Iedereen heeft er een gevoel bij. Maar wàt het nu precies is, daar is moeilijk de vinger op te leggen. 
Het heeft in ieder geval te maken met je welkom en gewenst te voelen. Oprechte aandacht te krijgen en gewaardeerd worden om wie je bent. En dan is er nog meer: omgeving en verzorging in uitvoering. 

Dat is het gevoel dat je ervaart wanneer je bij ons komt en wat je zelfverzekerd en blij maakt. Dat gevoel deel je en geef je terug aan de mensen om je heen. Want dat is wat gastvrijheid en verwelkoming doet: door het te delen,  wordt het gevoel alleen maar groter en beter. 

Dat is het gevoel dat we je willen laten ervaren bij LeekerweideGroep en onze labels. 



Welkom: 
Het is in ieder geval het gevoel hebben dat je gelegen komt en dat we 

het fijn vinden dat je gekomen bent. Jouw aanwezigheid is zeer  
gewenst en wordt gewaardeerd. Gewoon, omdat jij jij bent! 

Kom zitten en vertel! Fijn dat je er bent! 
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Hallo!



Aandacht: 
Daar heeft het zeker te weten ook mee te maken! 

We willen graag weten hoe het met je is. We horen graag je verhaal. 
Is er iets dat je misschien nodig hebt? Wat kunnen we voor je doen? 

We regelen het graag voor je.
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Goed je te zien



Gezien en 
gewaardeerd voelen: 

We zijn allemaal anders. Soms zo anders, dat we in eerste instantie 
niet veel in elkaar herkennen. Maar dat is niet erg. 

Dat maakt het juist zo leuk! Elkaar beter leren kennen maakt 
ons beider wereld groter en interessanter. 

Dank je wel daarvoor!
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Wie anders ?



Alles er om heen: 
Uiterlijke schijn is toch meer dan schijn alleen. 

Een verzorgde omgeving. Een vriendelijk welkom. Een gezellig en 
persoonlijk ingericht huis. Een opgeruimde en frisse kamer. 

Een vriendelijk geschreven brief met een duidelijke boodschap. 
Op tijd zijn. Een nette vergaderruimte waar je rustig kunt praten. 

Een lekker kopje koffie of thee. Terugwandelen naar de parkeerplaats 
door een groene en goed onderhouden omgeving. 

Allemaal belangrijk. 
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Aandacht voor detail



Indruk maken 
is een samenspel: 

Gastvrijheid en klant/mensgericht werken is geen trucje. 
Wat je doet en hoe je het doet, heeft effect op de ander. Het is een 

   interesse hebben in en waardering tonen voor de ander. 
Dat gevoel breng je bij ieder contact over. Naar een cliënt, een verwant, 

vrijwilliger, collega of medewerker. 
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Alles valt samen



Wat je geeft 
krijg je terug: 

Want dat is wat gastvrijheid en verwelkoming met zich meebrengt: 
door het te delen, wordt het gevoel alleen maar groter en beter. 

Het is een gevoel dat we samen creëren. Het is dan duidelijk: 

Bij LeekerweideGroep ben je op je plek. 
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Delen is vermenigvuldigen



Dus we zeggen: 
Beste cliënt, verwant, bezoeker, deelnemer, medewerker, 

vrijwilliger, leerling/stagiaire: 
Welkom bij LeekerweideGroep en haar labels! 

We hopen dat je een goede tijd bij ons hebt. Dat je je thuis, op je gemak 
en prettig bij ons voelt. Dat je helemaal jezelf kunt zijn bij ons. 

En wanneer je hier kwam met een specifiek doel: dat je bij ons vindt 
waarnaar je op zoek bent en voldaan en versterkt verder kunt. 

Fijn dat je er bent!
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Goed gezelschap
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training & opleiding

experts in behandelen

Postbus 1, 1687 ZG Wognum  |  T: 0229 - 57 68 68  |  www.leekerweidegroep.nl

Samenwerken aan een 
gastvrije en klantgerichte 

LeekerweideGroep? 
Kijk op het kennisplein voor 

inspirerende ideeën en best practices.


