
Opleidingsinstituut DJI

Veilig gastvrij

Ontdek hoe gastvrijheid en veiligheid 
samengaan



Voor wie

Voor alle medewerkers en leiding gevenden 
bij DJI

Introductie

Veilig Gastvrij zijn is een verantwoordelijk
heid van de hele organisatie. Na deze 
training voelt welkom nooit meer 
hetzelfde. De eerste indruk zet maar al te 
vaak de toon voor latere contacten.  
Als medewerker van DJI speel je daarom 
een belangrijke rol in de contacten met 
bezoekers, keten partners maar ook naar je 
interne ‘klanten’. Leer hoe je gastvrij kunt 
zijn zonder concessies te doen aan de 
veiligheid.

Doel

Na deze training:
• weet je wat veilige gastvrijheid 

is en hoe dat voelt
• heb je veilige gastvrijheid zelf 

ervaren
• heb je je eigen mogelijkheden 

ontdekt om veilig gastvrij te zijn
• heb je individueel en gezamen

lijk inzicht in wat er nodig is om 
veilige gastvrijheid te bereiken

• kun je je gedrag voor dat doel 
aanpassen

• vier je met je team de successen

Programma

De training start met het inspirerende 
Veilig GastvrijEvent waarin de beleving 
van veilige gastvrijheid centraal staat.  
Je leert jezelf op een krachtige en duidelijke 
manier te presenteren als een essentieel 
onderdeel van onze organisatie. 

Daarna volgt de workshop ‘Van hindernis 
naar hulpbron’: in multidisciplinaire teams 
maak je volgens de structuur van ‘Design 
thinking’ zichtbaar wat er nodig is om de 
gewenste situatie te bereiken. 

In de derde workshop maak je per 
functiegroep (leidinggevenden, teams)  
aan de hand van specifieke casuïstiek een 
praktische vertaling naar het gewenste 
gedrag. 

Tijdens de laatste stap, een half jaar later, 
bespreek je in multidisciplinaire teams de 
input van mystery guests (telefonisch en 
live) om de slag naar blijvend veilig gastvrij 
zijn te borgen. 

Humor, energie, interactie, spiegel, 
werkplezier en de menselijke factor 
typeren het programma. 



Methode

Het programma kent verschillende 
werkvormen in verschillende 
samenstellingen. Het verdient de voorkeur 
het gehele traject te volgen, maar door de 
modulaire opbouw is het ook mogelijk 
losse modules te volgen.

Duur in uren / doorlooptijd

Drieënhalve dag. De afsluitende 
bijeenkomst vindt na een half jaar plaats.

Persoonlijke intake

Om de training goed op de doelgroep te 
kunnen afstemmen, vindt vooraf een 
intakegespek plaats met een 
dwarsdoorsnede van het 
organisatieonderdeel.

Startdata en aanmelden 

Ga voor (start)data, locatie en om aan  
te melden naar de Opleidingsgids op  
www.oidji.nl.

“95% van onze communicatie is onbewust.  
Word je bewust van je eigen (interne en externe) 

gastvrije communicatie. De goede intentie 
ervaart de ander niet altijd zo. Deze training 
geeft inzicht in en handvatten voor jouw veilig 
gastvrije gedrag.” 

Mathilde de Bree, trainer 

http://www.oidji.nl


Contact
Opleidingsinstituut DJI 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Raamweg 911 
2596 HL Den Haag 
T 088 07 27150 
E servicepunt@dji.minjus.nl 
www.oidji.nl
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