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AN APPLE 
A DAY 

 COLUMN

MARIANNE KUIPER

Door
Marianne Kuiper

An apple a day keeps the
doctor away... 
als dat nou toch eens waar
geweest zou zijn, dan hadden
we massaal kratten vol appels
verorberd en was die rottige
coronacrisis er nooit geweest.   

Maar die crisis was er wel en heeft

grote schade aangericht. De hotellerie,

de vergadermarkt, luchtvaart en het

toerisme kregen er flink van langs.

Appeltjes voor de dorst zijn in groten

getale opgesnoept om overeind te

blijven. Niettemin geen sector zo

energiek, creatief en positief als de

hospitalitybranche. De doorstart is

begonnen en we gaan ervoor! Nu nog

in de juiste modus komen. Maar hoe? 

EHP | 3



In deze overgangsfase van abnormaal

naar normaal werd ik geattendeerd

op een dagje ‘kloosteren’. Een vriend

van mij had deze ervaring ondergaan

en had er een prachtig stukje over

geschreven. Het leek me wel wat,

digitaal uitloggen en mezelf volledig

onderdompelen in de serene rust van

een klooster. Geen schermpjes, geen

mail, geen gezoom, geen geapp, noch

gebel. Uitsluitend het volgen van het

dagelijks ritueel van de monniken.

Mediteren op zachte kussens, beetje

rondslenteren en luisteren naar een

muziekje met de ogen dicht (stiekem

beetje slapen). Pure ontspanning. Alle

stress van het coronatijdperk van mij

af laten glijden. Althans zo had ik het

mij voorgesteld.

De telefoon
moest uit én uit
het zicht.

Het voornemen ebde weg en ik ging weer over tot de

orde van de hedendaagse online dag. Enige weken later

werd ik getagd in een bericht op Linkedin. Een nieuwe

kloosterdag was aanstaande. Ik twijfelde, de

aanvangstijd 06:00 uur vond ik ronduit onaantrekkelijk.

Tel daar nog anderhalf uur reistijd bij op. Nou, nee. Ook

heel onverstandig want, algemeen bekend, ik ben geen

ochtendmens. In plaats van mij aan te melden

reageerde ik met ‘is dit een grap?’ En zo ontspon zich

wat heen en weer geschrijf met initiatiefnemer Robbin

Pennings van P2, totdat mijn nieuwsgierigheid het won

van mijn aversie tegen midden in de nacht opstaan. 

Suf genoeg had ik niet door dat het echte klooster nog

helemaal niet bezocht kon worden en dat de dag

digitaal zou plaatsvinden. Paradoxaal. Het was toch de

bedoeling om offline te gaan? Eigenlijk wilde ik mij

gelijk weer afmelden maar ik zag opeens ook een groot

voordeel. Dit zou anderhalf uur reistijd schelen! Dus

zette ik toch door en sleepte mezelf met veel pijn en

moeite om 05:55 uur uit bed. 

De voorstelronde werd overgeslagen en het werd ons 

op het hart gedrukt om vooral ons mond dicht te

houden. Een prettige bijkomstigheid want er was toch

niks zinnigs bij mij uitgekomen. Onder het genot van

een zacht klassiek muziekje werd de dag geopend. De

telefoon moest uit én uit het zicht. Na wat adem-

halingsoefeningen en ontbijt werden we naar buiten

gestuurd op (mini)pelgrimstocht. Daarna volgde ruim

een uur leestijd - een boek dus - waarbij ik maar

moeilijk mijn ogen open kon houden vanwege een

opkomend loom gevoel. Na dit uur begon ik trek te

krijgen maar het was pas 09:30 uur. Mijn biologische

lunchklok was duidelijk van slag.
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Een stapel tijdschriften, een schaar, een

Pritt-stift; knippen en plakken maar. Beetje

terug in kleutertijd, hoe leuk is dat! De tijd

vloog en toen het uur voorbij was en we de

gelegenheid kregen om wat ‘gewoon werk’

te doen, had ik daar helemaal geen zin in

en plakte nog enthousiast een uurtje door.

En ook in de middag skipte ik het werkuur

en knutselde verder aan mijn kunstwerk.

Toen rond vieren de dag eindigde met een

meditatie had ik het gevoel dat het al ver na

zevenen was. Zo lang duurt een dag dus als

je vroeg opstaat… en als je je telefoon niet

aanraakt. 

Ik beveel iedereen zo’n heerlijk

kloosterdagje (zelfs digitaal) van harte aan.

Doe het gewoon een keer en kom eens los

van die eindeloze berichtenstroom die je

iedere dag weer achtervolgt en jouw ‘zijn’

continu onderbreekt. En oh ja, mijn

visionboard is erg mooi geworden. Zonder

storing vanuit mijn onderbewustzijn al mijn

verlangens, wensen en dromen opgeplakt.

Ik ontdekte een drietal overheersende

thema’s: de liefde, moederschap en lekker

slapen. En dat laatste was precies waar ik

aan het einde van deze eindeloos lange,

uiterst productieve maar ook ontspannen

dag, aan toe was! 

Of mijn droomvision uitkomt zal de tijd

leren. In de tussentijd ga ik vooral genieten

van alles wat weer mag en kan. Jij ook? 

Mijn biologische
lunchklok was
duidelijk van slag.

Vervolgens volgde een opdracht gevolgd door een

meditatie. Of andersom, dat is me ontgaan. We

moesten een visionboard maken. Een groot vel papier

vullen met plaatjes die mijn gewenste en gedroomde

toekomstbeeld schetsen over 20 jaar. 
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LOEK BEEREN

Horeca Amsterdam is een onderdeel van Vermaat

Groep B.V.  De Vermaat Groep bestaat uit:

> 388 locaties waaronder luchthavens, business

lounges op Schiphol, gast- en bedrijfsrestaurants in

ziekenhuizen en bij corporate organisaties veelal Tech,

b.v. Über en Booking.com, leisure met bijzondere

restaurants. Paradepaartjes restaurant RIJKS®, WILS,

Hemel & Aarde en Rouhi. 

> 3500 medewerkers

> € 300 miljoen omzet

FACTS & FIGURES

Directeur Horeca Musea Amsterdam

bij Vermaat Groep 

(verantwoordelijk voor de horeca in

het Rijksmuseum, Amsterdam

Museum, Van Gogh Museum,

Stedelijk Museum, Concertgebouw

en Move met o.a. sterrenrestaurant

WILS van Joris Bijdendijk) 

NU: 

Loek met Joris Bijdendijk op het terras van Wils      

Leeftijd: als dit magazine uitkomt zijn we even oud…

Middelbare Hotelschool Wageningen

Voorheen:

1990 - GM Bilderberg Garden Hotel – De Kersentuin

1997 -  Director F&B – Krasnapolsky, Golden Tulip 

            Hotels, NH Hotels 

2007 - Founder, owner MaFlo & The Colour Kitchen

2013 -  Gestart bij Vermaat 

Hobby’s: werk, koken, eten, drinken, golfen

Getrouwd met Margot 

Twee dochters, Maud (28) en Floor (25) 

Woont in Overveen 
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INTERVIEW

TROTS

Hart voor de horeca, hart voor Amsterdam  



Op 29-jarige leeftijd werd Loek Beeren door 
de Bilderberg Groep aangesteld om Joop
Braakhekke op te volgen in het Garden Hotel
met het fameuze sterrenrestaurant De
Kersentuin. Die opdracht was bepaald geen
appeltje-eitje, maar als peoplemanager won 
hij al snel de harten van de ruim tachtig
medewerkers die toch een beetje onthutst
ronddoolden na het bruuske (gedwongen)
vertrek van Joop. 

Hij stelde een A-team samen, zette de poppetjes

op de juiste plaats en vroeg mij zijn adjunct cq

rechterhand te worden. Zeven mooie jaren braken

aan, bij vele oud-collega’s beter bekend als de

‘gouden tijd’. 

We kijken uit op het Stadionplein, het waait hard,

door de bomen heen zien we restaurant WILS,

onverwacht bekroond met een eerste Michelinster.

Loek haalt zijn eigen theezakje uit zijn tas, hij

houdt niet van smaakjes. We drinken thee zonder

koekjes. De coronakilo’s moeten er weer af (bij

hem). Op tafel ligt zijn mobiel. Hij verwacht zo een

telefoontje. Altijd bezig en bedrijvig.  

Ik herinner mij nog goed jouw komst. Er werd
gefluisterd dat we een hele charmante good-
looking nieuwe directeur zouden krijgen. Hoe
kijk je zelf terug op die periode? 

‘Dat hadden ze inderdaad goed gehoord.’ Glundert

en glimlacht. ‘De eerste weken zag ik alleen maar

mensen die mij met grote ogen aankeken. Bijna

vragend, hoe gaan we verder na Joop. Zo heerlijk.

Zoveel talenten die ik alleen maar richting hoefde

te geven. Ze hadden geen motivatie nodig. Ze

waren allemaal al gemotiveerd.’

We gaan regelmatig met elkaar uit eten en
halen dan eindeloos (g)oude koeien uit de sloot
en herkauwen memorabele herinneringen. Wat
was het geheime recept en die gouden
ingrediënten? 
‘Succes. We hadden eigenlijk alleen maar succes.

Natuurlijk kwam dat niet vanzelf maar omdat

iedereen (bijna iedereen) graag wilde en

gemotiveerd was, was het de kunst om iedereen in

dezelfde richting te krijgen. Simpel gezegd; ik had

het beste voetbalteam dat je kon bedenken, ze

hadden alleen iemand nodig die ze op de juiste

positie zette en de overtuiging bracht dat ze de

beste waren.’

Kom je nog weleens in het Garden Hotel of in 
 De Kersentuin? 
‘Ik ben er al heel lang niet geweest. Ik rijd er nog

wel op weg naar huis langs. En soms rijd ik dan

even langs de entree en de Kersentuin. In onze tijd

zat die zaak elke dag vol. Gemiddeld 120 gasten

met 90 stoelen. Mijn handen jeuken dan wel als ik

het nu zie. Maar “maybe I am too old for this..."

Jonkies nog...  in de gouden tijd

In de kersenboomgaard met Tanja Schilthuizen
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Je bent vaak politiek correct en altijd beheerst. 
‘Nou ik kan behoorlijk kwaad worden hoor. In de

Kersentuin heb ik eens een onhandelbare gast de

tent uitgezet. Ik heb hem persoonlijk naar de

uitgang gedirigeerd. Toen hij tegenstribbelde en

schreeuwde dat hij ook een hotelkamer had, riep ik

dat mij dat niets uitmaakte en dat hij naar de

buren, het Hilton, uitgeboekt werd. Ik heb

trouwens ook een keer, bevend van woede, iemand

van het hoofdkantoor eruit gegooid. Zo’n

cijfervreter die niets van hospitality begreep.’

Wat is er veranderd sinds die gouden tijd in de
hospitalitybranche? 
‘Onvoorstelbaar veel vooral op het gebied van

techniek. Van telex naar fax naar email, de mobiele

telefoon i.p.v. zo’n vast toestel, de automatisering

van reserveringen en kassasystemen. Innovatie in

de keuken o.a. door invloeden vanuit andere

culturen. Overigens, onze chef uit die tijd, Jon

Sistermans, was zijn tijd ver vooruit. Hij gebruikte

toen al veel bijzondere kruiden, Japanse gember,

een druppel olijfolie om zijn soepen “rondeur” te

geven. Toen uitheems, nu heel gangbaar. Overigens

waren Jon en ik geen match.’

"Maybe I am too old
for this..."

Ik hoor veel geklaag dat men in een restaurant
steeds vaker in het Engels aangesproken wordt. 
‘Klopt, dat is zo en blijft zo. Sterker nog, het zal

alleen maar toenemen. Er is simpelweg niet

genoeg aanbod van mensen die Nederlands

spreken. Je kunt het ook zien als verrijking.’ 

Het is nu ook de tijd waarin duurzaamheid
centraal staat, je kunt er niet meer omheen
toch? 
We moeten lachen, Loek kijkt enigszins

beschaamd. ‘Nee, de tijd waarin we in het Garden

Hotel alleen zo’n kaartje met ‘save The Planet’ in de

badkamers hadden staan om de gasten te

demotiveren om iedere dag schone lakens en

handdoeken te willen, ligt ver achter ons. De berg

wasgoed die hierdoor aanzienlijk verminderde,

diende vooral kostenbesparing.’
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Waar is de tijd in stil blijven staan? 
‘In de keuken en bediening zijn nog net zoveel

mensen nodig als destijds. Dat proces is nog niet

veel veranderd. De QR-code is weliswaar

geïntroduceerd (door te scannen kan je nu al in

een aantal restaurants de menukaart op je

mobieltje lezen, bestellen en gelijk afrekenen)

maar het nadeel is dat door een bestelling gelijk af

te rekenen mensen niet gemotiveerd worden om

tip te geven terwijl dit voor onze medewerkers een

belangrijke bron van ‘extra’ inkomsten is. Immers,

je weet van tevoren niet hoe de service bevalt. Het

grote voordeel daarentegen is dat door dit proces

er meer tijd is voor een praatje met de gasten of

het uitvoeriger toelichten van de gerechten.’

Loek met zijn 'voetbalteam'

Afscheidsfeestje van het Garden Hotel - tussen de beren 



Terug naar het heden: duurzaamheid, MVO,
diversity & inclusion. Vertel eens.  
‘Circl in Amsterdam is een concept van Vermaat.

Een van de eerste volledig circulaire restaurants. 

De visie van Vermaat is de verantwoording nemen

voor een toekomstbestendige wereld. Bijdragen

aan een betere wereld van smaak. De invloed van

de voedingsindustrie is enorm groot. De

belangrijkste pijler is onze FOOD VISION gevuld

met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen,

onderverdeeld in gezondheid, duurzaamheid en

social impact. De visie voor gezondheid is:

verminderen van suiker (-10%), zout (-25%) en vet,

groenten in de hoofdrol, volkoren als standaard

(+30%), nudging (= gasten verleiden gezonder te

kiezen) en investeren in gezondere kooktech-

nieken. Voor duurzaamheid: het tegengaan van

voedselverspilling, CO2 footprint verminderen,

inkoop met het oog op dierenwelzijn/biodiversiteit.

Voor sociale impact richten we de focus op lokale

voedselondernemers, prettige werkomstandig-

heden en actief mensen werven met een afstand

tot de arbeidsmarkt. We hebben ons tot doel

gesteld om 7% van het personeelsbestand hiervoor

in te vullen. FOOD VISION is niet alleen een visie,

noch een opdracht, het is een eis!’ 

"Uiteindelijk is het
streven om jezelf
misbaar te maken."

van nieuw talent. Lekker bezig zijn met coaching,

ontwikkeling, vertrouwen geven en sparren met

een nieuwe lichting. Gelukkig is Vermaat een sterk

bedrijf met reserves om op het juiste moment ‘toe

te slaan’. We hebben bijvoorbeeld recent de

exploitatie van La Place overgenomen en de

Horeca in het MECC in Maastricht.’ 

Je kent als geen ander het risico van het van
opleiden van talenten. Ze vertrekken met jouw
kennis of gaan zagen aan de poten van jouw
stoel. Baart je dat ook zorgen? 
‘Nee, niet echt. Ik herken en erken het risico. Maar

ik ben juist trots dat ik zoveel medewerkers uit

mijn team binnen Vermaat heb kunnen laten

doorgroeien. Uiteindelijk is het streven om jezelf

misbaar te maken. Maar ik geniet nog steeds van

het feit dat medewerkers en collega’s mij bellen

omdat ze me nodig hebben. Helemaal misbaar

voelt ook niet aangenaam.’
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Dat klinkt ambitieus en aantrekkelijk. Toch zie
ik maar liefst 170 vacatures jullie website. 
Loek kijkt zorgelijk. ‘Ja, de crisis heeft toch wel veel

impact gehad op ons personeelsbestand. We

konden niet anders dan reorganiseren, musea en

restaurants moesten dicht, er zijn 330 banen

verloren gegaan binnen de Vermaat Groep. We

hebben afscheid moeten nemen van hele goede

mensen. Dat doet altijd pijn maar we hebben ook

ruim 3000 collega’s kunnen behouden. Realiseer je

dat alle sectoren waarin wij actief zijn, harde

klappen hebben gekregen. Talentvolle mensen zijn

elders aan de slag gegaan, ook in andere branches.

Er is nu een enorm tekort aan vakmensen ontstaan

terwijl wij ons voorbereiden op een grootscheepse

heropening. Ik hoop op veel nieuwe aanwas, ons

vak is zo mooi! Daarbij biedt werken bij Vermaat

veel doorgroeimogelijkheden, we hebben een

opleidingscentrum, de doorstroom is kansrijk en

groot. Persoonlijk verheug ik me op het begeleiden



Misbaar. Hoe heb je het gemis van uit eten gaan
het afgelopen jaar ervaren? Heb je de
thuisbezorgservice dagelijks aan de deur? 
‘Nee, ik heb juist ontzettend vaak gekookt. Luxe

ook wel. Vaste klant bij de visboer, een hele kreeft

in de pan en terwijl die langzaam rood kleurt, sta ik

eigengemaakte mayonaise lobbig te kloppen. En af

en toe een boxje van RIJKS®, heerlijk! Tja, die

overtollige kilo’s moeten er nu dus weer vanaf.’

Nog even terug naar diversiteit. Je bent in 2007
The Colour Kitchen gestart als vervolg op
restaurant Fifteen van Jamie Oliver. Destijds
spraakmakend om kansarme jongeren op te
leiden in de horeca. Dat avontuur duurde vijf
jaar. Waarom eindigde deze droom? 
‘Oh, weet je, ik ben enorm sociaal. Daar zal

misschien commentaar op komen maar dat is echt

zo. Ons vak is bij uitstek een vak waar mensen die

moeite hebben met leren of voor langere tijd te

concentreren zich enorm kunnen ontwikkelen. Wij

zijn doeners en creatief. We vinden het leuk om

andere mensen te plezieren en worden blij als ons

dat lukt. Dan moet je toch een goed mens zijn.

Mijn partner destijds in The Colour Kitchen was te

zakelijk en wist het altijd beter. Na 5 jaar ben ik er

uitgestapt. The Colour Kitchen is onlangs

overgenomen door Vermaat, dat maakt voor mij de

cirkel weer rond.’

Daar ging het even mis maar verder vind ik jou
een zondagskind. Hoe zie je dat zelf? 
‘Mis... het was dé belangrijkste les in mijn leven.

Toen heb ik echt geleerd wat ondernemerschap is

en dat dingen niet zo maar vanzelfsprekend zijn.

Zondagskind!? Hm. Niets is mij komen aanwaaien. 

"Ik heb niks met
zondag, dan werk ik
net zo lief. "

Ik ben natuurlijk gevormd door mijn ouders.

Hardwerkende mensen, die in hun restaurant ‘De

Bokkedoorns’ gasten uit het hogere segment

ontvingen en zeer geliefd waren. Maar zij hadden

ook respect voor de afwasser. Respect voor

iedereen. Zo sta ik ook in het leven. Door anderen

veel te gunnen, gunnen ze jou ook veel. Trouwens,

ik heb niks met zondag. Dan werk ik net zo lief.’

Je was altijd het gezicht van de bedrijven waar
je gewerkt hebt. Nu, bij Vermaat is vooral Joris
Bijdendijk hét gezicht terwijl het RIJKS® toch
jouw concept is. Waarom is dat zo? 
‘Het is mijn concept, dat klopt. De eerste twee jaar

konden we geen geschikte manager vinden dus

heb ik het gastheerschap uitgedragen en

meegewerkt voor en achter de schermen. Het is

natuurlijk ook mijn hobby. Joris is de nieuwe

generatie, een groot talent, communicatief vaardig

en zeer gedreven. Ik wil hem niet in de weg staan,

de tijd was rijp om hem naar voren te schuiven.’

Dus alleen een stapje terug qua zichtbaarheid? 
‘Ik sprong vorig jaar zomer in bij het Café van het

Rijksmuseum, hielp mee in de bediening. Opeens

zei een Amerikaanse gast ‘hey, aren’t you too old

for this?” Ik was met stomheid geslagen, totaal van

mijn stuk.’

Maxima op bezoek bij The Colour Kitchen 
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Jouw leeftijd…, je hebt onlangs een mooi rond
getal bereikt. Ik weet, het ligt gevoelig (en dan
ben ik ook nog iets jonger dan jij…). Het is
natuurlijk nog ‘ver’ weg maar hoe kijk je tegen
je pensioen aan? Hoe denk je die tijd straks te
gaan invullen als post-workaholic?
‘Wat ben je toch een vervelend mens ;-). We

schelen maar een paar maanden. Ik moet niet

denken aan pensioen. Ik ben er alleen recent mee

bezig geweest omdat ik bij de notaris e.e.a. moest

regelen en graag naar een appartement zou

verhuizen. Dan word je geconfronteerd met je

leeftijd. En de consequenties. Gelukkig heb ik nog

steeds dezelfde vrienden/vriendinnen uit mijn

middelbare schooltijd en mijn beste vriend van de

Hotelschool. Ze zijn mij dierbaar. En een avond

plezier met elkaar betekent meestal twee dagen

recovery. Allemaal geen types om met pensioen te

gaan. Ik denk dat wij wel weer iets verzinnen.’

"Gefascineerd door de onvoorstelbare
hoeveelheid ‘speelgoed’ en ’literatuur’

die de housekeeping vergaarde."

Over vriendschap gesproken. Ruim 30 jaar ligt
achter ons. Jij was mijn leermeester die mij het
nuanceren bijbracht en schaafde aan mijn non-
verbale expressie. We dronken nooit koffie
maar thee, we aten 7 jaar lang ons avondeten
rond de klok van vijf in De Kersentuin (met een
dropje toe), zijn beiden fan van Ajax, kregen
allebei twee dochters en hadden aan een halve
blik genoeg. Na onze werkscheiding bleven we
vrienden. Een dierbare herinnering is jouw
spontane speech tijdens een voor mij bijzonder
verjaardagdiner. Je tikte op je glas, vroeg de
aandacht van alle genodigden en sprak: ‘Dat ik
hier vanavond ben, maakt mij blij en trots, Mar
is namelijk tamelijk kritisch, óók op haar keuze
van vrienden’. Lang na middernacht ging je
blauw naar huis net zoals de rest van het
gezelschap. 

Welke dierbare herinnering wil jij delen? 
‘Laat ik beginnen met een gekke herinnering. In

het Garden Hotel was ik gefascineerd door de

onvoorstelbare hoeveelheid ‘speelgoed’ en

’literatuur’ die de housekeeping vergaarde. Wat

gasten al niet achterlieten, vaak verstopt boven op

b.v. de airco units, bizar… Daar kwam ze dan weer

aanlopen, Julia Pereira, het hoofd van de

huishouding met een krat vol souvenirs haha.

Dierbare herinneringen heb ik veel, echt zoveel. Ik

ben een gelukkig mens wat dat betreft. Die

dierbare herinnering daar hoor jij zeker bij. Wat

hebben wij een mooie tijd gehad. Maar ook de vele

fantastische mensen waar ik tijdens mijn carrière

mee hebt gewerkt. En waar ik, vanaf dat mijn

carrière begon, 1986, nog steeds contact mee heb.

Daar ben ik oprecht trots op. Ik was niet de

makkelijkste. Ik eiste veel van mijn mensen. Maar ik

mag en ik kan iedereen recht in de ogen kijken.’

De thee is inmiddels op, een paar mooie uren zijn

zo maar voorbijgevlogen. Het waait nog steeds.  
'Wijnen' met neef Pascal Beeren  
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DE
LEKKERSTE

APPELTAART VAN FAUVE

FEATURES

FRESH | 44

Je hebt appeltaart.... en appeltaart! 

Het ultieme recept ontstaat door

steeds maar weer proberen, een

beetje meer van dit, een beetje

minder van dat. Fauve, 3e jaars-

studente aan de Hotelschool The

Hague,  deelt haar recept waarmee

een doodgewone appeltaart opeens

de lekkerste wordt. 

Extra toevoegen: 

  een dot liefde 
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250 gram ongezouten boter

250 gram basterdsuiker

75 gram kristalsuiker

500 gram zelfrijzend bakmeel

2 eieren

zakje vanillesuiker

1,5 kilo zoetzure appels (geschild)

3 tl kaneel

15 gram paneermeel

snuf zout

 Ingrediënten: 

  ->   springvorm 24 cm 

  

BAKWIJZER

boter, basterdsuiker, zelfrijzend bakmeel,

1 ei, vanillesuiker, snufje zout tot een

stevig geheel, split daarna in drie delen. 

Meng

de appels en snij in partjes, rol daarna

door de suiker vermengd met kaneel. 

Schil

de met boter ingevette springvorm met

bloem.

Bestuif 

59

de bodem van de springvorm met 1 deel,

de randen met het andere deel. 

Bedek 

paneermeel op de bedekte vorm en leg

hier de helft van de appelpartjes op. 

Strooi

met 1/3 van het suiker-kaneelmengsel en

herhaal dit nogmaals met de andere helft

van de appels en weer 1/3 suikermengsel.

Bestrooi 

het laatste deel deeg uit tot een dunne lap

en snij lange stroken van ca. 1 cm breed en

leg de stroken kruislings neer. 

Rol

de stroken in met een los geklopt ei. 

Smeer

de taart (iets onder het midden van de

oven) in 60 minuten op 170C. 

Bak 

Eet en geniet! 
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           TOF! 
De vier historische
cultuurhuizen, van
AMERPODIA in
hartje Amsterdam:   

1.  FELIX MERITIS
2. RODE HOED
3. COMPAGNIETHEATER
4. DE NIEUWE LIEFDE

7 unieke historische zalen 

state-of-the-art technologie

evenementenlocatie

multimedialocatie

livestreamstudio

podcaststudio

televisiestudio

cultureel noodhospitaal

warenhuis voor de geest

creatief raamwerk

Jong, fris, energiek, bruisend! 

AMERPODIA - FELIX MERITIS

Door: Marianne Kuiper
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Op een mooie lentedag ontvangt

Dennis Scheffers, sales manager van

Amerpodia, mij bij Felix Meritis aan de

Keizersgracht, Een van de vier

fantastische locaties van Amerpodia.

We nemen de lift naar de 9e etage en

komen via een wenteltrap op het

dakterras. Op de 8e etage, in de Husly

lounge kijk ik mijn ogen uit over mijn

geliefde stad, Een adembenemend

uitzicht! Dit is echt een fantastische

plek voor een afsluitende borrel na

wat voor evenement dan ook. 

Daarna dalen we af naar beneden en

zie ik op iedere etage een andere stijl.

‘Het was even slikken’, vertelt Dennis.

‘We hadden net de drie jaar durende

verbouwing afgerond toen we

overvallen werden door de crisis. De

verslagenheid was groot. Zo’n mooi

nieuw product en dan ligt de branche

opeens doodstil. We hebben deze

gedwongen time out gebruikt om ons

extra te verdiepen in 101 nieuwe

technologische mogelijkheden. Naast

een livestreamstudio, hebben we ook

een podcaststudio gebouwd. We laten

sprekers verschijnen in een hologram

en gasten kunnen als avatars

aanwezig zijn. We hebben hiervoor

speciaal een 3D-scan gemaakt van de

Zuilenzaal.'

Zoveel ruimtes, zoveel mogelijkheden. 

Dennis vertelt enthousiast verder. 'We

AMERPODIA - FELIX MERITIS

hebben een omslag gemaakt van een culturele

evenementenlocatie naar een multimedialocatie. En

tijdens de laatste lockdown hebben we Felix Meritis als

cultureel noodhospitaal beschikbaar gesteld voor

creatieve makers, denkers en doeners om letterlijk en

figuurlijk in beweging te blijven. Van het RTL-

verkiezingsdebat tot een livestreamconcert tot fotoshoots

en nog veel meer culturele en creatieve expressies.

Doordat we ons op die manier openstelden boden we

een handreiking aan de culturele sector en lieten we zien

dat we juist ook in deze tijd hele mooie dingen konden

blijven organiseren.

"We noemen het nu
een warenhuis voor
de geest."
Ik kan niet anders dan beamen dat deze locatie, waar een

hoog creativiteitsgehalte aanwezig is, een ideale plek is

voor een onvergetelijk evenement. Dennis benadrukt dat

zijn creatieve team innoveert, inspireert en volop met

opdrachtgevers meedenkt om hun evenement zo tof

mogelijk te maken. 'We noemen het nu een warenhuis

voor de geest.' De mensen van Amerpodia hebben er

overduidelijk veel zin in. En gelukkig breekt de tijd aan

dat het ook weer mag! 
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INHAALSLAG
 ZAKENREIZEN KOMEN WEER TERUG

EHP PARTNER: SCHIPHOL TRAVEL INTERNATIONAL

Door: 
Marianne Kuiper

Gaan zakenreizigers weer
massaal aan boord of blijft
het voorlopig kwakkelen in de
luchtvaart en kiezen bedrijven
ervoor om onder het mom
van zorg en aandacht voor
klimaat en milieu minder te
gaan vliegen? 

Komt er een inhaalslag of moeten we de

voorspelling van onderzoeksbureau McKinsey, dat

20% van de zakenreizigers niet meer terugkeert,

geloven? Vanzelfsprekend zijn we nieuwsgierig en

gingen op onderzoek. Net zoals de hotellerie is de

luchtvaart hard geraakt door de crisis maar

krabbelt nu langzaam uit het dal. In Luchtvaart-

nieuws Magazine lezen we dat volgens directeur

Harm Kreulen van KLM Nederland de leden van

hun frequent-flyer-programma Flying Blue staan

te popelen om weer het vliegtuig in te stappen. 
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En dat zijn Flying Blue leden - twee

derde van de omzet komt uit dit

segment - aangeven hun zakelijke

contacten in het buitenland eindelijk

weer eens graag live te willen

bezoeken. Klopt dat? Of is het preken

voor eigen parochie? We vroegen het

aan Daan Lenderink, directeur van

Schiphol Travel International, een van

de grootste zakenreisorganisaties in

Nederland en al jarenlang een

betrouwbare partner van Efficient

Hotel Partner.

Daan vertelt: ‘De achterstand in

klantcontacten, toeleveranciers en

onderhoudswerkzaamheden is nog

nooit zo groot geweest. Bedrijven

konden meer dan een jaar niet op reis

en dat wreekt zich. Onze verwachting

is dat er een enorme inhaalslag komt.

We zien dat nu al in een forse

toename. Schiphol Travel is bewust

niet ingekrompen en gelukkig maar.

Het aantal boekingen voor de laatste

maanden van dit jaar, vooral binnen

Europa, komen al aardig op het

niveau van voor de crisis. Er wordt

beweerd dat multinationals minder

zouden willen gaan reizen maar die

bewering strookt niet met onze data.’

SCHIPHOL TRAVEL

Maar waarom gaat die bewering dan toch rond? Daan: 

'Minder vliegen is wensdenken en dat wordt vooral

gepredikt door bepaalde media en partijen die in grote

mate afhankelijk zijn van overheidsprojecten. Zij hebben

zwaarwegende belangen om groene ambities via

corporate communications naar buiten te brengen.

Onderzoeken, zoals die van McKinsey, zouden aantonen

dat de vraag naar zakenreizen afneemt als gevolg van

zoomgewenning. Het is echter de vraag aan wie men het

vraagt. Internationaal onderzoek toont een ander beeld.

Zo meldt Delta Airlines, een van de grootste vervoerders

in de VS voor binnenlands vervoer, dat zij nu alweer op

het niveau van voor de crisis zitten. Onderzoek van

Schiphol Travel toont eveneens aan dat de praktijk

weerbarstiger is. De ingezette mondialisering gaat door,

we zitten straks gewoon weer op het oude niveau', aldus

Daan Lenderink. 

Daan Lenderink, directeur Schiphol Travel International 

"Zakenreizen zijn een
harde noodzaak voor
internationaal
opererende bedrijven."
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Zakelijke reizen zijn een harde noodzaak

voor veel internationaal opererende

bedrijven. Er dienen orders binnen-

gehaald te worden. Als het ene bedrijf

wél naar de klant toegaat voor een

persoonlijke presentatie en het andere

bedrijf kiest voor een digitale

performance, dan is er sprake van een

concurrentienadeel. Ons onderzoek

toont aan dat internationale bedrijven

verwachten dat de globalisering doorzet

en daarmee het zakelijk reizen

terugkeert zodra dat weer mogelijk is. 

"We zitten straks
gewoon weer op
het oude niveau."

Artikel in de Telegraaf d.d.  

Efficient Hotel Partner ziet ook een flinke

toename in reserveringen. Mensen snakken naar

persoonlijk contact, men is al die Zoom en

Teamsessies helemaal zat. Er zijn zelfs aanvragen

die nauwelijks geplaatst kunnen worden dit

najaar omdat veel hotels en vergaderlocaties al

volgeboekt zijn. Dit betreft met name de wat

meer originele en bijzondere ruimtes en

accommodaties. 

We gaan nog even verder met ons rondje langs

de (vlieg)velden. Harm Kreulen en Daan

Lenderink delen dezelfde mening: het animo

stijgt, de boekingen groeien. Dus is het logische

gevolg een toename van het aantal passagiers

aan boord, niet waar? We vragen het aan

Jacqueline Bouwhuis. Zij is al 32 jaar in dienst bij

KLM en heeft als senior purser de leiding over de

cabin-crew op internationale vluchten. 

Jacqueline en haar crew   
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Zitten de vluchten voller? 'Jazeker, Ik

zag de laatste twee maanden al wel

een voorzichtige toename, een

stijgende lijn. Maar ik was blij verrast

toen twee weken geleden mijn vlucht

naar New York behoorlijk gevuld was.

En afgelopen week vloog ik naar

Oeganda en zat het vliegtuig voor het

eerst weer zo goed als vol.'

Zijn dit voornamelijk zakenreizigers? 

'Ik maak geregeld een praatje met de

passagiers over hun bestemming en

de reden waarom ze op reis zijn. Zo

bemerk ik dat het zakenreizen weer

op gang gekomen is en dat iedereen

dit zo fijn vindt, zowel de passagiers

als de bemanning. Al die lege stoelen.

Ik vond het vreselijk. Gelukkig wordt

het steeds drukker en drukker!

"Het vliegtuig zat voor
het eerst weer zo goed
als vol."

April 2020, als marsmannetjes naar India  

Juni 2021, de business class zit weer bijna vol   
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1980
 CRISIS IN

Foto's  archief 
Willem Kuiper

In de jaren zeventig en
tachtig van de 20e eeuw
bevolkten duizenden krakers
Amsterdam. Ze bezetten
leegstaande huizen en
verzetten zich gezamenlijk
tegen de autoriteiten. 

Amsterdam kende destijds een hoge

woningnood en leegstand. Speculaties

met onroerend goed en een traag

verlopende stadsvernieuwing waren de

oorzaak. Een periode van heftige

krakersrellen brak aan. Op 30 april 1980

waren er een kleine tienduizend

politiemensen, marechaussees en

militairen in Amsterdam om op deze

dag de orde te bewaken.

EHP | 20

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marechaussee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militair


Het gebied waar de troonsafstand en

inhuldiging plaatsvond van koningin

Beatrix (Dam en Nieuwe Kerk) was

rondom afgegrendeld en bewoners in

het gebied dienden een speciale pas

te hebben. De binnenstad van

Amsterdam werd met twee

veiligheidslinies door de Mobiele

Eenheid (ME) beschermd. Speciale 

eenheden bewaakten gasten uit binnen-

en buitenland. De politie zette ook twee

helikopters en verkenningseenheden op de

grond in. Toch liep het vreselijk uit de

hand. De alom bekende leus destijds: 

'GEEN WONING, GEEN KRONING'.  
Waar de meeste feestgangers de stad uit-

vluchtte, racete (zonder pas) Willem Kuiper

juist de stad in en schoot unieke beelden. 
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De kroningsrellen van 30 april 1980

behoren tot de grootste ordeverstoringen

in de Nederlandse geschiedenis in

vredestijd. Rond het middaguur, wanneer

de gasten voor de kroning in de Nieuwe

Kerk plaatsnemen, zet de ME traangas in

om de relschoppers terug te dringen.

Sluipschutters hebben inmiddels op de

Amsterdamse daken hun positie

EHP | 22

ingenomen. De stad vult zich met het

lawaai van helikopters en sirenes.

Ondertussen probeert Willem Kuiper

foto’s te maken en schuilt in portieken

totdat hij zijn kans schoon ziet. Het is een

zeer gevaarlijke situatie te meer omdat

de demonstranten op hun beurt de ME

verjagen met molotovcocktails. Politie te

paard voert continu charges uit. 

Het Rokin wordt leeg gespoten   
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ZOEKT 
EN GIJ ZULT
VINDEN

LOCATIESITES ONDER DE LOEP

Door Jennifer Lam

Als je op zoek bent naar een
vergaderlocatie, hoe ga je dan
te werk? Schakel je een
specialist in of ga je zelf
online op zoek? Helpt een
locatiesite je dan op weg of
raak je hierdoor juist de weg
kwijt? En hoe transparant zijn
dit soort sites eigenlijk? 

Een succesvolle zoektocht valt of

staat met de criteria waaraan de

locatie moet voldoen. Denk aan

plaats, ligging, omgeving, budget,

type locatie en sfeer. Tegenwoordig

wordt er steeds meer online gezocht

en gekocht, ook ten aanzien van

hospitality diensten. De eerste grote

verandering vond plaats rond 2008.

Het reisbureau ging in de ban. Men

ging liever zelf op zoek via sites als

Booking.com. Inmiddels weten we 
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dat Booking.com een monopolistische

positie heeft en dat je voor de gek

gehouden wordt met knipperende

waarschuwingskreten als ‘nog 2

kamers beschikbaar’. Als je een

willekeurig hotel intypt bij Google,

dan komt het resultaat van

Booking.com vrijwel altijd eerder naar

voren dan de website van het hotel

zelf. Bij het zoeken naar een

vergaderlocatie is het niet veel anders.

Locatiesites komen hoog in de

ranking van Google naar voren. Typ je

bijvoorbeeld ‘vergaderlocatie

Amstelveen’, dan krijg je de eerste

resultaten pas te zien ná de

advertenties van sites als

Vergaderlocaties, DNLS en

InspiratieOpLocatie. Verder kom je op

de eerste pagina ook BuitenBusiness, 

 en OrigineelVergaderen tegen. Onze

eigen Music Meeting Lounge (in

Amstelveen) staat pas ergens

halverwege pagina twee in de

resultaten. En dat is vreemd want je

zocht toch juist in Amstelveen? 

Locatiesites, er zijn er maar liefst 19 (!).

Ze dienen ter inspiratie en om je te

helpen de juiste plek te vinden binnen

het walhalla van locaties. Gratis voor

de zoekende boeker. De locaties

betalen. Dit varieert van een zeer

bescheiden bijdrage tot een

buitensporig bedrag. 

LOCATIESITES

Er zijn ook een paar locatiesites die geen kosten

berekenen maar uitsluitend commissie vragen als een

boeking tot stand komt. 

Denk niet dat iedere locatiesite het volledige aanbod

presenteert. Daar hapert het systeem. De locaties die

voorgedragen worden, hebben hiervoor meestal

betaald. Het begint met een basistarief gehanteerd voor

een beknopte advertentie, uiteenlopend van 

€ 200 tot € 2000 per jaar. Om beter onder de aandacht

gebracht te worden kan die advertentie uitgebreid

worden met een marketingpakket. Zo’n pakket kan

oplopen tot maar liefst € 8000. Dat zijn forse bedragen,

misschien acceptabel voor ketens maar onbetaalbaar

voor kleinschalige vergaderlocaties die hier het budget

natuurlijk niet voor vrij kunnen maken. Daarnaast

vragen sommige locatiesites daar bovenop ook nog

commissie. De kans is dus groot dat de locaties die als

eerste in jouw zoekresultaten worden weergegeven

hiervoor aanvullende kosten hebben betaald. 

Maar eh… in hoeverre voldoen zij aan de criteria voor

jouw bijeenkomst?

Denk niet dat iedere
locatiesite het
volledige aanbod
presenteert.
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Na het toepassen van een aantal

zoekfilters zoals plaats en aantal

personen, houd je nog steeds een hele

waslijst over. Keuzestress dient zich

aan. Een van de grootste problemen

die wij zelf tegenkomen bij veel

locatiesites is dat er niet accuraat op

aantal personen gefilterd kan worden,

zeker niet ten aanzien van de 1,5

meter regel. Dan zoeken wij

bijvoorbeeld een locatie met een zaal

voor 200 personen en dan krijgen wij

alsnog in de resultaten een hele riedel

aan locaties die helemaal geen zaal

hebben voor 200 personen. Of waarbij

er wel staat dat er 200 personen in de

zaal kunnen, maar alleen voor een

borrel en bijvoorbeeld niet in een

cabaret-opstelling. Such a waste of

time :(

Vaak is de plaats allesbepalend voor

een bijeenkomst. Wanneer wij b.v. op

Amstelveen zoeken op een locatiesite,

dan krijgen wij door betaalde

advertenties eerst resultaten te zien in

Amsterdam. Maar wacht even… ik

wilde toch naar Amstelveen? Of als je

de resultaten in kaartweergave in

plaats van in lijstweergave zet, dan

krijg je alleen de resultaten te zien van

de eerste pagina in de lijst en niet alle

resultaten. 

Zo kan het zijn dat je eerst een paar

pagina’s door hebt moeten klikken

om alle resultaten in Amstelveen te

ontdekken. De kans dat je je

zoektocht hierdoor staakt is groot.

Frustratie ligt op de loer. Het leek zo

simpel. 

LOCATIESITES

"Waak voor het appels-met-peren-
vergelijken-syndroom."

f

Doet het je denken aan het boeken van een vakantie?

Opeens zijn er uren voorbij gevlogen en nog steeds heb

je geen idee wat je moet kiezen. Je bent verstrikt

geraakt in een overdosis aan informatie en

mogelijkheden, je wikt en weegt, besluiteloosheid

overheerst. Tot overmaat van ramp besluit je met

anderen te overleggen. Ai. Iedereen heeft er wel wat van

te zeggen waardoor je kunt gaan twijfelen aan je eigen

voorkeur en zie daar, de zoektocht kan opnieuw

beginnen. 

We zeggen niet dat het onmogelijk is om de juiste

vergaderlocatie online te vinden, maar waak voor het

‘appels-met-peren-vergelijken-syndroom’. Formuleer je

criteria zo duidelijk mogelijk zodat je locaties kunt

wegstrepen die daar niet aan voldoen. Je kent die

reclame van Royal Club misschien wel van ‘doe maar

een frisje’. Als je niet aangeeft wat je wilt, dan gaan

andere mensen voor je invullen wat zij denken dat jij

wilt. Nog beter, schakel een expert zoals Efficient Hotel

Partner in. Denk terug aan de ‘old school’ reisbureautijd.

Je kreeg een voorstel met slechts een paar opties die zo

goed mogelijk aan jouw criteria voldeden. Wel keuzes,

geen stress!
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Presenteert bijzondere locaties op thema en

sfeer, hanteert duidelijke zoekfilters.

Andersvergaderen.nl  

LOCATIESITES

Aanbod van de allermooiste locaties uitsluitend

'outdoor', midden in de natuur, rust en ruimte.

Buitenbusiness.nl

Wekt de suggestie álle locaties in Nederland

te vergelijken, maar dat is niet zo.

DNLS.nl

Gespecialiseerd in het vertrekken van nieuws

over business events.

Events.nl

Een aanbod van 87 locaties die bij elke zoekopdracht verschijnen, bij

'zoek in Amstelveen' verschijnt bovenaan een locatie in Limburg (?)

Overzichtelijk maar beperkt aanbod 

Nieuws- en inspiratieplatform binnen de

Nederlandse evenementenbranche.

Greatervenues.com

Platform om bijzondere, persoonlijke en

intieme vergaderlocaties te vinden.

Inspirerendelocaties.nl

Verzamelt de allermooiste en meest inspirerende

locaties (zusteronderneming van Buiten Business).

Inspirerendevergaderlocaties.nl 

Tussenpersoon voor het boeken van

locaties, van a tot z.  

Inspiratieoplocatie.nl

Bijzondere en inspirerende locaties met meer

waarden voor mens, natuur en cultuur.

Locatiesmetmeerwaarde.nl

Bieden 1001 locaties, in alle soorten en

maten, nieuws en trends. 

Locaties.nl

Geschikte locaties zoeken, vinden en

reserveren op basis van reviews. 

Meetingreview.nl 

De naam zegt veel zo niet alles: hier vind je

out of the box dus originele vergaderlocaties.

Origineelvergaderen.nl 

Een van de meest uitgebreide platforms voor

het zoeken van een geschikte vergaderlocatie. 

Vergaderlocaties.nl  

Nieuw platform, gelanceerd in 2020, biedt

ook artikelen over vergaderen. 

Waarvergaderen.nl 

ONZE REVIEW

Drukke website overvol informatie en grote foto's waar je eindeloos kunt

rondsurfen op zoek naar de ideale locatie voor een heisessie.

300+ groene locaties voor heisessies

Biedt een verscheidenheid aan locaties; zorg dat je je zoekcriteria goed op

orde hebt anders verdwaal je in de 1001 mogelijkheden.

Voor trouwen, feest, congres én vergaderen

Brengt vraag en aanbod bij elkaar in de evenementenindustrie, waaronder

vacatures, ook via hun nieuwsbrief Eventflash en eigen magazine Events.

Alles op het gebied van events 

Spitst zich toe op locaties in en rondom de 'greater cities' Amsterdam,

Rotterdam, Den Haag en Utrecht (onderdeel High Profile).

Informatieve site voor locaties in steden 

Meer geschikt voor de ervaren zoeker, veel zoekfilters, informatie over

opstellingen, soms verwarrend, want we zien ook veel grotere lcoaties. 

Overweldigend aanbod 

Zoeken wordt enigszins bemoeilijkt door een onduidelijke landkaart, bij

zoek 'Amstelveen' komen we in Vinkeveen en Abcoude uit...

Promoot direct contact met de locatie

De naam van de locaties wordt in eerste instantie niet genoemd, 

uitsluitend een omschrijving, het selectielijstje is handig.

Voor ieder wat wils 

Bij iedere boeking wordt een goed doel gesteund en ze geven tips om 

jouw bijeenkomst of event nog meer MVO te maken.

MVO locaties

Op deze site raak je makkelijk verstrikt in het overweldigend aanbod, 

adverteren voor locatiehouders is pittig aan de prijs.

Groots aanbod voor ieder type event 

Presenteert de winnaars en deelnemers van de Nationale Meeting Award,

Provincie Award en publieksprijzen. Soort Tripadvisor. 

Winnaars diverse awards 

Basic site met diverse zoekfilters zodat je snel een bijzonder plekje vindt,

zoals de Music Meeting Lounge

180 (té) gekke vergaderplekken

Er is geen onderscheid tussen groot en klein, op deze site kan je uren rond

dolen, registreren als bezoeker behoort tot de mogelijkheden. 

> 1300 vergaderlocaties 

We zien veel hotels als locatie, de site werkt nog niet optimaal, onze eigen

locatie aanmelden lukt (nog) niet. 

Lees hier alles over (hoe te) vergaderen
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Vaste klant bij de teststraat, maar geen

enkele keer positief 

NEGATIEF...

CLAUDIA
KONST

Bracht haar baby-, peuter- en kleutertijd

door in Australië 

DOWN UNDER 

Woont op een paar m2 in hartje centrum

in onze hoofdstad Amsterdam 

POSTZEGEL

Studeerde cum laude af aan Hogeschool

TIO voor hotel- en eventmanagement

NERD

Levensbedreigend allergisch voor een

avocado, dus die komt het kantoor niet in

VERBODEN VRUCHT

59

Fietst door weer en wind iedere werkdag

10 km, daarom zo superslank 

SKINNY BITCH

Eet iedere dag een salade als lunch, bij

voorkeur met tonijn uit zak 

SLALALA

Beleeft continu doldwaze avonturen maar

blijft altijd ijzig kalm 

IRON LADY 

Een mopperende klant, een irritante 

 leverancier; she keeps smiling and stays sweet

DE LIEFSTE
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Maak de volgende slagzin af: 
EHP maakt het verschil omdat…. 

 
Stuur beide oplossingen in naar
mail@hotelpartner.nl o.v.v.
prijsvraag editie 2.

De prijswinnaar krijgt voor 31/7
bericht.

Door Claudia Konst

Welkomstdiner 
Overnachting
Ontbijtbuffet 
Fietshuur 

PRIJSVRAAG

Win een volledig verzorgd
arrangement voor 2 personen
in Mennorode op de Veluwe
inclusief: 
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ZOEK DE 7
VERSCHILLEN

mailto:mail@hotelpartner.nl


10 hectare privégrond
172 kamers
Congres- en vergadercentrum
35 zalen tot max 500 pax

Outdoor &
teambuildingactiviteiten
Amfitheater

Vakantiewoningen
Camping & glamping

FACTS & FIGURES

MENNORODE 

Banquet service - Marriott
Mngr. Operations - RAI A'dam 
Director Operations - HMS Host
GM - Nyenrode (Vermaat)
GM - Friendship Amsterdam

55 jaar
Opleiding: MHS Zwolle
Voorheen: 

Is een geoefend hardloper
(marathons), kijkt graag sport en
tuiniert en fietst ter ontspanning

Getrouwd met Katinka (Detailed
Project Management & Events))
Vader van een zoon en een dochter  
(20 en 19) 

WILCO VAN DER GEEST

e| 28
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IK WIL
ZWARTE
CIJFERS 

INTERVIEW

Bos, bos en nog eens bos.
Midden op de Veluwe, aan de
rand van de kroondomeinen,
ligt Hotel & Congrescentrum
Mennorode. In 2025 zal het
100-jarig bestaan gevierd
worden. Dat lijkt ver weg,
maar er is nog veel te doen.

In aanloop naar dit bijzonder jubileum is in 2019 een

begin gemaakt met een grootscheepse face-lift van de

kamers, de zalen, de terrassen, eigenlijk met alles. Bij de

entree staat een bord met een plattegrond en

bewegwijzering zodat je niet verdwaalt in deze groene

oase op 10 hectare (!) privégrond. Serene rust

overheerst, vogeltjes tjilpen er lustig op los. Verwacht

hier geen 5* luxe maar wel onvervalste service &

gastvrijheid, een prima product, een eerlijke prijs. 
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En laat daar nou net vandaag de dag

steeds meer vraag naar zijn. In 2025

wordt het 100-jarig bestaan gevierd, dat

lijkt ver weg, maar de tijd vliegt en er is

nog veel te doen. Die uitdaging ligt op

het bordje van directeur Wilco van der

Geest, die precies 3 dagen voordat de

coronacrisis uitbrak zijn intrede deed. 

Wat een ongemakkelijk begin...
‘Eh ja, 16 maart 2020 was mijn eerste

dag en maakte ik kennis met alle

medewerkers. Drie dagen later werd de

lockdown afgekondigd. Met dezelfde

vaart moest ik afscheid nemen van een

aantal collega’s. Ik had mij de afgelopen

1,5 (samen met vele collega’s in onze

industrie!) jaar wel anders voorgesteld.

Samen met het MT in deze periode

voerde het managen van krimp helaas

de boventoon, een noodzakelijke keuze.

De flexibiliteit en veerkracht van het

gehele team is danig op de proef

gesteld. Gelukkig zijn er alweer een paar

collega’s teruggekeerd en kijken we al

reikhalzend uit naar 2022.'

Gelukkig is alles nu weer open, hoe
hebben jullie overleefd?
‘We zijn nog aan het overleven. Dit jaar

geen zwarte cijfers, rood overheerst. 

MENNORODE

"Dit jaar geen
zwarte cijfers, 
rood overheerst."

'Ik heb direct flink in de kosten moeten snijden,

tijdelijke contracten niet verlengd en geplande

investeringen moeten uitstellen. In tegenstelling 

tot veel andere hotels heb ik wel mijn salesafdeling

intact gehouden.'

Waar heb je het meest mee geworsteld? 
 ‘By far, het thuiswerken! Het kabinet predikte dag

in dag uit het thuiswerken waardoor tot mijn grote

verbazing een aantal collega’s van operationele

afdelingen opeens óók thuis wilden werken. Hoe

dan lieve mensen? Zo’n invloed had de overheid,

niet meer zelf nadenken maar de overheid en het

RIVM blind volgen. Zelf heb ik overigens het

thuiswerken tot een minimum beperkt. Daar werd

ik door sommigen ook wel vreemd op aangekeken.’

Hoe heb je door deze zure appel heen gebeten? 
‘Uitleggen, praten, uitleggen. Het besef bijbrengen

dat we door moeten om dit prachtige bedrijf in

leven te houden. Dat dit niet vanzelf gaat. Dat de

steun (NOW en TVL), hoe waardevol en welkom, bij

lange na niet toereikend is. Dat ieders baan op het

spel staat. Veel informatie geven en delen zodat

mensen het begrijpen. Met ons MT dagelijks kort op

de bal blijven spelen, ook nu nog!  Gaandeweg ging

het beter en hebben we o.a. met een team de

vakantiewoningen op ons landgoed geschilderd. 

En nee, zo’n taak valt niet onder de functie-

omschrijving, maar dat is dan maar zo. Teamwork

verbindt in welke hoedanigheid dan ook.'
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Ik heb toch begrepen dat hotels
buiten de grote steden, midden in de
natuur, juist goede zaken doen
omdat Nederlanders sinds de crisis
massaal in eigen land op vakantie
gaan? 
‘Dat is te simpel gesteld. Voor de crisis

was de verhouding 45/55 niet-

zakelijk/zakelijk. Nu is dat 85/15. Maar

daar kleven nadelen aan. Ten eerste was

het restaurant lange tijd gesloten of kon

men alleen roomservice bestellen en

zelf ophalen. Dat trekt ander publiek

aan. Publiek wat tassen vol shopt bij de

plaatselijke supermarkt of de

pizzakoerier bestelt en vervolgens de

kamer…laten we zeggen intensief benut.

Tot het meebrengen van eigen

kookgerei aan toe. Onze housekeepers

hadden er veel extra werk aan.’

Hoe ging dat met gasten die wel
roomservice bestelden?
‘Eten op je kamer, ik vond het een

armoedige setting. Daar ga je toch niet

voor naar een hotel? Een extra flesje

wijn brengen op afstand... Het was

onhandig en ongezellig. Toch

waardeerde onze gasten de inzet en

gastvrijheid van ons team in deze

periode nog meer, het leverde mooie

reviews op!’ 

Wat verwacht je van deze zomer en
het najaar nu we van het slot zijn? 
‘Tot en met kwartaal drie is het nog

ondernemen met de handrem erop. Als

ik teveel nieuw personeel aanneem

kom ik in de knoei met de diverse

regelingen. Té creatief ondernemen,

teveel (en ja, wat is veel?) omzet draaien

betekent dat je afgestraft wordt en

moet terugbetalen. Over die steun, 

- zonder hadden we het niet gered - ,

wordt te makkelijk gedacht. Het is ook 

een hoop rekenwerk en dan heb ik het

nog niet eens over de bijkomende

facturen van de accountants. Terechte

facturen voor al het werk wat zij verrichten, maar weer

extra kosten voor de ondernemer, daar hoor je

niemand over in de pers.’

Toch optimistisch richting de 100e verjaardag?
`Zeker! Vooruit kijken, ga van het positieve uit en er

komt altijd een oplossing. Ik heb ontzettend veel zin

om de face-lift van Mennorode verder vorm te geven.

Het heeft deels stil gelegen maar we pakken het nu

weer op. 10 hectare vergt jaarlijks onderhoud, hier heb

ik helaas noodgedwongen mee moeten schuiven.

Daarnaast gaan we ons ook richten op een jonger

publiek. Hiervoor staan tipi’s, glampingtenten en

blokhutten op de verlanglijst. We hebben veel ruimte,

er kan hier ontzettend veel. De medewerkers staan ook

te trappelen, zijn enthousiast en willen erg graag weer

aan het werk. Verdergaan in het overtreffen van de

verwachtingen van onze gasten. Zelfs diegenen die

deze tijd ‘omarmd’ hebben. Die zijn inmiddels ook wel

uitgerust en uitgeklust, alles is gedaan. Dus kom maar

op. We beginnen op 3 juli met de eerste Landmarkt op

ons terrein. Een uitgelezen kans om de lokale

ondernemers de kans te geven hun lekkerste

producten te presenteren, nieuwe bezoekers en gasten

weer kennis te laten maken met de gastvrijheid van

Mennorode.’

"Iedereen is uitgerust
en uitgeklust, dus
kom maar op!"
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Ik onderscheid grofweg twee types
hoteldirecteuren: 
de (meewerkende) gastheer op de
werkvloer of de analist achter de
rekenmachine in zijn kantoor. Welk
type ben jij? 

‘Ik ben zeker de zichtbare, de

gastgerichte en onderhoud graag het

contact met het team, onze gasten en

zakenpartners. Maar die rekenmachine

zit wel in mijn binnenzak. En dat moet

ook want ik wil die rode cijfers zo snel

mogelijk weer in het zwart zien en de

lijst met investeringen en wensen

richting ons pad naar 2025, kunnen

gaan afvinken.’

Door wie of wat laat jij je inspireren
om jouw doel te bereiken? 
'Door sporters en specifiek door top-

sporters! Zij zijn sterk in het stellen van

doelen, er daadwerkelijk ook naar toe

werken en het doel weten te realiseren

waarbij succes én plezier (samen met je

team) beslist geen toeval is. 
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"Ik wil die rode
cijfers zo snel
mogelijk weer
in het zwart
zien."

ARRANGEMENT WINNEN VOOR 
2 PERSONEN? Los de puzzel op 
(pg. 29) en stuur jouw oplossing

naar mail@hotelpartner.nl 



DUURZAAM
VERGADEREN

Wij serveren diverse ‘laeres’. De vruchten voor Appelaere, Perelaere en
Sinaasappelaere worden milieubewust geteeld en direct na de pluk
verwerkt. Het pulpafval wordt verwerkt tot vitaminerijk veevoer. Zien zij
mogelijkheden om een deel van hun werkzaamheden uit te besteden aan
re-integratiebedrijven en sociale werkplaatsen, dan grijpen zij die kans.

WIL JE GRAAG DUURZAAM VERGADEREN? BEN JE OP ZOEK
NAAR EEN DUURZAME VERGADERLOCATIE? DAN BEN JE BIJ
MUSIC MEETING LOUNGE AAN HET JUISTE ADRES.

Badlaan 1 BIS | 1182 JJ Amstelveen
020 - 345 2322 | vergaderen@musicmeetinglounge.nl | www.musicmeetinglounge.nl

https://www.appelaere.nl/over-ons/duurzaam-betrokken


W H O  S A Y S  A  F R E S H  S T A R T  H A S  
T O  B E  D I F F I C U L T ?


