
M E E T I N G  LO C AT I E S

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

20  

>



M E E T I N G  LO C AT I E S

21  

>

BIJZONDERE 
TIJDEN VRAGEN 
OM BIJZONDERE 
BIJEENKOMSTEN

UNIEKE MOGELIJKHEDEN BIJ WESTCORD HOTELS

Het Nieuwe Speciaal is het re-
sultaat van een interne brain-
storm waarbij onder andere 

alle Sales Managers van de hotels be-
trokken zijn geweest. “De coronacrisis 
zorgt bij iedereen voor een rare peri-
ode, maar als hotel moet je toch on top 
of mind zijn bij je leisure- en zakelijke 
gasten”, vertelt salesmanager Nick 
Keizer. “Daarom hebben we per hotel 
gekeken hoe bijeenkomsten, vanwe-
ge de beperkingen op het gebied van 
capaciteit, op een andere manier kun-
nen worden georganiseerd. Natuurlijk 
zijn alle hotels ingericht volgens het 
1,5 meter scenario en hebben we een 
coronaprotocol, maar als locatie wil je 
natuurlijk nog steeds die bijzondere 

bijeenkomsten voor je zakelijke gasten 
verzorgen en hen een unieke beleving 
meegeven. We hebben er dan ook be-
wust voor gekozen om deze campagne 
al op 1 juli te lanceren om meeting- en 
eventplanners te laten weten dat er in 
onze hotels nog steeds veel mogelijk 
is.”

BALCONY & BEATS
De brainstorm heeft een aantal unieke 
concepten opgeleverd die volgens de 
richtlijnen van het RIVM kunnen wor-
den georganiseerd. “In Hotel Jakarta 
Amsterdam hebben al twee edities 
plaatsgevonden van Balcony & Beats”, 
vertelt Nick enthousiast. “Bij dit silent 
disco-concept kun je vanuit je eigen 

De coronacrisis maakt veel inspiratie en creativiteit los, zo 
ook bij WestCord Hotels. De zakelijke campagne ‘Het Nieuwe 

Speciaal’ laat zien welke out-of-the box mogelijkheden 
de vijftien verschillende hotels bieden om bijzondere 

evenementen te organiseren.
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hotelkamer genieten van de hits die 
de dj’s beneden draaien. Bij binnen-
komst in de hotelkamer liggen de 
koptelefoon, een fles prosecco en de 
snacks al voor je klaar. Vervolgens 
kun je veilig en verantwoord, maar 
toch samen met je zakenrelaties en/
of collega’s vanaf je eigen balkon 
genieten van de muziek. De feed-
back die we hebben gekregen is una-
niem positief, geen enkele gast had 
nog nooit zoiets meegemaakt. Het 
concept kan ook worden gebruikt 
voor een of meer presentaties 
waarbij de sprekers de deelnemers 
vanaf beneden toespreken. Lunch, 
diner, drankjes en snacks kunnen 
op aanvraag op de kamer worden 
geserveerd.”

HYBRIDE EVENTS
Wil je een wat traditionelere opstel-
ling en een groot deelnemersaan-
tal, dan kun je in WestCord Hotel 
WTC Leeuwarden terecht voor een 
hybride event. Hiervoor zijn de 
zalen New York 1, 2 en 3 op de eer-
ste verdieping omgebouwd tot een 
instapklare studio met white screen, 
mat-zwarte muren, trussen aan het 
plafond en state of the art audiovisu-
ele middelen. AV-partner MHB ver-
zorgt de technische ondersteuning. 
“Aan het begin van de intelligente 
lockdown hebben we diverse brain-
stormsessies gehad om een vaste 
studio te creëren in het hotel. Al 
snel bleek dat er meer interesse was 
dan alleen een studio en hebben we 
besloten om de zalen hybride-klaar 
te maken. Ondanks de 1,5 meter 
afstand kun je door in deze studio je 
event te streamen alsnog een flinke 
capaciteit creëren”, zegt Nick. “Door 
middel van schermen en camera’s 
in de zaal kun je toch een goede 
connectie maken met collega’s of 
deelnemers die op een externe loca-
tie meekijken. Door het programma 
interactief te maken door quizzen 
of polls hou je ook de aandacht 

van externe kijkers vast. Uiteraard 
verzorgen wij naast de technische 
benodigdheden ook de inrichting en 
de food en beverage voor de deelne-
mers die live aanwezig zijn.”

VERGADEREN OP HET DEK
Volgens diverse onderzoeken is 
het opzoeken van de buitenlucht 
een uitstekende manier om samen 
te komen. Ook dat is mogelijk bij 
WestCord Hotels. Nick: “Nu er wat 
minder rondleidingen worden gege-
ven, kunnen we de verschillende 
ruimtes in en op het ss Rotterdam 
nog beter benutten. Wat dacht je 
van een vergadering op één van de 
dekken? Los van het feit dat je er een 
prachtig uitzicht over de stad hebt, 
krijg je ook op het dek de geschie-
denis van dit bijzondere schip mee. 
Op het Promenadedeck, waar je 
bijvoorbeeld een brainstormsesie 
kunt houden, zwaaiden vroeger de 
landverhuizers en cruisegangers 
de mensen op de kade uit. Grote 
groepen kunnen terecht op het 
Grand Ballroom Deck. Zo krijg je 
nog wat mee van de grandeur van 
één van de mooiste zalen van het 
schip én heb je een geweldig uitzicht 
over het water. Je kunt zelfs met je 
voeten in het zwembad vergaderen! 
Maar Nederland zou Nederland niet 
zijn als er geregeld een buitje valt, 
daarom bieden we ook op het ss 
Rotterdam hybride evenementen aan 
in één van de authentieke zalen.”

STRANDVERGADERING
Buiten vergaderen kan natuurlijk 
ook op het strand. Bij de WestCord 
Hotels op de Waddeneilanden 
Vlieland, Terschelling en Ameland 
(waar tevens de oorsprong van de 
hotelketen ligt) werd dit al aange-
boden, de campagne legt nog eens 
extra de nadruk op deze mogelijk-
heid. “Op de stranden van deze 
Waddeneilanden weten wij precies 
waar de rustige plekjes zijn zodat je 

Over WestCord Hotels 

WestCord Hotels is een hotelgroep met 

vijftien hotels in Amsterdam, Rotterdam, 

Leeuwarden, Delft, Garderen, Raalte 

en op de Waddeneilanden Vlieland, 

Terschelling en Ameland. In 2021 opent 

een nieuw WestCord Hotel in het cen-

trum van Groningen. WestCord Hotels is 

een Nederlands familiebedrijf en bestaat 

sinds 1968.

bijvoorbeeld in de duinen een heises-
sie kunt organiseren. Wij zorgen voor 
de tafels, stoelen, de food en bever-
age en materialen zoals een flipover.” 
Vergaderingen, maar ook uitgebreide 
evenementen en (strand)activiteiten 
zoals blokarten of wadlopen worden 
er in samenwerking met Island Events 
georganiseerd.

BEDRIJFSRUIMTE
Het creatief gebruik van de zalen blijft 
niet beperkt tot de zakelijke bijeen-
komsten. “We merken dat bedrijven 
graag hun activiteiten volledig willen 
oppakken, maar vanwege de verplichte 
1,5 meter afstand zelf ook tegen de 
maximale capaciteit van hun bedrijfs-
ruimte aanlopen. Een aantal bedrijven 
komt bijvoorbeeld elke week bij ons 
lunchen omdat hun kantine te klein is. 
Daarnaast bieden we de mogelijkheid 
om bij onze hotels vaste vergaderza-
len als flexkantoor te huren. Uiteraard 
houden we daarbij rekening met de 
capaciteit die we voor onze eigen events 
nodig hebben. Met zowel de bijzondere 
concepten in de hotels als de verhuur 
van onze zalen als flexkantoor weten 
we onze hotels ondanks de beperkte 
capaciteit op een bijzondere manier in 
te zetten.” 
www.westcordhotels.nl
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