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Hé! Waar slaap jij?

Kom ook GRATIS overnachten 
bij Pullman, Novotel of Mercure

Boek nu een bijeenkomst in een van de 
deelnemende ACCOR hotels voor minimaal 
€ 750,00 en ontvang na afloop een voucher 
voor een overnachting inclusief ontbijt in een 

van onze Nederlandse hotels!

• Meer informatie en overige voorwaarden via info.nederland@accor.com

• Alleen geldig voor nieuwe reserveringen welke geboekt zijn vanaf 01-09-2014 en 
plaatsvinden tussen 01-09-2014 en 01-01-2015

• De gratis overnachting wordt niet uitgegeven bij het boeken van gecontracteerde- of kortingstarieven

• Verblijf van de gratis overnachting moet plaatsvinden tussen 01-10-2014 en 01-03-2015

• Reserveringen voor de gratis overnachting kunnen enkel online worden gemaakt d.m.v. de link op de voucher

 • Voor de gratis overnachting kan een beperkte beschikbaarheid worden afgegeven

WORD L I D VAN ONS I NTERNATIONAL E LOYALTY PROGRAMMA VIA ACCORHOTELS.COM
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Congressen
tot 800 personen 

Evenementen
tot 1.500 personen

100 meter van het strand 

33 zalen
30 m2 -1000 m2

Egmond aan Zee    -    072 750 2020    -    sales@zuiderduin.nl    -    www.zuiderduin.nl

Egmond aan Zee 

550 kamers  -  restaurant  -  bistro en pub  -  sauna’s en zwembad
wellness center  -  fitnessruimte  -  bowling  -  teambuilding  -  feestzalen

Wij geloven in inspirerende evenementen die bijblijven, 
in evenementen die met passie tot stand komen en die 
elke gast een unieke ervaring bieden.

Profi teer van 375 hotels op de beste locaties in 28 landen,
met fl exibele vergaderzalen en een gedreven team van 
professionals dat al uw wensen zal overtre� en, hoe 
uitdagend ook. Bij NH krijgt u altijd meer dan u verwacht.

Vraag nu een vrijblijvende o� erte aan. 
020 554 6014 | nh-hotels.com

“ Een evenement organiseren is 
nog nooit zo makkelijk geweest.”
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Business meetings waren nog nooit zo slaapverwekkend.
Heerlijk slapen met het Bilderberg bedlinnen,

maximaal profi teren van uw Bilderberg businessarrangement.

Wie lekker uitgerust vergadert, presenteert of traint, doet dit veel effectiever. Daarom doen we er bij Bilderberg alles aan om uw 
business meeting zo uitgeslapen mogelijk te laten verlopen. Met kussens die speciaal voor Bilderberg zijn ontwikkeld, nieuwe dekbedden 
en dekmatrassen op alle bedden, slaapt u als een roos. Het comfortabele, 100% katoenen bedlinnen in onze executive kamers ligt 
bovendien lekkerder dan ooit. Welterusten!

Kijk voor meer informatie op www.bilderberg.nl/business, mail met business@bilderberg.nl of bel 0317 - 362 266.

Why settle for less?
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www.postillionhotels.com

Op het gebied van voeding benadert Postillion Hotels deelnemers aan zakelijke 
bijeenkomsten als ware topsporters. Om elke vergadering of bijeenkomst weer 
een topprestatie neer te kunnen zetten introduceren wij als eerste in Nederland 
het Brainfood concept!

Brainfood:
• verhoogt de concentratie
• zit boordevol gezonde voedingsstoffen
• vermindert de after meal dip
• goede balans tussen energizers en aangepaste maaltijden

Postillion Hotels: dé vergaderexpert! 

www.postillionhotels.com

Vergaderen 
is topsport!

9464_adv_215x285mm-postillion-bunnik-dec.indd   1 11-12-13   12:24
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Voorwoord Meeting

Oneerlijke concurrentie?
Met de komst van Airbnb heeft de deeleconomie zijn intrede in de hotelbranche gedaan en deze op zijn grondvesten doen 
schudden. Wereldwijd worstelen steden met de snelle opkomst van Airbnb, dat in zes jaar tijd wereldwijd 800 duizend 
verhuuradressen heeft weten te verzamelen. In Nederland maken met name Amsterdamse hoteluitbaters zich zorgen 
over Airbnb. Niet zo vreemd, aangezien er in de hoofdstad inmiddels meer dan 6000 adressen ingeschreven staan waar 
tegen betaling overnacht kan worden. 
Uit onderzoek van de Volkskrant, dat eind augustus werd gepubliceerd, blijkt dat Amsterdammers die woningen aan toe-
risten verhuren via de populaire website op grote schaal de regels ontduiken. Ze verhuren vele honderden woningen lan-
ger en aan meer mensen dan toegestaan en houden zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Daarmee is de discussie van 
oneerlijke concurrentie die het verhuren zonder vergunningen met zich meebrengt geboren.

Tot nu toe leek het fenomeen zich met name op de toerist te richten. Maar eind juli werd bekend dat Airbnb serieuze 
stappen zet om de zakenreiziger te veroveren. Door een samenwerking met Concur, een aanbieder van online boeking en 
afhandeling van zakelijke reizen, moet ook de corporate travel manager over de streep worden getrokken. Vooralsnog is 
Airbnb in de zakenreisbranche nog een nichespeler. Toch moet deze partij niet helemaal uitgevlakt worden. Het is niet 
alleen kleinschalig, toegankelijk en goedkoop, maar misschien nog veel belangrijker: wellicht speelt Airbnb hiermee in op 
een trend. Want vindt de zakelijke reiziger het contact met locals belangrijker dan een minibar of een uitgebreid ontbijt-
buffet? Of vindt de zakelijke reiziger het prettiger om na het werk in een meer vakantieachtige sfeer te verkeren, bijvoor-
beeld in een bos?
Graag hoort Meeting Magazine hoe u over deze trend denkt. Vindt u dat initiatieven als Airbnb de markt overhoop halen 
door oneerlijke concurrentie? Of zal het allemaal wel los lopen? Mail het ons via: jessica@vanmunstermedia.nl. 

Met vriendelijke groet,

Jessica Scheffer
Hoofdredacteur Meeting Magazine

PS Ondanks de opkomst van Airbnb zijn mensen ook steeds meer op zoek naar luxe in de breedste zin van het woord. In 
deze editie dan ook de primeur van ons nieuwe Luxury-katern, waarin u het neusje van de zalm vindt op MICE-gebied. 

www.postillionhotels.com

Op het gebied van voeding benadert Postillion Hotels deelnemers aan zakelijke 
bijeenkomsten als ware topsporters. Om elke vergadering of bijeenkomst weer 
een topprestatie neer te kunnen zetten introduceren wij als eerste in Nederland 
het Brainfood concept!

Brainfood:
• verhoogt de concentratie
• zit boordevol gezonde voedingsstoffen
• vermindert de after meal dip
• goede balans tussen energizers en aangepaste maaltijden

Postillion Hotels: dé vergaderexpert! 

www.postillionhotels.com

Vergaderen 
is topsport!
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8  Coverstory: Mauritshuis: Klaar voor de eenentwintigste eeuw
  Na een grondige verbouwing en renovatie is het Mauritshuis in Den Haag sinds juni van dit jaar 

weer geopend voor publiek. Een van de doelen van de verbouwing was het verhogen van de dienst-
baarheid richting het bezoekerspubliek en de zakelijke markt. Met de toevoeging van een onder-
grondse foyer die het historische pand verbindt met de nieuwe Royal Dutch Shell Vleugel in het  
tegenovergelegen pand, is het museum hier uitstekend in geslaagd. 

 14  Haagse hoogtepunten
  Den Haag kent een bloeiende MICE-branche met vele locaties, leisure-activiteiten  en evenemen-

ten. Dit jaar was Den Haag zelfs de gastheer van de Nuclear Security Summit 2014. Meeting Maga-
zine ging een aantal locaties langs om de mogelijkheden met eigen ogen te bekijken.

44  Drenthe doet wat met je 
  Drenthe is bij uitstek geschikt om er met je bedrijf even helemaal uit te zijn. Je kunt hier letterlijk de 

hei op! Drenthe biedt een omgeving die zo inspirerend is dat frisse, nieuwe inzichten spontaan ont-
staan. Meeting Magazine licht een aantal accommodaties uit. 

54  Congres- en Vergaderclassificatie: ‘Welke echte zekerheden krijg je?’
  Na bijna 25 jaar heeft Cees Langeveld in mei dit jaar zijn functie als directeur van de congres- en 

vergaderclassificatie overgedragen aan Ton Soons, één van de senior inspecteurs. Met een cv die 
ruim 27 jaar teruggaat in de congreswereld, kent hij als geen ander de behoeften aan ontwikkeling, 
kwaliteit en transparantie van de sector. 

58  PCO in beeld: Erasmus MC
  Om de vier jaar organiseert de International Christian Medical & Dental Association (ICMDA) een 

wereldcongres voor al haar leden. In 2014 werd het congres na 20 jaar weer in Europa gehouden en 
wel in Rotterdam. De Nederlandse congrescommissie van ICMDA 2014 schakelde voor dit congres 
de hulp in van het Congresbureau van het Erasmus MC. Het resultaat: een goed en strak georgani-
seerd congres met ruim 900 deelnemers uit 99 landen.

74  Zwitserland: Onuitwisbare herinneringen
  Zwitserland klimt langzaam maar zeker hoger op de lijst van meest favoriete zakelijke bestemmin-

gen. Niet zo gek wanneer je bedenkt dat dit land alles in huis heeft voor een onvergetelijke meeting 
of incentive. Voor het Luxury katern reisde Meeting Magazine af naar deelstaat Graübunden waar 
je, omringd door een sprookjesachtige omgeving, de waan van de dag al snel vergeet in één van de 
prachtige hotels die het gebied rijk is. 

“Ik heb wat moeite 
met hiërarchie en 
belangrijk doen. Kan 
ik ook niet helpen.”
Sven Boelhouwer, pagina 51. 
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Inhoudsopgave Meeting
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82  Meeting Magazine Award: De finale komt er aan!
  In oktober is het zover, dan zal de tweede editie van de Meeting Magazine Award worden uitge-

reikt. Ditmaal staat de Award in het teken van het leukste bedrijfsuitje. Inmiddels zijn er al flink 
wat stemmen uitgebracht!

90  Theater Special: Op de rode loper
  Theaters vormen een geliefde locatie voor een zakelijke bijeenkomst en worden dan ook regelma-

tig ingezet om een bijeenkomst tot een succes te maken. Maar een theater kan meer zijn dan al-
leen een decor.

Verder in deze editie
13  Het Hof 
20  Fokker Terminal
26  Haagse Toren
28  Grand Tour door Brabant
30  Conferentiehotel De Ruwenberg
34  Vergaderen in een monument
39  Tour de France Zeeland
49  Klanten vertellen
52  NH Leeuwenhorst en Koningshof
64  Golden Tulip
69  50/50 Belmont Hotel

70  EIBTM
79  Rembrandt Tower
92  Stage Entertainment 
95  IDEA

In elke editie
40  De Hotelrecensie
43  Convention Bureau Gelderland
47  Column RREM
51  Column MPI
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Het Mauritshuis staat internationaal 
bekend om haar bijzondere collectie 
schilderijen uit de Gouden Eeuw, die 

zij sinds haar benoeming tot Koninklijk Ka-
binet van Schilderijen in 1822 huisvest. Jaar-
lijks trok het museum voor de verbouwing 
zo’n 250.000 bezoekers die zich onder andere 
vergapen aan het Meisje met de Parel van 
Vermeer, De Anatomische les van dr. Nico-
laes Tulp van Rembrandt en in navolging van 
het meest recente boek van de Amerikaanse 
schrijfster Donna Tart, ook Het Puttertje van 
Carel Fabritius. 
Het historische pand in Hollands-classicistische 
bouwstijl naast de Grenadierspoort van het 
Binnenhof werd in de zeventiende eeuw 
ontworpen door Jacob van Campen voor 
graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, gou-

Na een grondige verbouwing en renovatie 
is het Mauritshuis in Den Haag sinds juni 
van dit jaar weer geopend voor publiek. Een 
van de doelen van de verbouwing was het 
verhogen van de dienstbaarheid richting 
het bezoekerspubliek en de zakelijke markt. 
Met de toevoeging van een ondergrondse 
foyer die het historische pand verbindt met 
de nieuwe Royal Dutch Shell Vleugel in het 
tegenovergelegen pand, is het museum hier 
uitstekend in geslaagd. “Het Mauritshuis is 
klaar voor de eenentwintigste eeuw”, aldus 
zakelijk directeur Victor Moussault.

Klaar voor de 
eenentwintigste eeuw

Fotografie Ronald Tilleman, Ivo Hoekstra

Mauritshuis
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verneur-generaal van Nederlands-Brazilië. Dit pand past 
qua uitstraling perfect bij de bijzondere collectie, maar 
had vanwege de oorspronkelijke functie als woonhuis 
toch ook haar beperkingen. Om de dienstverlening voor 
zowel bedrijven als individuele bezoekers te verbeteren, 
besloot het museum een zeer uitgebreide verbouwing te 
initiëren door middel van een ondergrondse verbinding 
tussen het historische pand en de tegenover gesitueerde 
locatie aan het Plein. Dit pand is gebouwd tussen 1920-
1930 in een ingetogen Art Deco stijl en is eigendom van 
de Haagse Littéraire Sociëteit De Witte. 
“In 2007 ontstond het initiatief voor deze verbouwing 
en in 2008 lag vast dat er een ondergrondse verbinding 
zou komen met het pand van sociëteit De Witte dat toen 
al enkele jaren leegstond”, licht zakelijk directeur Victor 
Moussault toe. “Daarna volgde een Europese uitbe-
stedingsprocedure waarbij uiteindelijk we uiteindelijk 
kozen voor het ontwerp ‘Hollands Licht’ van de bekende 
architect Hans van Heeswijk. In zijn ontwerp ging hij 
het beste om met uitdagingen op het gebied van toegan-
kelijkheid, de routing, het aanzicht, de huisvesting van 
de organisatie zelf en de haalbaarheid van het project.” 

Bijzonder was dat deze verbouwing vanuit de directie van 
het Mauritshuis zelf werd geïnitieerd en aangestuurd, in 
plaats van door de Rijksgebouwendienst, die eigenaar is 
van het pand. 

Ruime openingstijden
Op 27 juni werd het Mauritshuis na een verbouwing 
van twee jaar feestelijk geopend door koning Willem-
Alexander. Het resultaat is een ondergrondse foyer van 
lichte, grijze steen die via een trap en een lift links op het 
voorplein van het Mauritshuis te bereiken is. Eenmaal 
in de foyer aangekomen, zien bezoekers in één oogop-
slag de toegang naar het historische pand met de vaste 
collecte, het moderne meubel van gestapelde beuken-
houten stroken waarin de ticketbalie en de garderobe 
zijn gevestigd en de museumwinkel. Bijzonder aan deze 
foyer is dat je niet het gevoel krijgt dat je onder de grond 
zit. Dit is mede dankzij de glazen wand die grenst aan 
de buitenruimte waar de trap en de lift uitkomen en de 
lichte wanden van het interieur. Dankzij de ruime opzet 
van de foyer zien bezoekers in één oogopslag waar zij 
zich bevinden.

Coverstory Meeting
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Een grote trap aan de andere zijde van de foyer leidt naar 
de nieuwe Royal Dutch Shell Vleugel. Als eerste passeer 
je de brasserie. “Hier kunnen zowel museumbezoekers als 
geïnteresseerden van buitenaf terecht voor koffie, maar 
ook voor ontbijt, lunch en diner”, vertelt Simone Hollen, 
coördinator sales. “Het voordeel is dat de gehele foyer, 
inclusief de museumwinkel en de brasserie voor iedereen 
gratis toegankelijk is. En op donderdagavond, wanneer 
het museum zelf om 20.00 uur sluit, kun je zelfs tot 22.00 
uur in de brasserie terecht die ook een eigen ingang aan 
het Plein heeft.”
Via de brasserie kom je uit in het trappenhuis, dat onder 
andere toegang biedt tot de nieuwe tentoonstellings-
ruimte. Hier vinden elk jaar ongeveer drie tentoonstel-
lingen plaats. De huidige tentoonstelling is gewijd aan 
de geschiedenis van het Mauritshuis zelf. Bijzondere 
stukken zijn de eerste bouwtekeningen van Jacob van 
Campen en een paneel in bruikleen uit de Oranjezaal 
van Huis Ten Bosch met Braziliaanse elementen. Naast 
de tentoonstellingsruimte ligt de kunstwerkplaats die als 
educatieve ruimte dient voor kinder- en volwasseneduca-
tie, maar ook voor workshops kan worden ingezet. Ook 
biedt de hal een doorgang naar de Pleinzaal van sociëteit 

De Witte. “Dankzij deze doorgang kan je een hele grote 
ruimte creëren en is bijvoorbeeld een rondleiding door 
het Mauritshuis heel makkelijk te combineren met een 
diner voor 100 personen in deze zaal.” De catering voor 
een dergelijk diner, maar ook voor borrels, recepties en 
andere zakelijke bijeenkomsten wordt door Sociëteit de 
Witte geregeld.

Zicht op het Mauritshuis
Op de eerste verdieping bevinden zich de uitgebreide 
bibliotheek en de nieuwe zalen van het Mauritshuis. “De 
Randstadzaal is een fraaie ronde zaal met zicht op het 
Plein, de grenadierspoort en het historische pand”, licht 
Hollen toe. “De hoge muren met grote raampartijen 
maken dit tot een zeer geschikte zaal voor bijvoorbeeld 
diners, borrels of als ontvangstruimte in combinatie met 
de naastgelegen Nassauzaal die als evenementenzaal 
voor presentaties of congressen kan worden gebruikt en 
desgewenst kan worden opgesplitst.” Naast deze zalen 
kan ook de foyer worden afgehuurd voor bijvoorbeeld een 
ontvangst, diner of receptie. Moussault: “Het meubel in 
de foyer is uitstekend te integreren met de bijeenkomst 
en kan ook voor de registratie of als koffiebuffet worden 
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gebruikt. En op de schermen die voor de ticketau-
tomaten worden gehangen is ruimte voor filmpjes, 
slide shows of logo’s.”
Met de verbouwing is ook meteen van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om het historische pand 
te renoveren, waarin de statige Gouden Zaal is 
gelegen. De achttiende-eeuwse wand- en plafond-
schilderingen van Pellegrini in deze zaal hebben 
een opfrisbeurt gekregen en het houtwerk is gere-
noveerd. In het gehele gebouw is de verlichting 
opnieuw ingericht en zijn de kleuren op de wanden 
van de tentoonstellingsruimte geüniformeerd. 
Een laatste locatie die via het Mauritshuis kan 
worden gehuurd is Galerij Prins Willem V, die 
naast Museum de Gevangenpoort is gevestigd. 
In een lange zaal op de eerste verdieping kunnen 
kleinschalige diners worden georganiseerd terwijl 
je geniet van het uitzicht op de Hofvijver, maar 
zeker ook van zo’n 150 schilderijen van oude mees-
ters, kristallen kroonluchters, zijden wandbespan-
ning en overdadige gordijnen.

Klaar voor de toekomst
Dankzij de uitbreiding van het aantal zalen, de 
intensieve samenwerking met Sociëteit De Witte 
en de ruimere openingstijden van de brasserie 
biedt het Mauritshuis een breder palet aan zalen 
en mogelijkheden. Dat komt zowel de dienstverle-
ning richting de particuliere en zakelijke bezoekers 
als de leden van Confrerie Pictura ten goede. Deze 
businessclub van het Mauritshuis heeft zowel nati-
onale en internationale bedrijven als lid die even-
eens graag van de zalen gebruik maken. Onder 
alle doelgroepen zijn de reacties alom positief. 
“Hoewel het grootste gedeelte van de collectie tij-
dens de verbouwing gewoon te bezichtigen was op 
andere locaties zoals het gemeentemuseum in Den 
Haag en er ook een reizende tentoonstelling werd 
ondernomen, keek iedereen enorm uit naar de 
opening om de schilderijen weer in de oorspronke-
lijke opstelling te zien”, zegt Hollen. “Bovendien is 
de opstelling dankzij de nieuwe tentoonstellings-
ruimte ook permanent, zodat de stukken uit de 
vaste collectie altijd te zien zijn.” “Half augustus 
mochten we zelfs al de 100.000e bezoeker sinds de 
opening in juni verwelkomen”, voegt Moussault 
toe. “De kracht van de uitstraling van het histori-
sche pand is ontegenzeggelijk, ongeacht in welke 
tijdsperiode je leeft en hoe oud je bent. En met de 
gerealiseerde uitbreiding zijn we ook op facilitair 
gebied klaar voor de eenentwintigste eeuw.” 
www.mauritshuis.nl

Coverstory Meeting

MeetingMagazine.nl   11



VOOR UW VOLGENDE VERGADERING OF 
CONFERENTIE VERWELKOMEN WIJ U GRAAG IN

“ALLES IN 1”  VANAF €65.00 PER PERSOON 

• Vergaderruimte voor een dag • WiFi 
• Projectiescherm • Beamer 

• Onbeperkt Nespresso koffie • Thee • Mineraalwater 
• Koffiebreak met zoetigheden

• Broodjes lunch met soep en fruit

© 2014 Hilton Worldwide. De actie is geldig op basis van beschikbaarheid, waarbij de Algemene Voorwaarden gelden en is te boeken 
vanaf 6 tot 25 personen. Annuleren is kosteloos tot 8 dagen voorafgaand aan het evenement. Geldig voor enkel nieuwe boekingen, 
die plaatsvinden voor 31/12/2014. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
Award “Beste Hotel van Nederland”, ontvangen op 21-02-2014 via HotelSpecials.nl.

‘HET BESTE HOTEL 
VAN NEDERLAND’!

VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET 
HET RESERVERINGSTEAM IN HILTON THE HAGUE

TEL 070 7107011 OF MAIL NAAR 
EVENTS.THEHAGUE@HILTON.COM

BEZOEK OOK THEHAGUE.HILTON.COM

600m2 aan vrij in te delen meetingruimte | 3 Boardrooms en 1 Penthouse Boardroom | 8 Meeting Suites
Congres- en evenementenzaal A1, geschikt tot 500 personen en met eigen Garden Terrace | Daglicht in alle zalen

Trendy Restaurant Purple | Brasserie Butterfl y | Lounge Bar | Authentieke Embassy Jazz Bar | Gratis Wi-Fi in het gehele hotel 
30 luxe Suites en Appartementen | Penthouse Suite met skyline view | 269 comfortabele hotelkamers | 150 parkeerplaatsen op eigen terrein

Voor het reserveren van uw bijeenkomst bel onze Conference afdeling op 070 3525386 of e-mail naar conference@worldhotelbelair.com

Worldhotel Bel Air | Johan de Wittlaan 30 | 2517 JR Den Haag | Nederland | worldhotelbelair.com



Heel Nederland staat klaar voor uw organisatie!

George Maduroplein 1 – 2584 RZ Den Haag – T. 070 416 2419 
E. events@madurodam.nl – www.madurodamevents.nl

Na een grondige restauratie van 18 maanden 
zijn de poorten van Het Hof in Bergen weer 
geopend voor gasten. Het historische herenhuis, 
gesitueerd op een idyllisch landgoed, is een 
ontmoetings- en belevingsplek met cultuur, 
natuur, kunst en gastronomie als belangrijkste 
uitgangspunten.

Dit eeuwenoude landgoed is aangelegd in 1643 en staat op de 
monumentenlijst. Iedere ruimte in Het Hof kijkt uit over de 
groene omgeving waarin het pand zich bevindt.
Het herenhuis biedt onderdak aan vier zalen, een restaurant 
en een wijnkelder en heeft een moestuin en twee aanliggende 
tuinen. De Nederlands ontwerper Edward van Vliet heeft de 
styling van het pand op zijn naam staan. 
www.hethof.com

Het Hof open na 
complete restauratie 
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Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) 
De eerste locatie die met een bezoek wordt vereerd 
ligt op steenworp afstand van het centraal station. 

Hier is in een voormalig achttiende-eeuws patriciërshuis 
het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) oftewel de 
beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten 
gevestigd. KIVI beschikt hier over negen grote en kleine 
zalen die doordeweeks voor congressen, vergaderingen, 
symposia en recepties kunnen worden ingezet. De kleinere 
zalen zoals de Conradkamer en de Stevinkamer die beide 
aan de binnentuin liggen, hebben een klassieke inrich-
ting met hoge, met stucwerk versierde plafonds en houten 
lambrisering. De Grote Zaal en de aangrenzende foyer met 
een unieke glazen kanteldeur zijn moderne elementen in 
het historische gebouw. Wie graag wat extra hulp wenst bij 

het organiseren van een technisch congres of evenement, 
kan eveneens gebruik maken van het KIVI.  

7AM
Even verderop ligt op het Buitenhof 7AM Meeting & 
Conference Center. Hier vind je 10 multifunctionele mee-
ting rooms. Deze zalen met uitzicht op het Binnenhof zijn 
voor alle denkbare zakelijke bijeenkomsten in te zetten, 
maar ook bijvoorbeeld voor een lunch, diner of borrel. 
Voor deze maaltijden worden biologische producten van 
zoveel mogelijk lokale leveranciers gebruikt. Wat betreft de 
aankleding van 7AM worden de wanden steevast gebruikt 
voor wisselende exposities. Naast de zalen op het Buitenhof 
heeft de organisatie achter 7AM ook nog de locatie 
Orange5, een voormalig pakhuis om de hoek van Paleis 
Noordeinde. Deze exclusieve locatie met vergaderruimte, 
ontvangstzaal en een zolder is eveneens zeer flexibel in te 
zetten.

Escher in Het Paleis
Vanuit het Buitenhof steken we door naar het Lange 
Voorhout, waar het voormalige stadspaleis van koningin-
regentes Emma ligt. Sinds 2002 bevindt zich in Paleis 
Lange Voorhout een permanente tentoonstelling met de 
werken van M.C. Escher. Hier wordt aan de hand van 
M.C. Escher zijn werken en allerlei (interactieve) spel-
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Den Haag kent een bloeiende MICE-branche 
met vele locaties, leisure-activiteiten en 
evenementen. Dit jaar was Den Haag 
zelfs de gastheer van de Nuclear Security 
Summit 2014. Meeting Magazine ging een 
aantal locaties langs om de mogelijkheden 
met eigen ogen te bekijken.

Haagse hoogtepunten
7AM



len de wereld van de bekende grafisch kunstenaar nader 
verklaard. Zakelijke bijeenkomsten zoals recepties of diners 
in het paleis zijn mogelijk, in bijvoorbeeld de schitterende 
Balzaal, buiten de openingstijden van het museum, tenzij 
gebruik wordt gemaakt van de Zilverkamer in het souter-
rain. In deze ruimte heeft het tafelzilver plaatsgemaakt 
voor zeer moderne zilverstukken die in de oude houten 
etalagekasten staan opgesteld. De mooie tegelvloer maakt 
het tot een intieme locatie op niveau waar bijvoorbeeld ook 
vergaderd kan worden. Overige vertrekken in de kelder 
bedragen Café MC en een ruimte voor kinderactiviteiten 
in het Escher Lab. 

Hilton The Hague 
Hilton The Hague ligt eveneens midden in het Haagse 
centrum, in het voormalige PTT-gebouw uit 1952. Het 
hotel telt 195 kamers waarvan 45 kamers als execu-
tive kamer of suite zijn ingericht. In het hotel bevinden 
zich acht multi-functionele Hilton Meeting zalen; vier 
boardrooms, drie flexibele zalen en de grote balzaal De 
Mesdag. In het interieur van het hotel, zitten subtiele 
verwijzingen naar Den Haag en Scheveningen verwerkt, 
waaronder het lichte atrium in de sfeer van de kust. Tijdens 
uw vergadering in Hilton The Hague staat er een Hilton 
Meeting Host de gehele dag tot uw beschikking voor het 

organiseren van uw bijeenkomst. Daarnaast kunt u ook 
gebruik maken van het Business Meeting Center. Hilton 
The Hague biedt het all-inclusive vergaderarrangement 
‘Meetings Simplified by Hilton’ aan. Voor één vaste prijs 
kunt u tot 24 uur vóór uw vergadering boeken, de datum of 
tijd aanpassen of zelfs annuleren. ’s Avonds kunt u genie-
ten van een diner in Restaurant Pearl, bij de trendy bar 
SPARK kan men terecht voor after-work-drinks onder het 
genot van een heerlijke cocktail en (live) muziek.

Worldhotel Bel Air
De vierde locatie ligt in het hart van het Statenkwartier 
tegenover het Catshuis. Worldhotel Bel Air beschikt over 
300 hotelkamers, waaronder een aantal ambassador 
suites, appartementen en executive business suites. De 
kamers en suites aan de westzijde bieden zicht op de zee, 
terwijl die aan de oostzijde uitkijken op de skyline van 
Den Haag. In het congrescentrum zijn multifunctionele 
conferentie- en vergaderzalen, ruime boardrooms en een 
penthouse boardroom met uitzicht op de skyline van Den 
Haag gevestigd. Voor congressen kunnen gasten terecht in 
Congres- en Evenementenzaal A1. Lunchen of diner kan in 
de privé-tuin Garden Terrace, in brasserie Butterfly of in 
restaurant Purple waar ook een privégedeelte kan worden 
afgehuurd. ’s Avonds is het heerlijk ontspannen in de Bar 

Den Haag Special Meeting
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Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Hilton The Hague 

Escher in Het Paleis
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Zakelijke arrangementen al 
vanaf € 22.50 per persoon

Uw bijeenkomst is bij ‘t Paviljoen 
Hotel van succes verzekerd!

Grebbeweg 103-105
3911 AV Rhenen
T 0317-619003
E info@paviljoen.nl
W www.paviljoen.nl

‘t Paviljoen Hotel is centraal gelegen midden op de bosrijke 
Grebbeberg, naast Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Aan alles is gedacht. Sfeervolle zalen met veel daglicht, 
technische faciliteiten, grati s WiFi, een ambachtelijke keuken, 
een goede nachtrust en opti male bereikbaarheid.

Wilt u tussen de vergadersessies door nieuwe energie 
opdoen? Neem dan een kijkje bij onze buren, 
Ouwehands Dierenpark. Uw lunchpakket staat klaar!



Lounge of de Embassy Jazz Bar. Deze jazzbar heeft zelfs al 
vele grote namen uit de jazzwereld op het podium mogen 
verwelkomen. De Embassy Jazz Bar is ook beschikbaar 
voor speciale gelegenheden en besloten partijen.

Museon
Schuin tegenover Worldhotel Bel Air ligt het Museon, een 
interactief museum voor cultuur en wetenschap. Aan de 
hand van vaste en wisselende tentoonstellingen wil het 
museum mensen inspireren om de verschillende culturen 
en natuur in de wereld te ontdekken. Een museum dat 
educatie, informatieoverdracht en kennisvergaring als doel 
heeft, sluit uitstekend aan bij een zakelijke bijeenkomst. 
Hiervoor beschikt het Museon over twee grote zalen en 
een foyer met uitzicht op de vijver en de omsloten bin-
nentuin, én als blikvanger een 15 meter lange potvis. Ook 
de Studio, de Mini-aula, het museumrestaurant en zelfs 
enkele tentoonstellingszalen lenen zich voor verschillende 
zakelijke doeleinden. Uiteraard kan een zakelijk bezoek 
worden gecombineerd met een lezing, rondleiding, work-
shop of andere teambuildingsactiviteit aansluitend op een 
actuele expositie of een natuur, cultuur of techniek gerela-
teerd thema. 

Restaurant Catch by Simonis
Vanuit het Statenkwartier is Scheveningen zo bereikt. Hier 
ligt Restaurant Catch by Simonis, dat is gehuisvest in een 
karakteristiek halfrond gebouw aan de jachthaven in de 
Tweede Binnenhaven. Het interieur is modern waarbij 
veel gebruik is gemaakt van organische vormen die onder 
andere terugkomen in het witte meubilair en de witte pla-
fonddecoratie. Het restaurant telt maar liefst vier verdie-
pingen en biedt plaats aan maximaal 500 gasten die hier 
terecht kunnen voor lunch en diner. Zoals de naam al doet 
suggereren is het restaurant gespecialiseerd in diverse vis-
gerechten variërend van kreeft tot sushi en kaviaar, maar 
ook gerechten met vlees in de hoofdrol en vegetarische 
gerechten prijken op de menukaart. Speciaal voor besloten 
bijeenkomsten is op de bovenverdieping een exclusieve zaal 
aanwezig met een eigen dakterras, toilet en garderobe. 
Ook kan het gehele restaurant of een deel van het restau-
rant op de overige verdiepingen worden afgehuurd voor 
een borrel, diner of andere bijeenkomsten.

Louwman Museum
Vanuit Scheveningen reizen we langs het Haagse Bos af 
naar het Louwman Museum. Hier staan diverse historische 
auto’s, koetsen en motorfietsen zoals een Dion-Bouton et 
Trépardoux uit 1887, een Humber van Winston Churchill, 
de Aston Martin uit de James Bondfilm Goldfinger en 

Den Haag Special Meeting
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Worldhotel Bel Air Hotel

Museon

Restaurant Catch by Simonis

Louwman Museum



Prinsessegracht 23, 2514 AP, Den Haag. Tel. 070-3919890.
email congres@kivi.nl, www.kivi.nl

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Zoekt u een stijlvolle locatie voor een vergadering, borrel of conferentie? Dan bent u 
met uw eigen klanten, bedrijf of vereniging ook van harte welkom bij het Koninklijk 
Instituut Van Ingenieurs (KIVI). 

Ons monumentale pand stamt uit 1727 en heeft sfeervolle zalen voorzien met alle 
moderne gemakken. We bieden perfecte service voor 2 – 100 personen. KIVI bevindt 
zich op 7 min. lopen van Den Haag CS en ligt op 3 minuten afstand van uitvalswegen.



een Cadillac van Elvis Presley. De collectie van ruim 250 
automobielen is zelfs de oudste privécollectie ter wereld die 
bijeen werd gebracht door twee generaties van de familie 
Louwman. Het pand is speciaal voor het museum ontwor-
pen door de Amerikaanse architect Michael Graves en ook 
aan de omringende landschapsarchitectuur van Lodewijk 
Baljon is veel aandacht besteed. Maar liefst acht verschil-
lende zalen en ruimtes met elk hun eigen uitstralingen 
kunnen voor diverse zakelijke doeleinden worden ingezet 
met een maximumcapaciteit van 1.000 personen. Een van 
de meest imponerende ruimtes is de Great Hall met een 
houten gewelf en een hoogte van 15 meter.

The Penthouse restaurant & sky bar
Als laatste locatie wordt de locatie de Haagse Toren 
bezocht, direct gelegen naast station Den Haag HS en met 
een uitzicht over het centrum van Den Haag. Op de 42e 
verdieping van deze Haagse landmark is The Penthouse 
restaurant & sky bar gevestigd. Hier geniet je op 135 meter 
hoogte en met een uitzicht van 45 kilometer van een spe-
ciaal ontbijt, lunch, diner, Highest Tea in het restaurant of 
van een borrel in de sky bar. Bedrijfsfeesten worden hier 

compleet op maat georganiseerd, inclusief licht-, geluids-
techniek en DJ, maar ook door middel van projecties op 
de speciale ramen van het restaurant. The Penthouse biedt 
diverse mogelijkheden aan in de Haagse Toren; zo zijn er 
Business Suites, meeting- en breakout rooms, een (semi 
open) veranda op de 41 verdieping, de mogelijkheid tot 
overnachten in appartementen en studio’s en zijn er flex-
werkplekken. Vergaderingen, trainingen of andere bijeen-
komsten worden uitstekend gecombineerd met een lunch, 
borrel of private dining. Ook meerdaagse bijeenkomsten 
zijn mogelijk bij The Penthouse in de Haagse Toren.

Naast deze bloemlezing aan locaties beschikt Den Haag 
nog over veel meer interessante locaties (zie onder andere 
het volgende artikel over de Fokker Terminal). Het is 
beslist de moeite waard om zelf eens op verkenning te gaan 
langs de vele Haagse hoogtepunten. 

Den Haag Special Meeting
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The Penthouse restaurant & sky bar



Steeds meer industriële gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen, krijgen een 
nieuwe bestemming. Zo vinden er in de Fokker Terminal, waar vroeger de school voor 
luchtvaarttechniek was gevestigd, nu het hele jaar door congressen en evenementen plaats. 
“De Fokker Terminal biedt een bijzondere combinatie van een niet alledaagse, inspirerende 
omgeving met het gemak van een turn-key locatie”, aldus directeur Tom Verhaar.

Herontwikkeld 
tot Haagse 
toplocatie

Fokker Terminal
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In slechts vijf jaar tijd is de Fokker Terminal uitge-
groeid tot een unieke plek in Den Haag die als con-
gres- en evenementenlocatie een belangrijke positie 

op de MICE-markt heeft veroverd. “Opdrachtgevers 
zijn tegenwoordig op zoek naar een locatie met een bij-
zondere uitstraling”, zegt Verhaar. “Een inspirerende 
locatie draagt namelijk bij aan het slagen van een bij-
eenkomst.” Dat de Fokker Terminal inderdaad zo’n ka-
rakteristieke locatie is, merk je vanzelf bij binnenkomst. 
Bij de entreehal, die als registratie- en garderoberuim-
te kan worden ingezet, zijn nog de betonnen muren en 
stalen buizen te zien. Een verwijzing naar de voormali-
ge functie van het gebouw zijn de vier muurhoge stalen 
gatedeuren die leiden naar de Hangar. Deze prachtige 
zaal is 9 meter hoog en heeft een vrij vloeroppervlak 
van 2.000 m2. Het dak bestaat uit een staalconstructie 
met glazen lichtstraten waardoor er volop daglicht is. 
Op de begane grond en de eerste verdieping bevinden 
zich, direct gelegen aan de Hangar, de 17 subruimtes 
die vaak als workshopruimtes worden ingezet. “Deze 
ruimtes werden vroeger als klaslokalen gebruikt”, licht 
event director Tim Rosman toe. “De inrichting is met 
nieuwe houten schoolstoelen en krijtborden in oude 
staat teruggebracht. Ook zijn in alle ruimtes foto’s te 
zien van de voormalige school. 
De Motorruimte naast de Entreehal kan als bijvoor-
beeld sub-, lounge-, beurs- of plenaire zaal worden 
ingezet en is geheel te verduisteren. De glazen wanden 
van de voormalige Kantine op de eerste etage bieden 
zicht op de hangar. De basisinrichting van de Motor-
ruimte en de Kantine is bewust neutraal gehouden 
zodat deze net als de Hangar zelf, volledig aan een bij-
eenkomst kunnen worden aangepast.”

Vele mogelijkheden
“In de Fokker Terminal is heel veel mogelijk”, vult 
Verhaar aan. “Denk bijvoorbeeld aan een congres in 
de Hangar met een plenaire opstelling voor 200 tot 
1000 personen met daarnaast een cateringplein, een 
beursvloer of een loungeruimte. Dankzij een innovatief 
systeem van verplaatsbare voile gordijnen kunnen we 
namelijk heel eenvoudig de Hangar naar wens opdelen 
ten behoeve van de verschillende functies. Het achter-
ste gedeelte kan geheel verduisterd worden. In combi-
natie met de 17 subruimtes op de begane grond en op 
de eerste verdieping die als breakouts kunnen worden 
ingezet, heb je hier ontzettend veel mogelijkheden. 
Niet alleen de mogelijkheden qua ruimte, maar ook 
qua aankleding zijn we zeer flexibel. Rosman: “De 
kleuren in alle ruimtes van de Fokker Terminal zijn 
neutraal, waardoor de locatie uitstekend kan worden 
gebrand in de kleuren die een klant wenst. En ik ken 
ook maar weinig locaties waar bijvoorbeeld zonder 
enige belemmering een 18 meter lange truck naar bin-
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nen kan worden gereden om als decorstuk achter een 
podium te worden opgesteld.” 

Turn Key
De enorme omvang van de hangar is uniek in Den 
Haag en omstreken, maar zorgt soms ook voor 
vooroordelen. “Mensen die hier voor het eerst bin-
nenstappen, raken soms wat overweldigd door de 
enorme oppervlakte die we hier ter beschikking heb-
ben”, vertelt Rosman. “En hoewel de locatie ook kaal 
verhuurd kan worden, bieden we speciale turn key 
congrespakketten aan. Een eventteam van de Fokker 
Terminal richt dan geheel naar wens en smaak van 
de opdrachtgever de ruimte volledig in, inclusief 
techniek, AV, meubilair, branding en catering. Gasten 
krijgen een kwalitatief hoogwaardig product voor een 
scherpe prijs. Daarbij krijgt een congres- of evene-
mentenorganisator te maken met één aanspreekpunt 

en is er bij elke bijeenkomst een ervaren floormanager 
aanwezig. Ook verzorgen we garderobemedewerkers, 
hostesses, toiletservice, beveiliging en EHBO, en heb-
ben we in totaal maar liefst 375 parkeerplaatsen op 
eigen terrein die dankzij de ligging nabij de snelwegen 
A4 en A12 uitstekend bereikbaar zijn.”

Dankzij de bijzondere uitstraling van het pand, de 
persoonlijke begeleiding en de goede bereikbaarheid 
kiezen steeds meer bedrijven en organisaties voor de 
Fokker Terminal als bestemming. “Wij hanteren zelf 
het motto ‘gateway to special events’. Met een unieke 
locatie zoals deze en de persoonlijke service die wij 
bieden, hoef je in feite enkel een bijeenkomst te boe-
ken. De uitstraling van de Fokker Terminal en ons 
eventteam doen de rest.” 
www.fokkerterminal.nl
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De ruimtes
- Entreehal (registratie en garderobe) 

- Keuken en crewruimte/opslag 

-  Centrale Hangar   

(capaciteit 1.000 personen)

-  13 klaslokalen   

(capaciteit 40 personen)

-  2 klaslokalen   

(capaciteit 100 personen)

-  2 zalen    

 (capaciteit 250 personen) 



Chassé Theater

Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK Breda

Afdeling Horeca en Evenementen:
T 076-530 31 41
E evenementen@chasse.nl
I www.chasse.nl

040 Congress & Events – 
Van der Valk Hotel Eindhoven  

Aalsterweg 322
5644 RL  EINDHOVEN 
T 040 – 211 6033
E reservations@eindhoven.valk.com 
I www.hoteleindhoven.nl 

Carlton De Brug

Arkweg 3-17
5731 PD Mierlo
T 0492-678911
E info@debrug.carlton.nl
I www.carlton.nl/debrug 

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE Eindhoven
Contactpersoon: Karin Smulders
T 040 265 56 00
E specialevents@MuziekgebouwEindhoven.nl
I www.muziekgebouweindhoven.nl

Best Western City hotel Goderie

Stationsplein 5a
4702 VX Roosendaal
T 0165 555 400
E reservations@hotelgoderie.com
I www.hotelgoderie.nl 

Landgoed de Rosep

Oirschotsebaan 15
5062 TE Oisterwijk
T  013 - 523 21 00
E  info@rosep.com
I  www.rosep.com

Conferentiecentrum Bovendonk 

Hofstraat 8 
4741 AK Hoeven 
T 0165-507550
E info@bovendonk.nl 
I www.bovendonk.nl

De Ruwenberg

Ruwenbergstraat 7
5270AA Sint-Michielsgestel
T 073 55 888 88
E info@ruwenberg.nl
I www.ruwenberg.nl

Pullman Eindhoven Cocagne

Vestdijk 47
5611 CA  Eindhoven
T 040- 232 6190
E H5374-RE2@accor.com
I www.accorhotels.com
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THE PENTHOUSE RESTAURANT & SKY BAR – HAAGSE TOREN
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Sneak preview 
In de volgende editie van Meeting Magazine leest u in het Luxury katern meer over deze bijzondere locatie in de Haagse Toren.

Landmark in Den Haag

Uitzicht van 42 verdiepingen hoog

Unieke raamprojecties in het restaurant

Private dining with a view

Of huur een private business suite Relax in de sky bar

Ook voor borrels, recepties en feesten

Een van de signature dishes



CORPUS Congress Centre
CORPUS Congress Centre wordt gekenmerkt door het industriële 
karakter van de hoge en ruime, multifunctionele lounge en congreszaal.

www.corpusexperience.nl 

Pieterskerk Leiden
Met 3.300m2 verwarmd vloeroppervlakte is deze authentieke locatie 
het gehele jaar beschikbaar voor iedere denkbare bijeenkomst.  

www.pieterskerk.com

Hortus botanicus Leiden
Middenin het historische centrum van Leiden biedt de Hortus 
botanicus een rustige, groene locatie voor al uw bijeenkomsten. 

www.hortusleiden.nl

Hooglandse Kerk
Zowel de kerk als het zalencomplex bieden alle mogelijkheden voor 
het welslagen van uw evenement.  

www.hooglandsekerk.com 

Holiday Inn Leiden 
Vergaderlocatie, congres- en evenementenaccommodatie, restaurant en 
hotel; vele benamingen voor een veelzijdige locatie met alles onder één dak.

www.holidayinnleiden.com

Rondvaart Leiden
Zoekt u ontspanning tijdens het congresprogramma? Voor elke groep 
personen hebben wij zowel ontspannende als actieve programma’s.

www.rondvaartleiden.nl

Stadsgehoorzaal Leiden
De bijzondere ambiance die bezoekers van onze concerten en voorstellingen 
ervaren, leent zich ook uitstekend voor congressen en evenementen.

www.stadspodia.nl

Boerhaave Congress Service 
Zoekt u ervaren organisatoren die met u meedenken en u ontzorgen? 
Kom dan naar Boerhaave Congres Service.  

www.boerhaavenascholing.nl  

Hotel Golden Tulip & Tulip Inn Leiden Centre 
Beide hotels beschikken over een grote diversiteit aan hotelkamers en een 
uitgebreid Meeting & Conference center met zes multifunctionele zalen.    

www.goldentulipleidencentre.nl 

ONT
DEK
LEIDEN

Congresstad

Top 10 redenen om Leiden te kiezen voor uw congres:

 1    Internationaal vermaarde onderzoeksuniversiteit

 2    Grootste bioscience cluster van Europa

 3    17 minuten naar Schiphol International Airport

 4    3e cultuurstad, 13 musea waarvan 4 Rijksmusea

 5    Gevarieerd aanbod van congreslocaties

 6   Compacte stad, veel locaties op loopafstand

 7    Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 
  11 – 35 minuten per trein

 8    Historische kern met grachtengordel

 9    Leiden aan Zee: 12 km naar de Noordzeekust

 10    Hotels en restaurants in elke prijsklasse 

www.leiden.nl
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Sint-Michielsgestel: De Ruwenberg HOTEL | MEETINGS 
| EVENTS
De Ruwenberg is gelegen aan de rivier de Dommel, net 
onder ’s-Hertogenbosch en op  5 km van de A2. Deze loca-
tie bestaat onder andere uit een kasteeltje uit 1337 waarin 
twee luxe boardrooms zijn gevestigd en de ontvangst-
ruimte. In vier moderne units vind je 196 hotelkamers, 2 
business suites en 12 plenaire zalen. In elke unit kunnen 
gasten gebruik maken van een eigen loungeruimte, een ter-
ras en diverse breakout rooms. Alle zalen hebben uitzicht 
op de omringende natuur. Het landgoed van 14 hectare 
leent zich uitstekend voor buitenactiviteiten, zoals een 
workshop schapendrijven met border collies of een golfcli-
nic. Gasten kunnen zich verder ontspannen op de tennis- 

en squashbanen en de Driving Range en Puttinggreen. 
De Ruwenberg biedt naast een uitgebreid All-in arrange-
ment ook een basispakket voor maatwerk en een Brainfood 
arrangement, gericht op energie en concentratie gedurende 
de dag. Liefhebbers van moderne kunst kunnen zich verga-
pen aan de vele werken in de vier vleugels en in de tuin. 
De keuken van het restaurant maakt zoveel mogelijk 
gebruik van lokale producten en ingrediënten. De aan-
dacht voor de gasten gaat bij de Ruwenberg gepaard met 
een duurzame bedrijfsvoering. De Ruwenberg heeft het 
Green Key gold label. 

Oisterwijk: Landgoed De Rosep
In het hart van de Benelux, vlakbij Tilburg in Oisterwijk, 
ligt eveneens een landgoed genaamd De Rosep. Hier 
vergader je midden tussen de Oisterwijkse bossen en 
vennen. Het landgoed beschikt over 20 zalen van diverse 
afmetingen en een vergadertuin. Ter ontspanning kunnen 
er op het landgoed diverse activiteiten worden georgani-
seerd zoals een schermworkshop, percussieworkshop, een 
roofvogelworkshop of een rally met historische auto’s. Ook 
heeft het hotel een zwembad, diverse sauna’s, een Turks 
stoombad, whirlpool, infraroodcabine, een tennisbaan, 
een fitnessruimte en een beautysalon. Overnachten kan in 
een van de 71 luxe hotelkamers of in een van de zes luxe 
hotelbungalows. In het restaurant worden zowel klassiekers 
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Brabant is een provincie die door vele zangers 
en dichters wordt geroemd om haar mooie 
natuur, gemoedelijke inwoners en voor deze 
tijden haast ongekende gastvrijheid. Al deze 
kwaliteiten zijn ook van toepassing op de 
zakelijke markt. Graag stellen we vier locaties 
in vier verschillende plaatsen aan u voor waar 
deze kwaliteiten zeker te vinden zijn.

Grand Tour door Brabant
Chassé Theater 

Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide



als streekgerechten geserveerd die met biologische en 
streekproducten worden bereid. Wat informeler lunchen 
of dineren kan in de loungebar of op het zonnige ter-
ras waar gasten kunnen kiezen van de bistrokaart met 
kleine gerechten en hapjes. En wie aan dit alles nog niet 
genoeg heeft, kan Landgoed De Rosep gebruiken als 
uitvalsbasis richting een dagje Efteling, Beekse Bergen, 
Trappistenabdij Koningshoeven of het historische auto-
museum.

Westelbeers: Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide
Een stukje verderop ligt in Westelbeers, tussen Tilburg 
en Eindhoven, Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide. 
Ook deze locatie ligt midden in de natuur en wel in 
het groene hart van de Brabantse Kempen. Bij De 
Spreeuwelse Heide is er ruimte voor innovatie door 
inspiratie, verkregen in de 10 zalen, die alle uitzicht 
hebben op de bostuin van 5,5 hectare. Ook de 70 
hotelkamers kijken uit op deze bostuin. De Tuintent, 
de waterkant en enkele boomhutten lenen zich uitste-
kend voor brainstormsessies. In de tuin kunnen diverse 
(teambuildings)activiteiten worden gedaan, zoals een 
Tai Chi sessie, boerengolf tussen de schapen of een 
wandeling met ezeltjes naar de nabijgelegen ‘Herberg 
In Den Bockenreijder’. Of loop over ons net aangelegde  
blote voetenpad. In de keuken staan streekproducten 
centraal. Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide maakt 
samen met Landgoed Huize Bergen en kloosterhotel 
ZIN onderdeel uit van Joannes Hospitality, een sociale 

onderneming met een maatschappelijke missie. Alle 
drie de locaties zijn ook green key goud gecertificeerd. 
Opbrengsten komen ten goede aan de Joannes Bosco 
Stichting. Deze stichting heeft als doel Brabantse jon-
geren in achterstandssituaties te ondersteunen in hun 
ontwikkeling. 

Breda: Chassé Theater 
In het Westen van Brabant vinden we in Breda het 
Chassé Theater. Dit gebouw met het opvallende gol-
vende dak stamt uit 1995. Hier zijn drie theaterzalen, 
drie filmzalen en negen foyers gevestigd die samen of los 
en zowel overdag als ’s avonds kunnen worden gereser-
veerd en geheel naar wens kunnen worden ingericht. 
De totale capaciteit kan in samenwerking met Holland 
Casino Breda worden uitgebreid tot 4.000 personen. 
Een snelle en gezonde maaltijd is te vinden in restaurant 
FRONT in de witte loungefoyer. De brasserie van het 
Chassé Theater is gevestigd in de naastgelegen monu-
mentale kloosterkazerne. Hier wordt een dagelijks wis-
selend driegangenmenu geserveerd en enkele klassieke 
gerechten die het hele jaar door kunnen worden besteld. 
Natuurlijk kan een vergadering, diner in FRONT, 
de Brasserie of exclusief in een van de foyers, of een 
bedrijfsevenement naar wens worden gecombineerd met 
een rondleiding door het theater, of een bezoek aan een 
voorstelling of film. 

Brabant Meeting
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Landgoed De Rosep De Ruwenberg

Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide



Aan het woord is Richard Jouvenaar, directeur 
van De Ruwenberg. “De markt heeft de afgelo-
pen tijd een flinke transformatie ondergaan. Zo 

waren gasten een paar jaar geleden nog bereid te beta-
len voor een totaalpakket”, blikt hij terug. “Vandaag de 

dag wil het gros echter datgene afrekenen, waar gebruik 
van gemaakt wordt, aangevuld met speciale wensen. Zo 
heeft De Ruwenberg inmiddels naast haar All-in pak-
ket en Brain Food arrangement nu ook een basispakket 
voor maatwerk. Steeds vaker wordt er bij ons een ruimte 
gehuurd voor de plenaire sessie, waarna men vervolgens 
de tuin of de lounges gebruikt om in groepjes uiteen te 
gaan.”
Maatwerk is daardoor essentieel volgens hem. “De 
basiskwaliteit moet goed zijn, of het nu gaat om veelzij-
dige maaltijden, illy koffie in de lounges, Rituals op de 
kamers, de uitgebreide wifi of de airco, die ook op de 
hotelkamers aanwezig is. Daarna begint het spel pas.”  
De Ruwenberg telt vier gescheiden vleugels met eigen 
plenaire zalen, subruimtes, koffiehoeken en in totaal 198 
hotelkamers. Bedrijven ondervinden hierdoor een grote 
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Als het gaat om meetings en events bevindt De Ruwenberg 
in Sint-Michielsgestel zich in het topsegment. Onder de 
gasten bevinden zich diverse gerenommeerde multinationals 
en businessopleidingen die al jaren vaste klant zijn van 
De Ruwenberg. Voor deze markt die hoge eisen stelt, is 
maatwerk steeds vaker de standaard. “Wij bieden datgene 
aan, wat op de wensen van de klant is afgestemd.”

Maatwerk in combinatie 
met Brabantse gastvrijheid

De Ruwenberg



mate van exclusiviteit. Het omliggende land-
goed maakt het uitermate geschikt voor allerlei 
buitenactiviteiten.

Leisure
Sinds vorig jaar is De Ruwenberg nog meer in 
gaan zetten op de drie peilers: 
HOTEL | MEETINGS | EVENTS. “Wij 
richten ons nog altijd puur op de zakelijke 
markt”, licht Jouvenaar toe. “Wel merken we 
dat de zakelijke gast steeds meer behoefte krijgt 
aan leisure-achtige faciliteiten. Vroeger was 
dit echt not done. Zakelijk en leisure moest je 
van elkaar gescheiden houden. Tegenwoordig 
wordt er steeds vaker door groepen vanaf deze 
locatie een bootje naar Den Bosch genomen, 
wil men gaan fietsen of wordt de bijeenkomst 
gecombineerd met buitenactiviteiten zoals 
schapendrijven.”
Ook wil de zakelijke gast steeds meer in de wat-
ten gelegd worden. “Wij spelen hier op in door 
bijvoorbeeld een aantal dagen in de week een 
masseuse aanwezig te laten zijn.” 
Voor de zakenman of zakenvrouw die ont-
spanning zoekt, heeft De Ruwenberg een 

eigen sportschool ‘Business Sportsclub Seven’. 
“Hiermee kan door middel van een bedrijfs-
lidmaatschap gebruik gemaakt worden van 
alle sport- en ontspanningsfaciliteiten die wij 
bieden. Bijvoorbeeld van het zwembad, de 
wellness, de fitness, de driving range of de ten-
nis- en squashbanen. De drempel is voor veel 
zakenmensen bij ons een stuk minder hoog dan 
bij een reguliere sportschool en men kan hier 
voor of na het sporten nog even werken”

Brabantse gastvrijheid
“Dat het belangrijk is dat gasten zich op hun 
gemak voelen bij De Ruwenberg, dat realiseren 
wij ons maar al te goed”, vervolgt hij. “Niet 
alleen de rust van de natuur en de ruimte van 
het landgoed, maar ook de Brabantse gastvrij-
heid maken het verschil. Wie dan ook, het hele 
team staat klaar om de gasten een zorgeloos 
verblijf te bieden”, aldus Jouvenaar.  

www.ruwenberg.nl
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Plenaire zalen
De Ruwenberg telt 16 plenaire zalen en 26 

breakout-mogelijkheden. Hierdoor is het 

congrescentrum uitermate geschikt voor 

meerdaagse bijeenkomsten. 

Zo heeft de locatie een eigen amfithe-

ater, dat als collegezaal zeer geschikt is 

voor bijvoorbeeld lezingen en presentaties. 

Het atrium is de grootste zaal en telt zo’n 

280m2. Ook is er een luxe boardroom die 

zich in het kasteel bevindt en biedt de boer-

derij onderdak aan twee zalen. 



Oirschotsebaan 15  |  5062 TE Oisterwijk
+31 (0)13 523 21 00  |  info@rosep.com  |  www.rosep.com

Voor Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre is goed zijn gewoonweg 
niet voldoende. Geniet van het verbluffende uitzicht over het IJ vanuit 
uw kamer en de voortreffelijke gastronomie in de bar en het restaurant. 
Al onze zalen beschikken over daglicht, zijn pilaarvrij en voorzien van 
de laatste AV apparatuur en gratis Wi-Fi. Ook voor extra activiteiten of 
leuke ideeën voor of na de vergadering kunt u bij ons terecht. Kortom; 
vergaderen en genieten. Ga voor meer informatie en reserveringen naar 
www.moevenpick-hotels.com/amsterdam

www.moevenpick-hotels.com

Vergaderen  genieten.

Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre
Piet Heinkade 11, 1019 BR Amsterdam 

Tel +31 20 519 1200, Fax +31 20 519 1239
hotel.amsterdam.rfp@moevenpick.com
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Nederlands Oesterseizoen geopend
Op 8 september is het oesterseizoen in Nederland officieel geopend. Op 
Creuses of Zeeuwse oesters (Crassostrea gigas) en platte oesters (Ostrea 
edulis) wordt weer gevist. De officiële opening gebeurde door het overhan-
digen van de oesters uit de eerste ‘sleep’ van de Bru11 aan burgemeester 
Grotenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee en aan locoburgemeester 
Van Burg van Schouwen-Duiveland. Deze overhandiging was op de Gre-
velingen, waar voornamelijk de platte Oesters gekweekt worden. De oes-
tervisserij vindt plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Er zijn 
ongeveer 30 bedrijven bij deze visserij betrokken die samen bijna de gehele 
aanvoer van oesters beheersen. De leden van de Nederlandse Oestervereni-
ging kweken jaarlijks ongeveer 700.000 stuks platte oesters en ongeveer 35 
miljoen Zeeuwse oesters. De oesters worden voornamelijk verkocht op de 
Belgische, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse markt. De oestervisserij 
heeft sinds februari 2013 het MSC (Marine Stewardship Council) certificaat 
voor duurzame visserij. Het eerste vaatje platte oesters op Zeeuwse bodem 
werd geveild ten bate van de Stichting “Vrienden van Siem” voor een knut-
selruimte voor kankerpatiëntjes in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en 
een zelfde ruimte in het ziekenhuis van Knokke. De veiling werd geleid door 
veilingmeester Dominique Dequelle en stond onder toeziend oog van nota-
ris Robert Zonnevylle. In totaal is € 6.300,- opgehaald, een fantastisch mooi 
resultaat. Uiteindelijk was het de firma Reedijk Banden uit Strijen (Zuid-
Holland) die het laatste bod deed en zo in bezit kwam van het eerste vaatje 
platte Zeeuwse oesters van 2014.

Marriott breidt Mobiele Check-in en Check-out service verder uit
Als onderdeel van de wereldwijde mobiele strategie, kondigt Marriott International een belangrijke uitbreiding aan van de popu-
laire mobiele check-in en check-out app. Naast de 500 Marriott Hotels kunnen nu ook gasten van de andere Marriott International 
hotelketens - Ritz-Carlton, JW Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels, Autograph Collection, Courtyard, SpringHill Suites, 
Fairfield Inn & Suites, Residence Inn, TownePlace Suites en Marriott Executive Apartments - gebruik maken van mobiele check-in 
en check-out. Hiermee is deze service nu al beschikbaar bij 1200 hotels, en zal aan het einde van het jaar zelfs beschikbaar zijn bij 
meer dan 4000 hotels wereldwijd. Marriott International is in een snel tempo mobiele diensten aan het introduceren die de reiser-
varing van de gasten optimaliseert door het bieden van meer gemak en meer keuze mogelijkheden, waarbij het personeel op een 
nog hoger niveau service kan verlenen. Marriott Hotels heeft nu al bijna een half miljoen mobiele check-ins via de app gehad. Bijna 
9 op de 10 gasten zegt dat ze de app opnieuw zullen gaan gebruiken. mobileapp.marriott.com, www.marriott.com

Rotterdam krijgt nieuw 
gastvrijheidsconcept Wings
Op Rotterdam The Hague Airport worden de eerste contouren 
zichtbaar van Wingshotel. Een nieuw concept dat wordt geken-
merkt door een variëteit aan faciliteiten, waar men 24 uur per dag 
gebruik van kan maken. Wings combineert een viersterrenhotel 
met diverse vergader- en kantoorruimtes, een grote banquetzaal 
en ruime inpandige parkeermogelijkheden. Met alle benodigde 
faciliteiten zoals restaurants, bars, fitnessfaciliteiten, boardrooms 
en (short stay) kantoren, is Wings van alle gemakken voorzien 
voor het lokale en (inter)nationale zakenleven. Ben Kraan Archi-
tecten heeft in opdracht van HOVRA het hotel ontworpen. De 
gehele bouw wordt begeleid door Marlinspike Hitch. Wings is een 
nieuw concept dat wordt gekenmerkt door de variëteit aan facili-
teiten, waar men 24 uur per dag gebruik van kan maken. De ligging 
zorgt niet alleen voor een goede bereikbaarheid vanaf de A13 en 
A4, maar tevens kunnen internationale klanten vanwege de aan-
vliegroutes ‘uitstappen voor de deur’. Wingshotel combineert een 
viersterrenhotel met een grote diversiteit aan vergaderruimtes, 
een grote banquetzaal en ruime inpandige parkeermogelijkheden. 
Met alle benodigde faciliteiten zoals restaurants, bars, fitnessfaci-
liteiten, boardrooms en vergaderen, is Wingshotel van alle gemak-
ken voorzien voor het lokale en (inter)nationale zakenleven. Wings 
is hiermee meer dan alleen een veelzijdig hotel en congresloca-
tie; het is een uniek en onderscheidend concept in de dynamische 
omgeving van Rotterdam The Hague Airport, dé gateway naar de 
metropoolregio. Naar verwachting opent Wings medio 2015 haar 
deuren. Voor meer informatie zie www.wingshotel.nl
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Iedereen kent ze wel, fabriekspanden en andere gebouwen uit het industriële tijdperk die 
vroeger drukbezocht werden, maar nu door leegstand in hun voorbestaan worden bedreigd. 
Om te voorkomen dat deze karakteristieke panden verdwijnen, is herbestemmen vaak de enige 
optie. In sommige gevallen worden deze panden dan ook toegankelijk voor de MICE-branche. 
“De evenementenbranche weet als geen ander wat een bijzonder gebouw doet met mensen”, 
aldus Arno Boon, directeur van BOEi. Deze non profit organisatie houdt zich als investeerder 
onder andere bezig met het behoud van industrieel erfgoed.

Vergaderen in 
een monument

De Nationale maatschappij tot Behoud, Ontwik-
keling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed 
(BOEi) werd in de tweede helft van de jaren 

90 opgericht. Zij moest toen aan de slag met de vele 
fabrieksgebouwen die in groten getale werden verla-
ten. “De monumentenzorg hield zich lange tijd enkel 
bezig met kastelen en woonhuizen, maar langzaam-
aan kwam daar een nieuwe categorie van fabrieksge-
bouwen uit de periode 1880-1940 bij, variërend van 
pakhuizen tot maalderijen en remises”, vertelt Boon. 
“In Amsterdam werden al sporadisch panden zoals 
pakhuizen herbestemd tot woonruimte, onder andere 
geïnspireerd door wereldsteden zoals Parijs en Londen 
en door de kraakbeweging. Andere gemeenten wisten 
zich echter niet goed raad met dit industriële erfgoed 
en gaven de voorkeur aan sloop. BOEi moest dit mede 
voorkomen door de monumentale gebouwen te restau-
reren en te herbestemmen.” 

Meerdere inkomstenstromen
Inmiddels heeft BOEi zo’n 50 locaties in eigen porte-
feuille die stuk voor stuk met behulp van onder andere 

fondsen en subsidies zijn aangekocht, gerestaureerd en 
op meerdere manieren worden geëxploiteerd. Boon: 
“Welke functie een dergelijk gebouw uiteindelijk gaat 
krijgen, hangt sterk af van het type gebouw, de kwa-
liteiten en hoe die gecombineerd kunnen worden met 
de markt en de omgeving.” Wel wordt er vaak bewust 
gekozen voor een combinatie van functies zodat er 
meerdere inkomstenstromen zijn waarmee ook de 
risico’s van een wegvallende huurder worden gespreid. 
“In een aantal van de gebouwen zijn naar gelang 
van de behoefte van de markt ook vergaderruimtes 
ondergebracht, zoals bij het oude station in Houten 
of het Portierscomplex van de  IJzergieterij DRU, dat 
nu omgeturnd is tot DRU Industriepark in Ulft. De 
laatste heeft een theaterzaal, popzaal en  een conferen-
tiezaal.” 

Exclusieve locaties
Deze reeds herbestemde gebouwen zijn niet de enige 
locaties waar meeting- en eventplanners volgens 
Boon terecht kunnen. “Veel van onze gebouwen zijn 
meerjarenprojecten waarbij er flink wat tijd zit tussen 
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de restauratie en de daadwerkelijke herbestemming. In 
de periode dat deze panden leegstaan, vormen deze een 
zeer bijzondere en exclusieve locatie voor bijeenkomsten. 
De Wagenmakerij bij Venlo die deels verhuurd is aan 
het Nederlands Spoorwegmuseum, wordt bijvoorbeeld 
in september als pop-up restaurant ingezet. Dit gebouw 
heeft een oppervlakte van meer dan 7.000 m2. Ook pan-
den zoals de Timmerfabriek de Schelde in Vlissingen 
en het kantinegebouw op het ENKA-terrein in Ede zijn 
bijzondere tijdelijke evenementenlocaties. Het gaat vaak 
om iconen waar veel mensen een speciale band mee heb-
ben. Steeds meer mensen zien het belang ervan in om 
die monumenten te behouden en de evenementenbran-

che weet natuurlijk ook als geen ander wat een bijzonder 
gebouw doet met mensen. Als de locatie indruk maakt 
heb je al de helft van je bijeenkomst neergezet en praten 
mensen er een jaar later nog over.”

Boerderijen en kerken
De ontwikkelingen rondom de leegstand van erfgoed 
staan niet stil. Na de aanpak van het Industriële Erfgoed 
sinds de jaren 90 dienen zich nu twee nieuwe categorieën 
aan waar BOEi zich eveneens over buigt. “Sinds dertig 
jaar neemt het aantal boeren in Nederland af waardoor 
ook steeds meer boerderijen leeg komen te staan. Verder 
zie je een scherp stijgende lijn in de leegstand van kerk- 
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Erfgoed Meeting

Het prachtige kasteeltje Maarten Maartenshuis is 
het voormalig woonhuis van de schrijver Maarten 
Maartens. Het kasteeltje is onderdeel van Landgoed 
Zonheuvel in Doorn. Het Maarten Maartenshuis heeft 
acht vergaderzalen, waaronder drie stijlzalen. De 
stijlzalen zijn in de originele staat bewaard gebleven 
en als u extra cachet aan uw bijeenkomst wilt geven, 
dan zijn deze stijlzalen een goede keus. Daarnaast is 
het Maarten Maartenshuis offi  cieel Huis der Gemeente 
en kunt u uw huwelijksceremonie laten plaatsvinden in 
deze schitterende trouwlocatie.

Kasteel Maarten Maartenshuis - Amersfoortseweg 98 - 3941 EP Doorn - 0343 47 35 00 - info@landgoedzonheuvel.nl - www.landgoedzonheuvel.nl

en kloostergebouwen. In 2010  had BOEi al 
haar eerste kerkproject in de vorm van de 
Clemenskerk in Hilversum die uit het begin 
van de twintigste eeuw stamt. Maar ook voor 
oudere kerken zoals die in Sint Anna ter 
Muiden waarvan de oudste delen uit de veer-
tiende eeuw stammen, moeten in de toekomst 
nieuwe bestemmingen worden gezocht.” 
Hoewel er bij het herbestemmen van monu-
mentale gebouwen niet altijd maximaal 
rekening kan worden gehouden met de 
authenticiteit van het pand, blijven dankzij 
de werkwijze van BOEi wel de beleving van 
de ruimte en de verhalen erachter bewaard. 
“Het gaat erom dat mensen te weten komen 
waarom een bepaald gebouw daar staat en 
wat het belang ervan is. Dit proberen wij bij 
onze eigen panden te stimuleren door middel 
van achtergrondverhalen op de website meer-
hierover.nl en het aanbieden van QR-codes 
bij de locaties zelf. Daarmee laat je de 
geschiedenis letterlijk en figuurlijk herleven”, 
aldus Boon. 
boei.nl - www.meerhierover.nl 
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Neeltje Jans  
 

Eiland Neeltje Jans
Faelweg 5 | 4354 RB Vrouwenpolder
0111-655655 | info@neeltjejans.nl
www.neeltjejans.nl

De Vierbannen 

Weg van de Buitenlandse Pers 3
4305 RJ Ouwerkerk | 0111 - 647547
brasserie@devierbannen.nl
www.devierbannen.nl

Grand Hotel  
Ter Duin

 

Hogeweg 55 | 4328 PB Burgh-Haamstede
0111 - 655 200 | info@grandhotelterduin.nl

www.grandhotelterduin.nl

     LE Tour DE 

Zeeland



Deltapark Neeltje Jans vormt begin juli 2015 het 
eindpunt van de 2e etappe en zal eveneens als pers-
centrum fungeren. Dit Deltapark is gevestigd op 

het voormalig werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde 
en bestaat uit een attractiepark en het Deltaplaza. In het 
Deltaplaza zijn diverse expositieruimten, (film)zalen, een 
brasserie en een winkel ondergebracht. Brasserie Nautilus 
biedt uitzicht op de Oosterschelde. Ontspannen kan met 
een bezoek aan het grote aquarium of een rondvaart op de 
boot van Deltapark Neeltje Jans.

Brasserie en restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk 
zal eveneens in het teken van de Tour de France komen 

te staan. In de brasserie op de begane grond kunnen 
bezoekers op elk moment van de dag terecht voor een kop 
koffie of een heerlijke maaltijd. Het restaurant op de eerste 
etage serveert meergangenlunches en -diners bereid met 
Zeeuwse streekproducten zoals oosterscheldekreeft, vis 
en mosselen maar ook asperges, lam en eetbare bloemen. 
Zakelijke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in twee 
multifunctionele zalen. De Tuinkamer op de begane grond 
heeft een eigen terras en een bar. De Oosterscheldezaal op 
de eerste etage beschikt ook over een eigen bar, een lounge 
en een doorgang naar het beschutte dakterras. 
Een andere locatie die op de Tour inhaakt, is Grand 
Hotel Ter Duin in Burgh-Haamstede. Dit viersterren-
hotel ligt tegenover boswachterij Westerschouwen en de 
Zeepeduinen. Het hotel beschikt over 133 kamers en suites 
en vier appartementen. Ook zijn er vier zalen en twee 
boardrooms aanwezig. In het Grand café annex restaurant 
kunnen gasten genieten van een lunch, diner buffet of high 
tea. Ontspannen kan in de wellnessruimte met zwembad, 
Finse sauna, infraroodsauna, Turks stoombad en fitness.

Totdat het zover is, houden een aantal locaties u in elke 
editie van Meeting Magazine op hoogte van alle activi-
teiten die zij in aanloop naar de Tour de France zullen 
organiseren. 
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Op zondag 5 juli 2015 voert de 185 kilometer 
lange 2e etappe van de Tour de France van 
Utrecht via Montfoort, Oudewater, Gouda 
en Rotterdam naar het kunstmatige eiland 
Neeltje Jans tussen Schouwen en Noord-
Beveland. Het bekende Deltapark zal via 
Goeree-Overflakkee en de Brouwersdam 
worden bereikt.  Diverse locaties en 
organisatoren springen met speciale 
arrangementen gretig op de fietskoorts in. 

Tour de France Meeting

De fietskoorts breekt los

Deltapark 
Neeltje Jans  
 

Eiland Neeltje Jans
Faelweg 5 | 4354 RB Vrouwenpolder
0111-655655 | info@neeltjejans.nl
www.neeltjejans.nl

De Vierbannen 

Weg van de Buitenlandse Pers 3
4305 RJ Ouwerkerk | 0111 - 647547
brasserie@devierbannen.nl
www.devierbannen.nl

Grand Hotel  
Ter Duin

 

Hogeweg 55 | 4328 PB Burgh-Haamstede
0111 - 655 200 | info@grandhotelterduin.nl

www.grandhotelterduin.nl

     LE Tour DE 

Zeeland



Wie bij Grand Hotel Ter Duin arriveert, kijkt zijn 
ogen uit. De bijzondere architectonische bouw-
stijl met Amerikaanse invloeden is een echte 

eyecatcher in het Zeeuwse duinlandschap. Wat opvalt bij 
binnenkomst is de enorme ruimte in het pand. Niet alleen 
de lobby is ruim bemeten, maar ook de gangen die naar de 
kamers leiden zijn breed. Bij de kamers is er ook niet geke-
ken op een vierkante meter meer of minder. Zo is de com-
fortkamer die voor ons geboekt is veertig vierkante meter 
groot, maar zijn er ook suites die maar liefst 105 vierkante 
meter tellen. 

Balkon
Onze kamer is van alle gemakken voorzien en heeft een 
eigen balkon. Wie nog even zijn mail wil checken kan 

plaatsnemen aan een groot bureau. ’s Avonds is er voor ons 
een tafel gereserveerd in het restaurant van het hotel. Hier 
worden we hartelijk welkom geheten door Joop die er de 
hele avond voor zal zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. 
In het restaurant is er een vast driegangenmenu. Bij het 
hoofdgerecht kan er gekozen worden tussen een duo van 
dorade en gamba of gegrilde kalfsentrecote. Zoals het een 
goede gastheer betaamt, adviseert Joop ons graag welke 
wijn het beste bij de gerechten past. En dat doet hij met 
verve. De wijnen omlijsten de gerechten perfect. Dat een 
beperkte keuze geen minpuntje hoeft te zijn bewijst dit 
restaurant. Alle gerechten zijn supervers en daardoor ook 
smaakvol. 

Herboren
Ondanks dat het hotel tijdens ons verblijf bijna volledig 
volgeboekt is, merken we hier nauwelijks iets van. Na 
het diner besluiten we nog even te gaan zwemmen in het 
zwembad van het hotel, waar het heerlijk rustig is. Door 
de aanwezigheid van een sauna, een infraroodsauna en 
een Turks stoombad, komen we helemaal als herboren 
weer terug op onze kamer. Na een goede nachtrust nemen 
we plaats aan het ontbijt. Wie goed rondkijkt, ontdekt dat 
Grand Hotel Ter Duin een geliefde uitvalsbasis is voor een 
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Uitgerekend in de periode waarin Zeeland ieder jaar uit 
zijn voegen barst door de aanwezigheid van toeristen, koos 
Meeting Magazine ervoor om naar deze provincie af te reizen 
voor de Hotelrecensie. Gelegen in de duinen  van Burg-
Haamstede is Grand Hotel Ter Duin een oase van rust. Zelfs 
in het hoogseizoen.

Parel van Zeeland
Grand Hotel Ter Duin 



divers publiek.  Zo zien we veel dertigers, zakenmensen, 
maar ook gezinnen. Bij het ontbijt is er aan elk type gast 
gedacht. Cereals, vers fruit, diverse soorten broodjes en 
beleg en muffins, voor elk is er wat wils. Gebakken eieren 
worden ter plekke vers bereid.

Wow-ervaring 
Na het ontbijt krijgen we van Sales Director Coen Wessel 
een rondleiding door het hotel. “Wij willen onze gasten 
een wow-ervaring bezorgen”, vertelt hij bevlogen. “Om die 
reden vragen we zowel onze leisure- als zakelijke gasten 
regelmatig om feedback.”
Ondertussen passeren we de prachtige binnentuin. Deze 
kan ook afgehuurd worden. Bij slecht weer is er een over-
kapping voorhanden. Naast vier ruime vergaderzalen zijn 
er twee boardrooms aanwezig, die een prachtig uitzicht 
over de voortuin bieden.
Het hotel heeft 133 suites en vier appartementen, waar-
door het volgens Wessel geen enkel probleem is om grote 
groepen na bijvoorbeeld een feest of congres te laten 
overnachten in het hotel. “Bovendien kunnen trainingen 

of workshops hier uitstekend gecombineerd worden met 
een bezoek aan de wellnessfaciliteiten of een sportieve acti-
viteit. Eigenlijk is alles hier mogelijk. Zo hebben we laatst 
geregeld dat een groep kon vergaderen in de paardentram 
die hiertegenover vertrekt.”

Deltawerken
Na afloop bezoeken we Deltapark Neeltje Jans, dat hooguit 
tien minuten rijden is met de auto. Dit is niet alleen educa-
tief omdat we er alles over de wereldberoemde Deltawerken 
te weten komen, maar ook vermakelijk. Hier kun je naar 
zeeleeuwen en zeehonden kijken, het grootste zeeaqua-
rium van Zeeland bezoeken, een rondvaart maken of in de 
orkaanmachine ervaren hoe windkracht 12 aanvoelt. Sinds 
kort heeft Grand Hotel Ter Duin een speciaal Deltaroute 
arrangement, waarbij een overnachting gecombineerd 
wordt met een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans en het 
Watersnoodmuseum met als afsluiting een diner bij de 
Vierbannen. Wij kunnen zowel een overnachting bij dit 
fraaie hotel als een bezoek aan het Deltapark van harte 
aanbevelen!  
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Resideren op niveau?

Gelderland levert je mooie streken!

Voor een bijzondere ontmoeting, ga naar Zakelijkestreken.nl



GELDERLAND = MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
DROOM! in Elst gaat nog een stapje verder met het ‘nieuwe 
werken’. Op deze inspirerende en duurzame locatie waar je 
kunt vergaderen, flexwerken en relaties kunt ontmoeten, word 
je bediend door een DROOM!team dat gedeeltelijk bestaat uit 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Gelderland biedt tal van locaties met een Green Key: het inter-
nationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en 
vrijetijdsbranche. Maar sommige locaties in de regio zijn nog 
groener!
Het Nederlands Openluchtmuseum biedt bijvoorbeeld naast een 
fantastisch museum met een prachtige ambiance voor evene-
menten en bedrijfsfeesten ook een unieke catering die maar liefst 
60% EKO-gecertificeerd is! In het Openluchtmuseum ervaren 
gasten de kwaliteit van vroeger maar wel passend bij de ver-
wachtingen van vandaag.

GELDERLAND = UNIEK
Een zakelijke borrel tussen de haaien bij Safari Meeting Centre 
| Burgers’ Zoo, je laten inspireren in Mode en Design Hotel 
Modez, een meeting in de oude steenfabriek van Buitengoed 
De Panoven, een heisessie met 4x4 en 120 pk bij Omnivents 
en Watergoed of op zoek naar de bron in het Sanadome. 
Gelderland levert je mooie streken!

Benieuwd wat de Gelderland jou te bieden heeft? 
Kijk op conventionbureau.nl of neem telefonisch contact op met Convention 

Bureau regio Arnhem Nijmegen op 0481-366260.

Regio Meeting

MeetingMagazine.nl   43

Generatie Y blinkt uit in omgevingsbewustzijn en is op zoek naar authenticiteit. Ook maatschappelijke betrokkenheid en 
flexibiliteit zijn belangrijk voor generatie Y. Het is juist deze generatie (geboren tussen 1977 en 1995) waaruit de snelst 
groeiende groep congresdeelnemers voortkomt. Bovendien behoren ook veel meetingplanners tot generatie Y. Alle reden om 
Gelderland te presenteren aan generatie Y. Want Gelderland biedt generatie Y maatschappelijk betrokken, authentieke en 
unieke locaties met karakter & ruimte voor flexibiliteit.

Gelderland levert generatie Y 
mooie streken!

GELDERLAND = AUTHENTIEK
Gelderland is rijk aan authentieke locaties met een Spannende 
Geschiedenis. Elk met een eigen verhaal en in een nog prachtige 
originele staat.
Het verhaal van Mariken van Nieumegehen komt tot leven bij de 
imposante Stevenskerk in Nijmegen een locatie die gehuurd kan 
worden voor onder andere sfeervolle diners, feesten, exposities en 
presentaties. 
Op Landgoed en Kasteel Middachten in De Steeg, waar je welkom 
wordt geheten door bewoners Graaf en Gravin zu Ortenburg, 
dwaal je heerlijk door de prachtige tuinen, salons en kabinetten van 
het kasteel en laat je je inspireren voor de talloze mogelijkheden die 
deze locatie voor evenementen en zakelijke ontvangsten biedt.

GELDERLAND = HET NIEUWE WERKEN
Het nieuwe werken is mede ontstaan vanuit de behoefte aan vrij-
heid en flexibiliteit van generatie Y. Gelderland biedt alle ruimte 
om flexibel te werken op een strategische locatie. 
Bij Postillion Hotel Arnhem boek je realtime een kamer of 
meetingroom voor je meeting, training of bijeenkomst. Flexibel 
werken doe je in het Business Point. Parkeren is gratis en ben je 
Foursquare Mayor dan parkeer je op je eigen VIP plek!
Op de begane grond van Regardz WTC Arnhem vind je de 
gezellige Meeting XS ruimte met diverse flex-werkplekken waar 
je zonder reservering terecht kunt voor een gratis werkplek met 
Wi-Fi. De zalen op de 12e en 13e verdieping bieden een adembe-
nemend uitzicht over Arnhem.

Stevenskerk

DROOM!

Landgoed en Kasteel Middachten

Nederlands Openluchtmuseum
Safari Meeting Centre | Burgers’ Zoo Mode Design Hotel Modez

Omnivents en Watergoed Scandic Sanadome Nijmegen Buitengoed de Panoven

Postillion Hotel Arnhem Regardz WTC Arnhem
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Hof van Saksen, buitengewoon zakendoen
Een van de zakelijke topaccommodaties in Drenthe is 
Hof van Saksen in Nooitgedacht. Op Hof van Saksen 

is het buitengewoon inspirerend zakendoen. De verscheiden-
heid aan accommodaties en uitgebreide faciliteiten maken 
het resort de ideale locatie voor zakelijk gebruik in de meest 
uiteenlopende vormen. 
Het Business Centre is geschikt voor bijeenkomsten van 
10 tot 250 personen. De grootste ruimte, het Theatre, is 
ruim 260m2, heeft een hoog plafond, ruime buitendeuren 
waardoor een auto naar binnen gereden kan worden en veel 
daglicht. Er zijn twee subzalen en je kunt er beschikken over 
een eigen lounge met bar, een kleedruimte en een garderobe. 
Er is een eigen ontvangstbalie en een aparte toiletgroep. De 
Vergaderboerderijen op het resort zijn geschikt voor groepen 
tot 10 personen. 
Ook voor zakelijk overnachten is Hof van Saksen het juiste 
adres. Met het ongekende culinaire aanbod van de restau-
rants en gratis wifi op het hele resort is de gast verzekerd van 
een comfortabel en exclusief verblijf. De droom voor iedere 
fervente thuiskok wordt werkelijkheid in de Culinaire boerde-
rij. De schitterend vormgegeven Spa & Wellness nodigt uit tot 

ontspannen. Op het evenementterrein en op het strand zijn 
ook tal van mogelijkheden. Hof van Saksen biedt een stijlvol 
decor waarin zakelijke ontmoetingen een onvergetelijke her-
innering worden!

Vergaderen met allure 
Verderop in Drenthe, in Havelte, ligt Landgoed Overcinge. 
Deze charmante, monumentale buitenplaats bevat alle aspec-
ten voor een bijzondere zakelijke accommodatie. Sfeer, rust, 
ruimte, authenticiteit en alle vrijheid voor een unieke invul-
ling van iedere zakelijke bijeenkomst zijn aanwezig. Tel daar 
het glooiende landschap, de prachtige parktuin, het idyllische 
theeprieeltje en de fraaie ophaalbrug bij op en je hebt een 
prachtig decor voor een ongekende belevenis.

En wat te denken van De Havixhorst Chateauhotel en –
restaurant in Schiphorst? Er zijn van die momenten dat 
er zaken rustig op een rijtje gezet moeten worden. Daar is 
rust voor nodig: de verademende rust van De Havixhorst. 
De Havixhorst biedt persoonlijke service en een gezonde 
ontspanning. Er zijn verschillende zalen voor vergaderingen, 
trainingen, seminars of presentaties.

Veenhuizen is een bijzonder dorp met een wonderlijke 
geschiedenis en meer dan honderd rijksmonumenten. Hier 
zijn gestichten gebouwd voor landlopers en bedelaars. In dit 
wonderlijke dorp vind je Hotel Restaurant Bitter & Zoet. 
Een gezellige lounge, sfeervolle hotelkamers, een (h)eerlijk 
restaurant, vergaderzalen en de prachtige natuur en historie 
van de omgeving maken van Hotel Restaurant Bitter & Zoet 
een unieke locatie!
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Drenthe is bij uitstek geschikt om er met je bedrijf even 
helemaal uit te zijn. Je kunt hier letterlijk de hei op! 
Drenthe biedt een omgeving die zo inspirerend is dat 
frisse, nieuwe inzichten spontaan ontstaan. Meeting 
Magazine licht een aantal accommodaties uit. 

Drenthe doet wat met je 
Hof van Saksen



Green Meet*s Resort is gelegen aan 
de rand van het groene natuurgebied 
Bargerveen. Op het Resort ligt het 
duurzame viersterrenhotel Hampshire 
Zuid Drenthe met wellness, beauty 
en een sfeervol restaurant met meer-
dere mogelijkheden op culinair gebied. 
Direct grenzend aan het hotel ligt de 
9 holes Golfbaan Green Meet*s en het 
conferentiecentrum De Fijnfabriek. De 
Fijnfabriek is een industrieel monument 
en is volledig gerenoveerd en verbouwd 
tot conferentieoord. De unieke locatie 
en bijzondere sfeer van het historische 
gebouw maken De Fijnfabriek tot een 
ideale plek voor zakelijke ontmoetingen. 

Vergaderen in Drenthe doet wat met je
Maar er zijn nog meer mogelijkheden. 
Zo kun je denken aan vergaderen op 
de hei, in een gevangenis, het combi-
neren van een vergadering met stoere 
buitenactiviteiten of een wellnessbehan-
deling. Wie niet kan kiezen en graag 
geholpen wil worden, is bij Congres & 
Evenementenbureau Drenthe aan het 
juiste adres. Dit bureau organiseert in 
opdracht congressen, zakelijke bijeen-
komsten, evenementen en seminars. Het 
Congres & Evenementenbureau kan 
helpen bij het vinden van een geschikte 
accommodatie of de organisatie van een 
evenement.

Teambuilding in Drenthe doet wat met je
Een zakelijke verblijf kan compleet 
gemaakt worden met een groeps-
activiteit. Taribush Groepsuitjes en 
Evenementen in Lheebroek organiseert 
teambuilding in de natuur van Nationaal 
Park Dwingelderveld. Samenwerken 
tijdens een meerkamp, het lopen van 
ingenieuze speurtochten of schatzoeken, 
is een greep uit de vele activiteiten. Wie 
zich helemaal uit wil leven met activitei-
ten als mountainbiken en vlotten bouwen 
of klimmen door de bossen en over de 
hindernisbaan kan zijn hart ophalen bij 
Joytime Groepsactiviteiten in Grolloo. 
Diegenen die de Drentse natuur nog 
verder willen ontdekken, kunnen op pad 
met een boswachter van Staatsbosbeheer 
of de schapenherder van het prachtige 
Balloërveld. Tijdens de route worden de 
meest onverwachte plekken ontdekt en 
boeiende verhalen uit het veld verteld. 

Drenthe Meeting

Proef het menu van Drenthe
Wilt u op de hoogte blijven van de mooiste 

activiteiten en evenementen van Drenthe? 

Meld u aan voor het maandmenu! Elke 25e 

inschrijver ontvangt het prachtige rode ‘Proef 

Drenthe’ kookschort. Kijk op drenthe.nl/

maandmenu. Meer weten over de genoemde 

accommodaties en bedrijven? 

Kijk op drenthe.nl/zakelijk.
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Bitter & Zoet

De Havixhorst

Staatsbosbeheer

Taribush



Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

T 0343 - 492 492
F 0343 - 492 444

E info@woudschoten.nl
I www.woudschoten.nl

U boekt weleens een vergaderaccommodatie of conferentie- 
ruimte. U wilt dan zeker zijn dat die accommodatie  
voldoet aan uw wensen en dat deze ook binnen uw budget 
past. Liever nog: een accommodatie die u verrast.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is centraal 
gelegen op een bosrijk eigen landgoed van 45 hectare. 
Graag nodigen wij u uit de +waarde van Woudschoten te  
ervaren. Naast de all-in prijsstelling vindt u de +waarde 
vooral in onze persoonlijke gastgerichtheid. 

ervaar de   waarde
van woudschoten

+



We weten het allemaal, lachen is gezond en toch, op het moment dat er 
verkocht ‘moet’ worden, wordt iedereen serieus. Sterker nog, het is zo 
serieus dat mensen er trainingen voor volgen … Dat vind ik dan per-
soonlijk wel weer prettig maar toch. Wat maakt het vak van verkopen 
toch tot zo’n serieuze zaak? 

Daar zijn de meningen over verdeeld. Zo maar een paar veel gehoorde 
opmerkingen: Als je serieus genomen wilt worden door de klant, dien je 
het goede voorbeeld te geven. Verkopen is spannend, vooral als klanten 
tegenwerpingen bedenken, en dat is dan niet om te lachen. Een klant 
koud bellen is eng, daar zitten ze toch niet op te wachten … Maar is dat 
allemaal wel zo?

Ik zeg wel eens “Je hebt verkopers en verkopers”. De ene verkoper 
probeert zo snel mogelijk zo veel mogelijk omzet te genereren en heeft 
direct een antwoord op alles. De andere verkoper probeert zo goed 
mogelijk de klant te helpen, luistert, onderzoekt en geeft een zo goed 
mogelijk antwoord op de vragen van de klant. Uiteindelijk ben ik over-
tuigd dat de laatste variant verkoper op de lange termijn meer kans van 
slagen heeft. Die heeft immers de klant én zijn vraag centraal staan en 
niet zijn eigen product. Dat product is ‘slechts’ de oplossing van een 
uitdaging.

Natuurlijk is het van belang dat hij zijn product goed kent en goed ver-
koopt, er moet natuurlijk brood op de plank. De vraag is echter hoe doe 
je dat? Daar heb ik in de loop der jaren een eigen visie op ontwikkeld. 
In die visie draait het om PASSIE. Uw medewerkers, uw (potentiële) 
klanten, uw leveranciers, het maakt niet uit. U kunt uw product pas echt 
effectief en efficiënt en (misschien wel het meest belangrijk) klantgericht 
vermarkten, als uw mensen het met passie verkopen vanuit oprechte 
interesse in de klant en … daarbij mag best gelachten worden. 

Mensen helpen is namelijk leuk om te doen en daarmee wordt verko-
pen automatisch ook leuk. Als mensen met plezier, enthousiasme en 
vol overgave werken realiseer je het beste resultaat. Daar zit meteen de 
crux: het beste resultaat voor de klant, voor de baas én voor zichzelf.

Ik weet het als geen ander. Passie geeft energie, het werkt inspirerend 
en overtuigend, je wordt er vrolijk van en je creativiteit wordt aange-
wakkerd zodat nieuwe ideeën ontstaan. Werken met passie zorgt voor 
plezier op en in het werk. Zullen we afspreken dat we samen werken 
aan meer passie voor verkoop, het verbeteren van resultaten en vooral, 
tevreden klanten?

Verkopen is eng!

Ingrid Rip
Eigenaar van RREM, een bureau voor Advies, 

Training/Coaching en Projecten. Ingrid heeft een 

passie voor klantgedreven verkoop op de zakelijke 

evenementenmarkt. www.rrem.nl.
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Landgoed de Horst

de Horst 1

3971 KR  Driebergen

T 0343-556179

F 0343-556001

E welcome@landgoeddehorst.nl

I www.landgoeddehorst.nl

Woudschoten Hotel &

Conferentiecentrum 

Woudenbergseweg 54

3707 HX Zeist 

T 0343-492492

E info@woudschoten.nl

I www.woudschoten.nl

BCN is uitgeroepen tot beste trainingslocatie en vergaderlocatie van het jaar!
BCN RotterdamBCN Utrecht BCN Utrecht CS BCN ICT Centre

BUSINESS CENTRE NEDERLAND
Vergaderingen - Trainingen - Cursussen- Opleidingen - Workshops

	 	 	 	 	

Green Key         certi�cering Goud       

Heerlijkheid Mariënwaerdt

’t Klooster 5 

4153 RR Beesd, 

T 0345 68 70 10

E locaties@marienwaerdt.nl 

I www.marienwaerdt.nl 

de Baak Seaside

Koningin Astridboulevard 22

2202 BJ  Noordwijk

T 071-3690179

F 071-3690176

E welcome@debaakseaside.nl

I www.debaakseaside.nl

CORPUS congress Centre

Willem Einthovenstraat 1

2342 BH Oegstgeest

T 071 75 10 203 

E congres@corpusexperience.nl

I www.corpusexperience.nl

Congrescentrum De Werelt 

Westhoffl  aan 2 

6741 KH Lunteren 

T  0318 - 48 46 41   

E  info@congrescentrum.com

I  www.congrescentrum.com

Conferentiehotel 

Kontakt der Kontinenten

Amersfoortsestraat 20

3769 AS Soesterberg

T  0346 – 351 755

E  info@kontaktderkontinenten.nl

I www.kontaktderkontinenten.nl

Internationale School 

voor Wijsbegeerte

Dodeweg 8

3832 RD Leusden

T 033-465 07 00

E info@isvw.nl 

I www.isvw.nl 

Worldhotel Bel Air

Johan de Wittlaan 30

2517 JR Den Haag

T 070-352 53 54

E sales@worldhotelbelair.nl

I www.worldhotelbelair.nl

- 600 m2 aan vrij in te delen meetingruimte
- 3 Boardrooms en 1 Penthouse Boardroom
- Congres- en evenementenzaal A1, geschikt  
   tot 500 personen en met eigen binnentuin

- 20 Executive Business Suites 
- 7 Ambassador Suites met skyline view
- 300 comfortabele hotelkamers
- 150 parkeerplaatsen op eigen terrein

Johan de Wittlaan 30            2517 JR              Den Haag            070 - 352 53 54            sales@belairhotel.nl             www.belairhotel.nl  

- Daglicht in alle zalen
- Trendy Restaurant Purple
- Brasserie en Lounge Bar
- Authentieke Embassy Jazz Bar

Advertentie - Meeting Events & Feestelijk zakendoen - Q1-2011.indd   1 2/9/11   4:11 PM

Compensatie van de CO2 
uitstoot (optioneel)

Producten met een 
eerlijke oorsprong 

Met een Ecomeeting bij NH Hotels bent u verzekerd van: 

Efficiënt gebruik van 
water en energie

Materialen met een lage 
belasting voor het milieu 

WANNEER U BIJ NH VERGADERT, 
DRAAGT U BIJ AAN EEN 
DUURZAMERE WERELD.

www.nh-hotels.com
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Waarom hebben jullie er 10 jaar terug voor 
gekozen om in Meeting Magazine te staan?
Voor de lezersgroep van Meeting Magazine 
is Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum 
een perfecte locatie om hun bijeenkomsten te 
organiseren.

Welk nieuws brachten jullie toen?
We zijn tien jaar geleden begonnen met het 
plaatsen van advertenties om het aantal 
bezoeken naar onze website en de naamsbe-
kendheid bij de doelgroep te vergroten. De 
afgelopen jaren hebben we ook gekozen voor 

het plaatsen van coverstory’s en advertorials 
om ons complete product onder de aandacht 
te brengen. Middels dit medium kunnen we 
de lezers informeren over de ontwikkelingen 
binnen Woudschoten. 

Hoe waren de reacties op de artikelen in 
jullie omgeving? 
De reacties waren positief. Door gebruik te 
maken van veel beeldmateriaal kregen we te 
horen dat de sfeer en inhoud goed past bij de 
daadwerkelijke ervaring van onze locatie. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen 
binnen Woudschoten die de afgelopen 10 
jaar hebben plaatsgevonden? 
De afgelopen tien jaar heeft Woudschoten 
zeker niet stil gestaan en een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. De grootste 
verandering was de bouw van een nieuwe 
vleugel in 2009. Na ruim een jaar bou-
wen aan onze indrukwekkende nieuwe 
vleugel heeft het tevens de start van ‘het 
nieuwe Woudschoten’ waarin ontmoeten, 
ontwikkelen en ontspannen centraal stond 
gemarkeerd. Sindsdien zijn de bestaande 
gemeenschappelijke ruimten van het 
karakteristieke hoofdgebouw compleet 
gerenoveerd en hebben dezelfde sfeervolle 
en open uitstraling als de indrukwekkende 
nieuwbouw gekregen. Sinds 2009 is er meer 
capaciteit en meer flexibiliteit voor gasten 

van Woudschoten die willen ontmoeten, 
ontwikkelen en ontspannen tijdens congres-
sen, trainingen en meerdaagse bijeenkom-
sten. Maar de ambitie van Woudschoten 
ging verder dan een nieuwe vleugel en een 
verfrissende lik verf. We wilden vertrouwde 
en nieuwe gasten verrassen met een vol-
ledige ‘upgrade’. We hebben hard gewerkt 
aan een echt onderscheidend product: onze 
ervaring met congressen en meerdaagse 
bijeenkomsten, een vernieuwde uitstraling, 
een dynamisch team van jonge mensen dat 
op een persoonlijke manier gastvrij is en een 
culinair product op niveau. En dit alles op 
een locatie die groener is dan die van alle 
andere conferentiecentra in Nederland. De 
start van deze ontwikkeling hebben we de 
afgelopen jaren doorgezet en tot op de dag 
van vandaag is Woudschoten geworden waar 
onze doelgroep behoefte aan heeft. 

Waarom kiest Woudschoten Hotel & Con-
ferentiecentrum vandaag de dag voor haar 
media-uitingen nog steeds voor Meeting 
Magazine?
We kiezen vandaag de dag nog steeds voor 
Meeting Magazine, omdat het magazine 
met haar professionele inzet en kennis na al 
die jaren nog steeds goed aansluit bij onze 
doelgroep. 

Klanten Vertellen Meeting
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Dit jaar maakt Meeting Magazine 
de opmars naar haar tinnen 
bruiloft. In de aanloop naar dit 
jubileum staan wij in de rubriek 
‘Klanten vertellen’ even stil bij 
een klant van het eerste uur. 
Meeting Magazine vroeg Nathalie 
Bollen, manager marketing & 
communicatie van Woudschoten 
Hotel & Conferentiecentrum, hoe 
het de locatie de afgelopen jaren 
is vergaan. 

Woudschoten Hotel & 
Conferentiecentrum

Klanten vertellen:

Nathalie Bollen



Goed voor elkaar!
Wij ondernemen duurzaam en bewust, zonder concessies te 
doen aan kwaliteit en comfort. Met uw bijeenkomst ondersteunt 
u vakanties van Stichting Hetvakantiebureau.nl voor senioren en 
mensen met een functionele beperking.

De Werelt, Lunteren  •  (0318) 48 46 41 • 15 zalen (tot 600 personen)  • 127 hotelkamers
Dennenheul, Ermelo  •  (0341) 56 86 00  •  3 zalen (tot 90 personen)  •  32 hotelkamers

                                 

Duurzame
ontmoetingen

H o t e l  R e s t a u r a n t
Oud London - New Business

www.oudlondon.nl
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist

Meeting, Events &
Feestelijk Zakendoen!

Uw bijeenkomst  •  Onze professional  •  Succesvol maatwerk

www.dagvoorzitter.nl • email info@dagvoorzitter.nl
telefoon 06 46 113 994 • twitter @DagvoorzitterNL

Uw bijeenkomst  •  Onze professional  •  Succesvol maatwerk

“Kies je dagvoorzitter zorgvuldig. 
Kijk niet alleen naar wat je 
gesprekleider kan, maar ook 
naar wie hij of zij is.”

Jan-Jaap In der Maur, 
eigenaar / dagvoorzitter

Iedere dagvoorzitter heeft 
specifi eke kwaliteiten:
 Hij is meer entertainer, 
of vooral van de inhoud. 
 De één is primair pre-
sentator, de ander meer 
discussieleider of de 
neutrale, maar kritische 
interviewer.
 Soms past de losse pols, 
soms de strakke hand; 

zachtaardige beschei-
denheid of brutale direct-
heid.

Dagvoorzitter.nl helpt u 
de juiste keuze te maken. 
We weten wat het vak 
inhoudt en met welke ge-
spreksleider u het beste 
geholpen bent.

Ook bieden wij training & 
coaching: persoonlijk of 
in groepen. In-house en 
op maat. Voor beginners 
en gevorderden. 

Dagvoorzitten is een 
vak - Dagvoorzitter.nl is 
de specialist



Ik heb wat moeite met hiërarchie en belangrijk doen. Kan ik ook niet 
helpen. Probeer het te verbergen als het moet. Ben als zelfstandig 
ondernemer directeur en eigenaar. Maar net zo goed schoonmaker, 
boekhouder en manusje van alles. Voor mij geen dikdoenerij. Het enige 
verschil is dat ik niet voor een baas werk.

Sinds augustus ben ik na een jaar afwezigheid terug bij MPI. Voelt 
goed. Leuk iedereen weer te zien. Toch weer veel nieuwe gezichten, de 
branche vernieuwt. Ik geloof in een netwerkclub als MPI en ben ervan 
overtuigd dat het iets oplevert wanneer je er een actief lidmaatschap 
van maakt. Door zitting te nemen in een commissie. Samen te werken 
met mensen die je normaal niet snel in je team hebt.

Eerder mocht ik met een  team van professionals al de NL Conference 
en een flink aantal educatieve sessies organiseren. Een jaartje afstand 
was goed, maar toen MPI mij vroeg het stokje van Ingrid Rip over te 
nemen was er direct enthousiasme. Na de gesprekken met Ingrid en het 
zien van de commissieleden nog meer. Ik ging het doen.

Maar toen kwam het. Ineens werd ik VP (spreek uit ViePie) van de 
event commissie. Ik krijg een titel als bestuurder, een naampje. Ik word 
een soort wethouder van de MPI gemeente. Met een President (op zijn 
Amerikaans) en nog meer ViePies. Ik hoop dat ik niet de enige ben die 
daarom grinnikt. 

Voor mij persoonlijk geldt dat ik met de leden van de event commissie 
goede en leuke sessies wil bedenken en organiseren. Verrassend als het 
enigszins kan. Als team. Zonder hiërarchie. Met input van alle leden en 
de commissie in het bijzonder. Dat ik daarbij de link ben naar het MPI-
bestuur en hen op de hoogte houdt van de voortgang is wat mij betreft 
het enige verschil met de rest van het team. 

Gaan we het anders doen dan eerder? Ik hoop dat we de ingezette koers 
kunnen doorzetten en door kleine dingen aan te passen een merkbaar 
verschil maken. Een mooi voorbeeld daarvan is de normaal gesproken 
slaapverwekkende ALV. Deden we op 5 september anders. Dakterras in 
de zon, een pubquiz, BBQ en oh ja, we meldden ook nog even hoe het 
afgelopen jaar voor de vereniging was verlopen.

Overigens, er zijn nog twee plaatsen vacant in de event commissie. Iets 
voor jou? Dan maken we je VieViePie of zoiets. Staat goed hoor zo’n 
titel op je LinkedIn!

Lekker belangrijk

Sven Boelhouwer
Eigenaar No Desk (www.nodesk.nl)

Column MPI Meeting
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Beide congreshotels zijn nu niet bepaald locaties die je 
meteen zou verwachten bij de stadse hotelketen. Zo 
is NH Conference Centre Koningshof gevestigd in 

een voormalig klooster uit 1954 dat midden in de Brabantse 
bossen bij Veldhoven en vlakbij Eindhoven ligt. Dankzij de 
geografische ligging is deze NH-telg het grootste en meest 
centraal gelegen conferentiehotel in de Benelux. De omge-
ving van het hotel nodigt uit om deze per fiets, te voet of door 
middel van een rondje op de golfbaan te verkennen. Ook het 
centrum van Eindhoven ligt in de buurt; een dynamische stad 
waar veel te zien, te doen en te beleven is. NH Conference 
Centre Koningshof heeft 509 kamers, 80 multifunctionele 

evenementruimtes en verschillende relaxruimtes. Lunchen of 
dineren kan in één van de drie restaurants of in één van de 
aparte foyers bij de vergaderzalen. Ontspannen kan aan het 
zwembad, in het solarium of de sauna’s, in de fitnessruimte, in 
de sporthal of op de squashbanen.

Tussen de bollenvelden
Ook bij NH Conference Centre Leeuwenhorst kan je genie-
ten van een groene omgeving. Dit congreshotel was vroeger 
een seminarie en ligt nog altijd tussen de bollenvelden bij 
Noordwijkerhout. Een excursie naar Keukenhof, Zandvoort 
en grote steden zoals Amsterdam en Den Haag zijn zo 
gemaakt. NH Conference Centre Leeuwenhorst heeft 513 
gastenkamers en 120 conferentieruimtes. In deze confe-
rentieruimtes kunnen alle mogelijke bijeenkomsten worden 
gehuisvest. Het binnenbad, de whirlpool met een natuurlijke 
lichtinval, het fitnesscentrum en de tennisbanen zorgen voor 
ontspanning. Het congreshotel beschikt over drie restaurants; 
het à-la-carterestaurant Sabor en de restaurants Dalí & Gaudí 
en Samuel’s waar onder andere themabuffetten worden ver-
zorgd. De Arista Bar en de Cheers Sports Bar waar je kunt 
tafelvoetballen, bowlen, biljarten en darten zijn perfect om de 
vrije uurtjes door te brengen.  
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Met NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven en NH 
Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout heeft 
NH Hotel Group twee unieke congreslocaties in haar royale 
Nederlandse portfolio. En niet alleen uniek in Nederland, 
maar ook uniek in Europa. Waar anders vind je een hotel 
met meer dan 500 kamers, meer dan 80 zalen en alle 
denkbare faciliteiten in een natuurlijke omgeving?

Uniek in de Benelux
NH Conference Centre Koningshof en NH Conference Centre Leeuwenhorst
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Totaalpakket
Ondanks de landelijke ligging van NH 
Conference Centre Koningshof en NH 
Conference Centre Leeuwenhorst zijn beide 
congreshotels bij uitstek geschikt voor congres-
sen van verenigingen en associaties, waarbij 
netwerken bijvoorbeeld heel belangrijk is. De 
rustige omgeving creëert dan juist een informeel 
decor waardoor het netwerken ook buiten de 
officiële momenten heel natuurlijk verloopt. 
Bovendien zijn beide locaties ook gemakkelijk 
bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer 
als met de auto en kan er gratis geparkeerd 
worden. Daarnaast profiteren gasten ook op 
financieel gebied wanneer zij hun bijeenkomst 
bij NH Conference Centre Koningshof of NH 
Conference Centre Leeuwenhorst organiseren. 
Vaak is men al ontzettend veel kosten kwijt 
aan het aankleden van een locatie en bijvoor-
beeld het inhangen van licht en geluid. Bij NH 

Koningshof en NH Leeuwenhorst is dat alle-
maal al aanwezig waardoor deze locaties een 
totaalpakket kunnen aanbieden. Mede dankzij 
de medewerkers van beide hotels, die er vaak al 
jaren werkzaam zijn en diverse unieke evene-
menten hebben meegemaakt, zijn grote congres-
sen voor 4000 personen of een groot evenement 
voor 8000 personen geen enkel probleem voor 
deze locaties. En terugkerende organisatoren 
hebben dankzij deze medewerkers en de zeer 
uitgebreide faciliteiten steeds weer een gevoel 
van thuiskomen. 

www.nh-hotels.nl 

NH Conference Centre Koningshof: T. 040-2581900 of 

E. mtngs.nhkoningshof@nh-hotels.com

NH Conference Centre Leeuwenhorst: T. 0252-378499 of 

E. mtngs.nhleeuwenhorst@nh-hotels.com

Over NH Hotel Group 
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met 

ruim 375 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en 

Noord- en Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel 

Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, 

de NH Collection flagship hotels, de nhow design-

hotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd 

staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht 

klaar om de beste service tegen de beste prijs te 

leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. 

NH Hotel Group wil binnen 5 jaar in de top-2 

staan van hotelketens die zowel zakelijke- als pri-

véreizigers overwegen op het moment dat zij een 

reis plannen. Hiertoe wordt op grote schaal geïn-

vesteerd in faciliteiten, IT en trainingen. Onlangs 

werd NH Hotel Group bekroond met een Zoover 

Award voor Beste Hotelketen 2014. Kijk voor meer 

informatie op www.nh-hotels.com

Locatie Meeting
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Tips voor congresorganisatoren
Naast zijn functie als directeur-bestuurder van de congres- en 

vergaderclassificatie geeft Soons met zijn bedrijf Winning Words 

ook onder andere adviezen over het organiseren van zakelijke 

bijeenkomsten. Tevens heeft hij het boek ‘Handboek voor de 

congresontwikkelaar’ geschreven. Wat zijn volgens Soons de val-

kuilen bij het ontwikkelen van een congres? “Een van de grootste 

gevaren is dat je onvoldoende bij je primaire doelgroep onder-

zoekt wie en wat ze willen horen over een onderwerp. Je moet bij 

hen verifiëren wat anderen zoals media, consultants, sponsors en 

potentiële sprekers over een congresonderwerp of congresop-

zet zeggen. De bijeenkomst zal immers voor hèn inhoudelijk en 

qua opzet aantrekkelijk moeten zijn. En vervolgens is het ook nog 

eens cruciaal dat je een heldere en wervende campagne hebt naar 

de beoogde deelnemers. Zeker als je entree heft.”



In 1987 begon hij zijn carrière in de congreswereld als 
congresontwikkelaar bij Euroforum in Eindhoven. Voor 
velen is Soons echter een bekend gezicht als senior in-

specteur van de congres- en vergaderclassificatie, dat in 
1995 zijn oorsprong vindt. Binnen de keurmerken Erkend 
Congresbureau en Vergaderhameraccommodatie worden 
respectievelijk congresorganisatiebureaus gecertificeerd en 
accommodaties geclassificeerd door het toekennen van één 
tot vijf zogenaamde vergaderhamers. 
Volgens Soons was de noodzaak om de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van dienstverleners in de congres- en 
vergadermarkt transparant te maken de aanleiding voor 
het ontstaan van het keurmerk. “Immers kan iedereen wel 
gezelschappen ontvangen voor een bijeenkomst en zeg-
gen dat hij daar goed in is. Maar welke échte zekerheden 
krijgen de boekers, opdrachtgevers, gasten, sprekers en 
exposanten? In een tijd waarin we overspoeld worden met 
informatie is het goed om aan objectieve toetsing te doen.”

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Hoe ziet die objectieve toetsing er volgens Soons dan uit? 
“Als inspecteur lette ik bij accommodaties vooral op com-
fort, voorzieningen en uitstraling. Iedereen baalt immers 
van krappe, warme, onfrisse, donkere zaaltjes, lawaaiige 
apparatuur, ongemakkelijke stoelen en lange wachtrijen 
voor van alles en nog wat. Maar we controleren ook de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van bedrijf en organisatie: 
hun professionaliteit, procesbeheersing, service en commu-

nicatie. Onze eisen moeten gaan over de verwachte kwa-
liteiten en zekerheden waar beoordelings-sites zelden iets 
over zeggen. Want welke reviewer praat bijvoorbeeld over 
de brandveiligheid, over organisatorische betrouwbaarheid 
en professionaliteit, of over onderhoud en veiligheid van 
klimaatsystemen?”

Zekerheden
Ondanks dat de markt overspoeld wordt met allerlei 
keurmerken en review- en vergelijkingssites, is Soons van 
mening dat een keurmerk wel degelijk van grote waarde 
kan zijn. “Cruciaal is hoe goed een keurmerk weet uit te 
dragen welke zekerheden achter een classificatie zitten. Dat 
is bij veel keurmerken de grote zwakte. Bijvoorbeeld: wat 
bieden vier hotelsterren meer dan drie hotelsterren? Die 
communicatie over de gegarandeerde zekerheden kan en 
moet beter.”

Inspireren
Soons zegt boordevol plannen voor de toekomst te zitten. 
Zo wil hij vaker contact met de markt en de aangesloten 
bedrijven. “Niet alleen op de inspectiemomenten, maar 
ook tussendoor. Om van elkaar te leren en om elkaar te 
inspireren.”
Daarnaast zal er met een kritische blik gekeken wor-
den naar de periodieke controles. “Aan erkende PCO’s 
zijn altijd strenge ervaringseisen gesteld waaraan vooral 
bureaus met grote internationale congressen konden vol-
doen. Ik ben met de sector in gesprek om naar die eisen te 
kijken en ook te bezien hoe de periodieke controles zinvol 
verbeterd kunnen worden. Verder is er wel wat achterstal-
lig onderhoud in onze normen en regelingen. Niet ernstig, 
maar ik wil ze beter laten aansluiten bij de actualiteit en 
moderne, digitale manier van werken en communiceren.”

Uitdaging 
Soons zegt heel gemotiveerd te zijn om er voor honderd 
procent tegenaan te gaan. “Uiteindelijk ben ik pas tevreden 
als onze aangesloten bedrijven ervaren dat ze geselec-
teerd worden dankzij ons keurmerk. Dat is mijn ultieme 
uitdaging. Hoe meer zeggingskracht de classificatie- en 
erkenningsregelingen hebben en wij die vervolgens ook 
helder in de markt weten te communiceren, des te meer ze 
ook bij klanten gaan leven en aanspreken. Dat wordt mijn 
missie.” 

Na bijna 25 jaar heeft Cees Langeveld in 
mei dit jaar zijn functie als directeur van de 
congres- en vergaderclassificatie overgedragen 
aan Ton Soons, één van de senior inspecteurs. 
Met een cv die ruim 27 jaar teruggaat in de 
congreswereld, kent hij als geen ander de 
behoeften aan ontwikkeling, kwaliteit en 
transparantie van de sector. “Uiteindelijk ben 
ik pas tevreden als onze aangesloten bedrijven 
ervaren dat ze geselecteerd worden dankzij 
ons keurmerk”, aldus Soons. 

‘Welke echte 
zekerheden krijg je?’

Fotografie Thomas Fasting

Congres- en Vergaderclassificatie Meeting
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kies voor zekerheid

K I E S  V O O R  E E N 
E R K E N D  C O N G R E S B E D R I J F

U W  B I J E E N K O M S T  I N  D E  B E S T E  H A N D E N 

Een Erkend Congresorganisatiebureau is een onafhankelijk bedrijf dat is gespecialiseerd in het organiseren van (inter)nationale 

congressen en meetings op een professionele basis. Zij bieden hoge kwaliteit en behoren tot de top in hun vakgebied en worden 

regelmatig door externe inspecteurs gecontroleerd. 

Wanneer een bedrijf aan alle eisen voldoet mag het predikaat ‘Erkend Congresbedrijf’ worden gevoerd. Erkende congresorganisatie

bureaus bieden opdrachtgevers tal van zekerheden op elk gebied. De voorbereiding, organisatie, begeleiding, de afhandeling, ... 

Enkel met een erkend congresbedrijf bent u zeker dat uw evenement vlekkeloos verloopt.

Congres- en  
Studiecentrum VNG

DEN HAAG

T: 070-3738458 
F: 070-3738743

cs-vng.nl

Congresbureau  
Erasmus MC

ROTTERDAM

T: 010-7043878 
F: 010-7044737

hetcongresbureau.nl

Congress by design

HARMELEN

T: 088-0898100 
F: 088-0898109

congressbydesign.com

Congress Care

‘S-HERTOGENBOSCH

T: +31.73.6901415 
F: +31.73.6901417

congresscare.com

Congress Company

‘S- HERTOGENBOSCH

T: +31.73-7003500 
F: +31.73-7003505

congresscompany.com

CONGREX Holland

AMSTERDAM

T: 020-5040200 
F: 020-5040225

congrex.com

Cygnea

SCHOONHOVEN

T: 0182-320126 
F: 0182-320127

www.cygnea.nl

Groningen  
Congres Bureau

GRONINGEN

T: 050-3168877 
F: 050-3126047

groningen- 
congresbureau.nl

Interactie

EDE

T: 0318-693501 
F: 0318-693365

interactie.org

Klinkhamer Conference 
Management bv

MAASTRICHT

T: 043-3627008 
F: 084-8387854

klinkhamer-cm.com

MCI-Eurocongress  
v.o.f.

AMSTERDAM

T: 020-6793411 
F: 020-6737306

mci-group.com

Pauwels Congress 
Organisers
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T: 043-3218180 
F: 043-3214370

pauwelspco.nl

PINO Evenementen  
& Congressen

UTRECHT

T: 030-2759626 
F: 030-2759627

pino.nl

Status Plus  
Conferences

WORMERVEER

T: +31-75-6476370 
F: +31-75-6476371

statusplus.nl Postbus 62 - 5600 AB  Eindhoven - T +31 40-84 82 836 
info@vergaderhamer.nl - www.vergaderhamer.nl

congres- en   
vergaderclassi�catie
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Ibis Rotterdam City Centre opent deuren
Half augustus opende ibis Rotterdam City Centre haar 
deuren voor gasten. Het hotel, met 139 kamers, is geves-
tigd in het Wijnhavengebied. Eén bijzondere gast mocht 
al voor de opening in het hotel verblijven. Blogster Josie 
Boog van maryjosie.com woonde twee weken in het ibis 
hotel, waarvan één week nog voor de opening van het 
hotel. Om inzicht te krijgen in de ervaring in het nieuwe 
hotel, vroeg ibis blogster Josie twee weken te overnach-
ten in het hotel. Niet alleen na de opening, maar vooral 
ook voordat het hotel open was voor gasten. Naast het 
delen van ervaringen op haar blog, zal Josie het hotel ook 
van inzichten voorzien. Hiermee kan ibis zorgen voor een 
optimale gastenervaring zodra het hotel open is voor gas-
ten. Ibis Rotterdam City Centre is gevestigd in de Wijn-
haven, een gebied dat de afgelopen jaren een enorme 
stedelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Wijnha-
ven krijgt weer een volgende impuls door dit nieuwe ibis-
hotel met 139 kamers. Het hotel biedt zowel hotelgasten 
als omwonenden een moderne lounge area en een zonnig 
terras aan het water. Tegelijkertijd geeft het hotel met 
zijn bouwtechniek, architectuur, design en interieurcon-
cept een nieuwe dimensie aan de hotelbranche. 

Buitengewoon diner bij Betuws Wijndomein
Zo’n 115 gasten bezochten het diner van Buitengewoon in het land dat op 30 au-
gustus plaatsvond bij het Betuws Wijndomein in Erichem. Hoewel de weersvooruit-
zichten weinig goeds voorspelden, konden de gasten in de avondzon aan de lange 
tafel genieten van de regionale producten en wijnen die ze voorgeschoteld kregen en 
ontstonden boeiende gesprekken. Voorafgaand werd een rondleiding gegeven door 
Diederik Beker, eigenaar van het Betuws Wijdomein. Hier vertelde hij onder andere 
dat Nederlandse wijnen niet onderschikt zijn aan de buitenlandse soorten. “Met 
behulp van druivenrassen die geschikt zijn gemaakt voor het Nederlandse klimaat, 
worden hier kwalitatief hoogwaardige wijnen voortgebracht”, zo vertelde hij. “Reeds 
vanaf het begin heeft het Betuws Wijndomein zowel nationaal als ook internationaal 
op diverse concoursen medailles weten te behalen. Hier zijn wij natuurlijk bijzonder 
trots op.” Na het voortreffelijke vijfgangen-diner werd er nog lang nageborreld en 
nagepraat in de sfeervolle ambiance. www.buitengewooninhetland.nl

Accor introduceert Suite Novotel in Nederland
Accor brengt Suite Novotel naar Nederland. Op 1 oktober 2014 opent Suite Novotel in de 
Haagse Passage haar deuren. Suite Novotel Den Haag City Centre bestaat alleen uit suites en 
is er speciaal voor mensen die wat langer van huis zijn. De suites zijn geschikt als slaapruimte, 
woonkamer én ontvangstruimte. Talloze moderne voorzieningen binnen en buiten de suites 
laten de gast zich thuis voelen. In veel landen is een long stay hotelconcept als Suite Novotel 
de normaalste zaak, maar in Nederland is dit nog zo goed als uniek.
Suite Novotel is sinds de oprichting in 2010 uitgegroeid tot 30 vestigingen verspreid over 9 
landen. Met de lancering van Suite Novotel Den Haag City Centre is Accor de eerste die Den 
Haag laat kennismaken met een zogeheten ‘long stay’ concept. Den Haag trekt jaarlijks zeer 
veel nationale en internationale bezoekers. Die blijven vaak te kort om een appartement te 
huren, maar wel zo lang dat een regulier hotel niet biedt waar bezoekers anno nu écht naar 
op zoek zijn. Suite Novotel vult dit hiaat op. De 24/7 verkrijgbaarheid van verse tussen-
doortjes en maaltijden, gratis gebruik van een fiets, gratis massages, een goed uitgeruste 
fitnessruimte en een 40-inch flat screen. Zo maar een greep uit de eigentijdse voorzieningen 
binnenskamers en daarbuiten. En niet alleen in de geboden faciliteiten, maar ook in de per-
soonlijke, warme ontvangst – alle medewerkers zijn primair geworven op hun persoonlijkheid 
– loopt Suite Novotel voorop. 



De ICDMA werd in 1963 in Nederland opgericht 
als wereldwijde koepel waarbij zich inmiddels 70 
nationale artsenverenigingen hebben aangesloten. 

Zowel in Europa als wereldwijd wordt er om de vier jaar 
een congres georganiseerd waarbij er tussen beide con-
gressen een tussenpoos van twee jaar wordt gehanteerd. 
Omdat de organisatie dit jaar vijftig jaar bestond, werd 
in 2010 besloten om het jubilerende wereldcongres van 

2014 in Nederland te houden. Cobie van Bruchem, in het 
dagelijks leven specialist ouderengeneeskunde, kreeg als 
voorzitter van de congrescommissie ICMDA 2014 de taak 
om dit congres te gaan organiseren. “Een ICMDA congres 
duurt traditioneel een week ”, licht ze toe. “Bij de editie 
van 2014, die duurde van 19 tot en met 26 juli, waren de 
eerste drie dagen op studentleden gericht en de laatste vier 
op artsen. Gedurende deze dagen werden er naast plenaire 
lezingen allerlei seminars  georganiseerd en konden deel-
nemers en partners deelnemen aan verschillende sociale 
programma’s. Ook vonden er parallelsessies plaats waar 
onder andere internationale christelijke organisaties aan 
deelnamen.” 

Expertise
Met deze enorme klus in het vooruitzicht had de congres-
commissie dringend behoefte aan expertise op het gebied 
van congresorganisatie. De keuze voor Rotterdam als 
locatie was in 2010 al gemaakt. Op voorspraak van een arts 
verbonden aan het Erasmus MC, werd in het beginstadium 
van hetzelfde jaar het Congresbureau van  het Erasmus MC 
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Om de vier jaar organiseert de International Christian 
Medical & Dental Association (ICMDA) een wereldcongres 
voor al haar leden. In 2014 werd het congres na 20 jaar weer 
in Europa gehouden en wel in Rotterdam. De Nederlandse 
congrescommissie van ICMDA 2014 schakelde voor dit 
congres de hulp in van het Congresbureau van het Erasmus 
MC. Het resultaat: een goed en strak georganiseerd congres 
met ruim 900 deelnemers uit 99 landen.

‘Trots op het congres, 
de stad en het resultaat’

Foto’s ICMDA 2014: Hermen Smelt



bij de organisatie van het congres betrok-
ken. Dit congresbureau is in het bezit van de 
classificatie Erkend Congresbureau. “Voor 
ICMDA 2014 hebben we onder andere de 
infrastructuur voor de registratie opgezet 
en beheerd en de daarbij horende financiële 
stromen georganiseerd. Dit was een com-
plex geheel, aangezien de logistiek en de 
catering op locatie werden gecoördineerd en 
er verschillende mailboxen waren opgezet 
zodat vragen met betrekking tot bijvoorbeeld 
registratie bij de juiste personen terecht kwa-
men”, vertelt Susan Dijkstra. Zij is als senior 
conference manager verantwoordelijk voor de 
meerdaagse internationale congressen. 
Een aantal aspecten hield de congrescommis-
sie zelf in de hand, waaronder de keuze voor 
de locatie. Van Bruchem: “De Doelen (5
vergaderhamers) had onze voorkeur vanwege 
de prijs-kwaliteitverhouding, de ligging, de 
bereikbaarheid en de faciliteiten die aan-
sloten bij onze behoefte. Ook waren ze zeer 
professioneel en flexibel en droegen ze zelf 
oplossingen aan. Ze waren zelfs bereid om 
speciaal voor ons hun zomersluiting met een 
week op te schorten. Wel heeft Susan bij het 
maken van de keuze steeds kritisch meegeke-
ken, net als bij de andere onderdelen die we 
zelf op ons namen.”  

Duidelijke taakverdeling
Uiteindelijk was het congres zeer geslaagd. 
De congrescommissie kreeg veel complimen-
ten van de deelnemers over de strakke orga-
nisatie. Deze was mede te danken aan de 
duidelijke taakverdeling en goede communi-
catie, waardoor Van Bruchem en Dijkstra de 
samenwerking als zeer prettig hebben erva-
ren. “Voor mij was het de eerste keer dat ik 
met een congresbureau heb samengewerkt”, 
zegt Van Bruchem. “Hun flexibele houding 
sloot goed aan bij onze eigen cultuur. Ook 
hebben ze ons goede financiële tips met 
betrekking tot subsidies gegeven. Bovendien 
ontstaat er met een aanloopperiode van vier 
jaar ook een verwevenheid en werk je samen 
naar het congres toe.” Dijkstra is zelf erg 
te spreken over de medewerking en betrok-
kenheid van de leveranciers en Rotterdam 
Partners. “Alleen al dat enorme welkomst-
scherm dat vanuit het nieuwe stationsgebouw 
te zien was en de hulp die Cobie destijds bij 
het maken van het bidbook kreeg, waren 
geweldige aanvullingen. Op dat moment 
komt alles samen en ben je echt trots op het 
congres, de stad en op het resultaat.” 
www.erasmusmc.nl/congresbureau
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Erkend Congresbedrijf
In Meeting Magazine worden bedrij-

ven met het keurmerk Erkend 

Congresorganisatiebureau aan u voor-

gesteld aan de hand van een congres 

dat zij hebben georganiseerd of van plan 

zijn om te gaan organiseren. Een Erkend 

Congresorganisatiebureau is een onafhan-

kelijk bedrijf dat is gespecialiseerd in het 

organiseren van (inter)nationale congressen 

en vergaderingen op een professionele basis. 

Zij bieden hoge kwaliteit, behoren tot de top 

in hun vakgebied en worden regelmatig door 

externe inspecteurs gecontroleerd. Alleen 

wanneer een bedrijf aan alle eisen voldoet 

mag het predicaat ‘Erkend Congresbedrijf’ 

worden gevoerd. www.vergaderhamer.nl

Susan Dijkstra en Cobie van Bruchem



Landhuishotel 
De Bloemenbeek

Beuningerstraat 6 
7587 LD De Lutte  
T 0541 - 551224
E sales@bloemenbeek.nl
I www.bloemenbeek.nl 

www.vergaderhamer.nl 
www.vergaderhamer.be

Smederijstraat 2  
4814 DB  Breda 

T: 076 531 77 76
E: info@vergaderhamer.nl

Bent u op zoek naar een vergader- of conferentie-accommodatie en wilt u van tevoren naast bij-
voorbeeld de beschikbare capaciteit en toegankelijkheid ook weten welke kwaliteit er geboden 
wordt? Met de Congres- en Vergaderclassifi catie kunt u het service- en kwaliteitsniveau van een 
locatie controleren dankzij het objectieve meetsysteem van 1 tot en met 5 hamers. De Congres- en 
Vergaderclassifi catie maakt zich sterk voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van 
de branche, het onderscheiden van professionele bedrijven en het promoten van transparantie 
naar de gasten toe. U herkent de geclassifi ceerde accommodaties aan het logo, vergezeld van het 
aantal hamers dat een locatie heeft weten te behalen. 

Kies voor zekerheid
Kies voor accommodaties met een 
congres- en vergaderclassifi catie

Congres- & Vergadercentrum 
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht
T 030 - 282 3248
E manager@domusmedica.nl
I www.domusmedica.nl/
 vergadercentrum

Postillion Hotel Utrecht 
Bunnik

Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik
T  030-6569222
E  hotel.bunnik@postillionhotels.com 
I  www.postillionhotels.com

Beurs-World Trade Center
Congress & Event Center 

Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T 010 - 405 4462
E congress@wtcro.nl
I www.wtcrotterdam.nl

WTC Congrescentrum 
Leeuwarden

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
T  058 – 294 15 50
E  reserveringen@wtcexpo.nl
I www.wtcexpo.nl

Pullman Eindhoven Cocagne

Vestdijk 47
5611 CA  Eindhoven
T  040- 232 6190
E  H5374-RE2@accor.com
I  www.accorhotels.com

Amsterdam RAI
 

Europaplein
1078 GZ  Amsterdam
T 020 - 549 1722
F 020 - 549 1848
I www.rai.nl

Novotel Amsterdam City
 

Europaboulevard 10
1083 AD Amsterdam
T  020 – 541 1123
E  h0515@accor.com
I  www.novotelamsterdamcity.com

World Forum
 

Churchillplein 10
2517 JW Den Haag
T 070-3066 228
E info@worldforum.nl
I www.worldfoum.nl

Van der Valk Hotel 
Venlo

Nijmeegseweg 90 
5916 PT Venlo 
T  077 354 41 41
E  banqueting@venlo.valk.com
I  www.hotelvenlo.nl   

FLEX Meeting Center

Maaltekouter 1
BE-9051 Gent
T  +32 (0)9 241 94 61
E  flandersexpo@artexis.com 
I  www.artexis.com 

Hotel Zuiderduin  

Zeeweg 52  
1931 VL Egmond aan Zee  
T  072- 750 2020
E sales@zuiderduin.nl 
I www.zuiderduin.nl

ss Rotterdam Catering 
& Events

3e Katendrechtsehoofd 25
3072 AM Rotterdam
T  010 - 206 6533
E   info@ssrotterdam-events.nl 
I  www.ssrotterdam.nl 

Hotel Congrescentrum de 
Zeeuwse Stromen

Duinwekken 5
4325 GL Renesse
T  0111-462040
E  info@zeeuwsestromen.nl
I  www.zeeuwsestromen.nl

De Bonte Wever Assen

Stadsbroek 17
9405 BK Assen
T  0592 – 356 000
E  info@debontewever.nl
I  www.debontewever.nl

Kaap Doorn 
Conferentiecentrum

Postweg 9 
3941 KA Doorn
T  0343 – 41 42 41
E  info@kaapdoorn.nl 
I www.kaapdoorn.nl 

IBN Vergadercentrum

Hockeyweg 5
5405 NC Uden
T  0413 33 44 55
E  vergaderen@ibn.nl 
I www.ibn.nl/vergadercentrum 

Woudschoten Hotel &
Conferentiecentrum 

Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist 
T 0343-492492
E info@woudschoten.nl
I www.woudschoten.nl

Congrescentrum Dennenheul

Paul Krugerweg 45
3851 ZH  Ermelo
T 0341 - 56 86 00
E dh@congrescentrum.com 
I www.congrescentrum.com

Theater & Congres Orpheus

Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn
T 055 – 527 03 00
E info@orpheus.nl
I www.orpheus.nl 

Congrescentrum De Werelt
 

Westhoffl aan 2
6741 KH  Lunteren
T 0318 - 48 46 41
E dw@congrescentrum.com 
I www.congrescentrum.com

Golden Tulip Hotel Central
 

Burgemeester Loeffplein 98
5211 RX ’s-Hertogenbosch
T  073-6926 926
E  info@hotel-central.nl
I  www.hotel-central.nl

BCN is uitgeroepen tot beste trainingslocatie en vergaderlocatie van het jaar!
BCN RotterdamBCN Utrecht BCN Utrecht CS

BUSINESS CENTRE NEDERLAND
Vergaderingen - Trainingen - Cursussen- Opleidingen - Workshops
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Congress Care
Uw Medisch Specialist in congressen 
en symposia

Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
T 073-6901415
F 073-6901417
E info@congresscare.com
I www.congresscare.com

Congress by design

Postbus 77
3480 DB Harmelen
T 088 089 8101
F 088 089 8109
E info@congressbydesign.com 
I www.congressbydesign.com

GCB - Groningen 
Congres Bureau

Ubbo Emmiussingel 37B
9711BC  GRONINGEN
T 050 316 8877
F 050 312 6047
E info@gcb.nl 
I www.gcb.nl

It’s all about partnership!

Member of

Landgoed de Rosep
 

Oirschotsebaan 15
5062 TE Oisterwijk
T  013 - 523 21 00
E  info@rosep.com
I  www.rosep.com

Hotel Dennenhoeve

Elspeterweg 14
8071 PA NUNSPEET
T 0341 - 260 106
E info@dennenhoeve.nl
I www.dennenhoeve.nl

Stadsschouwburg 
De Harmonie

Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden
T algemeen: 058 233 0 230
T events: 058 233 0 219 
E evenementen@harmonie.nl
I  www.harmonie.nl

Van der Valk 
Hotel Drachten

Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
T  0512 52 07 05
E  info@drachten.valk.nl
I  www.hoteldrachten.nl

Van der Valk
Hotel Uden

Rondweg 2
5406 NK Uden (A50, afrit 14)
T  0413 799 010
E   inforeserveringen@ 

udenveghel.valk.com
I  www.hoteludenveghel.nl

Van der Valk 
Hotel De Bilt – Utrecht

De Holle Bilt 1
3732 HM De Bilt
T  030 6358736
E  sales@biltschehoek.valk.com
I  www.biltschehoek.valk.com

Van der Valk 
Hotel Gilze-Rijen

Klein Zwitserland 8
5126 TA Gilze
T  0161 454 951
E  receptie@hotelgilzerijen.nl
I  www.hotelgilzerijen.nl 

Van der Valk 
Hotel Amersfoort-A1

Ruimtevaart 22 
3824 MX Amersfoort 
T  0334 540 000
E  sales@amersfoort.valk.com
I  www.hotelamersfoorta1.nl

Van der Valk 
Hotel ARA 

Veerweg 10
3336 LM Zwijndrecht
T 078 623 17 83
E  banqueting@hotelara.nl
I  www.hotelara.nl

Van der Valk Hotel 
Apeldoorn – de Cantharel

Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn
T 055 541 44 55
E  sales@vandervalkapeldoorn.nl
I  www.vandervalkapeldoorn.nl 

Van der Valk 
Hotel Arnhem

Amsterdamseweg 505
6816 VK Arnhem
T  026 482 1100
E  sales@arnhem.valk.com
I  www.hotelarnhem.nl

Van der Valk 
Hotel Princeville Breda

Princenhagelaan 5
4813 DA Breda
T  076 522 60 55
E  princeville@valk.com
I www.hotelprinceville.nl

Van der Valk 
Hotel Leusden-Amersfoort

Philipsstraat 18 
3833 LC Leusden 
T 0334 345 345
E  sales@leusden.valk.com
I  www.hotelleusden.nl

Van der Valk 
Hilversum – de Witte Bergen

Rijksweg 2
3755 MV Eemnes
T  035 5395800
E  sales@wittebergen.valk.nl
I  www.hoteldewittebergen.nl

Van der Valk 
Hotel Arnhem

Amsterdamseweg 505
6816 VK Arnhem
T  026 482 11 00               
E  sales@vandervalkarnhem.nl
I www.hotelarnhem.nl

Van der Valk 
Hotel Volendam 

Wagenweg 1 
1145 PW Katwoude
T 0299 36 56 56
E sales@hotelvolendam.com 
I www.hotelvolendam.com

Van der Valk 
Hotel Eindhoven - 
040 Congress & Events

Aalsterweg 322
5644 RL  Eindhoven
T 040 211 60 33
E  reservations@eindhoven.valk.com
I  www.hoteleindhoven.nl

info@ verg aderhamer.nl  • w w w.verg aderhamer.nl

Smederijstraat 2  
4814 DB Breda 
T 076 531 77 76

Een Erkend Congresorganisatiebureau (ook wel Professional Congress Organiser, PCO genoemd) is een on-
afhankelijk bedrijf dat is gespecialiseerd in het organiseren van (inter)nationale congressen en meetings 
op een professionele basis. Zij bieden hoge kwaliteit en behoren tot de top in hun vakgebied en worden 
regelmatig door externe inspecteurs gecontroleerd. 

Bovendien worden aan de hand van informatie en wensen van afnemers en technologische ontwikkelingen 
de eisen regelmatig aangescherpt en uitgebreid. Erkende congresorganisatiebureaus lopen nadrukkelijk 
voorop met kwaliteit op het gebied van zakelijk bijeenkomen.

Alleen wanneer een bedrijf aan alle eisen voldoet mag het predikaat ‘Erkend Congresbedrijf’ worden ge-
voerd. Erkende congresorganisatiebureaus bieden opdrachtgevers tal van zekerheden op elk gebied. De 
voorbereiding, de organisatie en begeleiding op de dag van het evenement, de afhandeling; opdrachtge-
vers kunnen er zeker van zijn dat het evenement vlekkeloos verloopt.

Kies voor zekerheid
Kies voor een erkend Congresbedrijf

www.valkbusiness.nl

Van der Valk Hotel 
Middelburg

Paukenweg 3
4337 WH Middelburg
T  0118 44 2525
E  middelburg@valk.nl
I  www.valkmiddelburg.nl      



Congress Care
Uw Medisch Specialist in congressen 
en symposia

Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
T 073-6901415
F 073-6901417
E info@congresscare.com
I www.congresscare.com

Congress by design

Postbus 77
3480 DB Harmelen
T 088 089 8101
F 088 089 8109
E info@congressbydesign.com 
I www.congressbydesign.com

GCB - Groningen 
Congres Bureau

Ubbo Emmiussingel 37B
9711BC  GRONINGEN
T 050 316 8877
F 050 312 6047
E info@gcb.nl 
I www.gcb.nl

It’s all about partnership!

Member of

Landgoed de Rosep
 

Oirschotsebaan 15
5062 TE Oisterwijk
T  013 - 523 21 00
E  info@rosep.com
I  www.rosep.com

Hotel Dennenhoeve

Elspeterweg 14
8071 PA NUNSPEET
T 0341 - 260 106
E info@dennenhoeve.nl
I www.dennenhoeve.nl

Stadsschouwburg 
De Harmonie

Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden
T algemeen: 058 233 0 230
T events: 058 233 0 219 
E evenementen@harmonie.nl
I  www.harmonie.nl

Van der Valk 
Hotel Drachten

Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
T  0512 52 07 05
E  info@drachten.valk.nl
I  www.hoteldrachten.nl
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Golden Tulip is onderdeel van Louvre Hotels Group, 
een toonaangevende speler in de internationale 
hospitality industrie. De groep heeft meer dan 1100 

hotels in 42 landen, variërend van 1 tot 5 sterren en verdeeld 
over de merken Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip 
Inn, Golden Tulip en Royal Tulip Luxury Hotels. Onlangs 
kondigde de groep nog uitbreidingen aan in Indonesië. Het 
gaat om de opening van dertig hotels van Golden Tulip en 
Première Classe in de komende drie jaar. Ook in Duitsland 
wordt het aantal op korte termijn vergroot met 10 Golden  

Tulip en Tulip Inn hotels in Duitse steden.
Maar ook in Nederland zijn in de afgelopen jaren de 
nodige stappen gezet. Zo is begin vorig jaar Golden Tulip 
Amsterdam West geopend, een prachtig nieuw hotel met 245 
kamers en vorig jaar zomer is Tulip Inn Eindhoven Airport 
aan het portfolio toegevoegd. Dit geheel nieuwe hotel bevindt 
zich bovenop de terminal van de luchthaven. Een welkome 
aanvulling, aangezien de regio Eindhoven groeiende is en 
ook Eindhoven Airport jaarlijks meer passagiers ontvangt.

Momenteel heeft Golden Tulip in de Benelux ruim 40 hotels. 
Een aantal daarvan bevindt zich in belangrijke steden zoals 
Brussel, Antwerpen, Breda en Leiden. Maar ook aan het 
strand zijn prachtige Golden Tulip hotels te vinden. De 
zakelijke boekers die hun bijeenkomsten willen combine-
ren met een strandwandeling kunnen dat perfect doen in 
Noordwijk of Westduin. Maar een vergadering, congres of 
brainstormsessie kunnen ook prima in de bossen van Leende, 
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Het gaat goed met Golden Tulip. 
Internationaal, maar ook in Nederland, het 
thuisland waar Golden Tulip ruim 50 jaar 
geleden is opgericht. Kwaliteit, diversiteit en 
duurzaamheid zijn de speerpunten.

Ambitieus Golden Tulip 
staat voor kwaliteit met 
een lokaal karakter



Oranjewoud of Ermelo plaatsvinden. Kortom, het portfolio 
is divers en afwisselend. Strand, bos of in de stad; het kan in 
Nederland en daarbuiten.

Local flavours
In 2012 vierde Golden Tulip zijn vijftigste verjaardag. Vijftig 
jaar ervaring in gastvrijheid en het bieden van hoge kwaliteit 
service. De komende jaren gaat Golden Tulip door met het 
overtreffen van de verwachtingen van de gasten. Ondanks de 
diversiteit hanteert Golden Tulip voor wat betreft de kamers 
en de uitstraling de internationale standaarden. Maar elk 
hotel voegt daar local flavours aan toe. Deze touch, het lokale 
karakter, wordt door elk hotel nageleefd. Het merendeel van 
de hotels wordt lokaal door franchisenemers gerund, waar-
door elk verblijf anders is. Hotelmanagers van de Golden 
Tulip en Tulip Inn hotels opereren veel meer als ondernemers 
en spelen daarmee ook in op de wensen van de gasten. 

Duurzaamheid
Wat Golden Tulip ook nastreeft, is duurzaam opereren. 
Daarom zijn veel van de Golden Tulip en Tulip Inn hotels 
aangesloten bij Green Key, een internationaal keurmerk 
voor duurzame bedrijven in de hotel- en recreatiebranche. 
Behalve maatregelen die zijn genomen in het hotel zelf, zoals 
bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen, lichtbesparin-
gen en afvalscheiding, zoeken veel van de hotels ook hun leve-
ranciers uit op het criterium maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het linnengoed wordt bijvoorbeeld in de meeste 
hotels gewassen door een leverancier die geen water verspilt 

en vooral biologisch afbreekbare wasmiddelen gebruikt. Zo 
wordt de keten duurzamer.

Service
Service staat hoog in het vaandel. Voor de gast, maar ook 
voor de boeker, de mensen die de managers van bedrijven 
ondersteunen. Zo heeft Golden Tulip voor zakelijke boekin-
gen de Central Meeting Line, de centrale reserveringslijn. 
Eén contact voor alle vragen. Het voorkomt dat de boeker 
van zakelijke bijeenkomsten tien verschillende hotels moet 
benaderen voor offertes.
Ook heeft Golden Tulip een loyaliteitsprogramma voor 
boekers van hotelovernachtingen en vergaderaccommo-
daties: Ambassador Club. Bij de Ambassador Club wordt 
het boeken bij elke Tulip Inn, Golden Tulip Hotel of Royal 
Tulip beloond. Leden kunnen per gemaakte boeking punten 
sparen en die inwisselen voor overnachtingen, leuke gifts of 
schenkingen. Behalve het sparen van punten profiteren boe-
kers verder van extra voordelen bij deelnemende hotels, zoals 
speciale VIP-behandelingen, een gratis welkomstdrankje in 
de bar of een upgrade van de kamer. Golden Tulip zet graag 
een extra stapje. Voor de gast, maar dus ook voor de manage-
mentondersteuners. 

Bij Golden Tulip haalt u meer uit uw meetings en events. Stad, strand of bos? 

Wat uw wensen ook zijn, bij Golden Tulip is het mogelijk. Voor meer informatie: 

wwww.goldentulip.com. Wilt u meer informatie voor uw vergadering, training 

of cursus?  Vraag uw offerte op maat aan bij Golden Tulip’s Central Meeting 

Line. Tel.: 0343-523020 - E-mail: Hholland@centralmeetingline.com

Locatie Meeting

MeetingMagazine.nl   65



Resideren op niveau?

Gelderland levert je mooie streken!

Voor een bijzondere ontmoeting, ga naar Zakelijkestreken.nl

Bilderberg Zuid 
Veluwe Hotels
Dat is pas écht munt slaan uit 
uw vergadering!

Hotel de Buunderkamp | Hotel Wolfheze
Hotel Klein Zwitserland | Hotel de Bilderberg
T 0317 31 83 19 | JSchuring@bilderberg.nl 
www.bilderberg.nl

Congrescentrum
50|50 Hotel Belmont  
Zakelijk, smakelijk én vermakelijk!

Goorsteeg 66 | 6718 TB Ede
T 0318 48 23 65
reserveringen@5050-belmont.nl
www.5050-congres.nl | www.5050-belmont.nl

Van der Valk 
Hotel Arnhem
Verrassend vanzelfsprekend

Amsterdamseweg 505 | 6816 VK Arnhem
T 026 482 11 00
sales@arnhem.valk.com
www.hotelarnhem.nl

Theater & Congres
Orpheus
Orpheus: hét podium 
voor uw evenement!

Churchillplein 1 | 7314 BZ Apeldoorn
T 055 527 03 30
sales@orpheus.nl
Orpheus.nl/congres

Landgoed Hotel 
Groot Warnsborn
Groot Warnsborn, zowel zakelijk 
als privé, nèt even meer!

Bakenbergseweg 277 | 6816 VP Arnhem
T 026 44 55 751 
info@grootwarnsborn.nl
I www.grootwarnsborn.nl 

BEST WESTERN PLUS 
Hotel Haarhuis

Sinds 1918 hét stadshotel 
van Arnhem !

Stationsplein 1 | 6811 KG  Arnhem 
T 026 442 74 41 | info@hotelhaarhuis.nl 

www.hotelhaarhuis.nl

Congrescentrum 
De Werelt
Goed voor elkaar!

 

Westhoffl aan 2 | 6741 KH  Lunteren
T 0318 48 46 41 | info@congrescentrum.com

www.congrescentrum.com 

Papendal 
Het hart van de 

Nederlandse topsport!

Papendallaan 3 | 6816 VD Arnhem
T 026 483 79 00 | info@papendal-hotel.nl 

www.papendal.nl

Golden Tulip 
Val Monte 

“Organiseer uw 
bijeenkomst op de berg!”

Oude Holleweg 5 | 6572 AA Berg en Dal 
T 024 684 20 00  | info@goldentulipvalmonte.nl  

www.goldentulipvalmonte.nl
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Buitenplaats Vaeshartelt

Met Liefde Kan Alles
 
Buitenplaats Vaeshartelt - Weert 9
6222 PG Maastricht - T 043 – 369 0200
reserveringen@vaeshartelt.nl - www.vaeshartelt.nl 

Het Maashotel

Genieten bij het allermooiste plekje langs de maas
 
Het Maashotel - Veerweg 11 - 5872 AE Broekhuizen
T 077 – 463 2114 - info@hetmaashotel.nl
www.hetmaashotel.nl

Château St. Gerlach

Savoir Vivre in Zuid-Limburg 
 
Château St. Gerlach - Buitenplaats van Maastricht - Joseph Corneli Allée 1
6301 KK Valkenburg aan de Geul - 31 (0)43 608 88 88
erlach@chateauhotels.nl - www.chateauhotels.nl

Sandton Château De Raay

Stijlvolle Meetings en Events op een inspirerende locatie
 
Sandton Château De Raay
Raayerveldlaan 6 - 5591 EN  Baarlo - T: 077 - 321 4000  
baarlo@sandton.eu - www.sandton.eu/baarlo



Unieke locatie
Met onze ligging in het midden 
van de Veluwe is inspiratie ver-

zekerd! De centrale ligging en de rus-
tige en bosrijke omgeving maken onze 
locatie geschikt voor zowel zakelijke 
als particuliere bijeenkomsten. Of het 
nu gaat om een vergadering, meeting, 
training of congres: wij zorgen samen 
met u dat uw evenement een groot suc-
ces wordt. Wij werken samen met u een 
voorstel op maat uit. Maatwerk is waar 
wij goed in zijn. En ook als u komt voor 
een diner voor twee, of met een grote 
groep, dan zullen wij uw verblijf onver-
getelijk maken.

Toegevoegde waarde
Steeds vaker is er de vraag naar iets 
extra’s tijdens een vergadering of mee-
ting. Daar spelen wij op in door het 
aanbieden van onder andere theater-
vermaak, een kaasplankje of (kook)
workshop tijdens, of aansluitend aan 
uw bijeenkomst.  Ook met onze menu-
kaart stemmen wij dit af met gezonde 
en veelal huisgemaakte producten. 

Belmont is onderdeel van het Leger des 
Heils, dat merkt u bijvoorbeeld doordat 
er bij ons mensen werken die re-inte-
greren. En we schenken alcoholvrije 
alternatieven voor bier en wijn. Uw 
keuze voor onze locatie past daarmee 
in een maatschappelijk verantwoorde 
ondernemingsstrategie. 

Uw meeting bij Belmont
Wilt u een (halve) dag vergaderen of 
een meerdaagse meeting organise-
ren? Met keuze uit 10 vergaderzalen, 
geschikt voor 10 tot 200 personen, en 
een congreshal/theaterzaal voor 350 
personen is een meeting bij Belmont 
altijd een succes. Overnachten bij 
Belmont? Dat kan in één van de 50 
hotelkamers van ons 4-sterren hotel.  
Vanaf het begin van uw aanvraag zul-
len wij alle uitdagingen met u aangaan 
om uw evenement te laten slagen.

Meer info? www.5050-belmont.nl, www.5050-

congres.nl. Of bel naar 0318 - 482 365.

Locatie Meeting
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Service en gastvrijheid staan centraal tijdens uw meeting en 
verblijf. U voelt zich direct welkom door de vriendelijkheid van 
het personeel. Geniet van de mooie ambiance bij binnenkomst. 
Het gehele terrein is omgeven door bos: dus rust, ruimte en 
privacy zijn hier aanwezig. Onze eigen tuinderij van 9 hectare 
levert onbespoten groenten en fruit. Het is heerlijk genieten in 
het restaurant en de brasserie met streekgerechten. 

Aandacht voor 
u en uw gasten

50|50 Hotel Belmont - Vergader- en Congrescentrum



Voor de deelnemers is de EIBTM hét jaarlijkse 
event om beslissers te ontmoeten uit de gehele we-
reld; voor de Hosted Buyers of vakbezoekers is het 

een unieke kans om meer dan 3.000 mondiale merken 
en leveranciers te ontmoeten uit meer dan 150 landen, 

en productieve meetings te houden. Uit een enquête na 
de vorige beurs bleek dat Nederland in de Buyers top-10 
landen zat voor events in Europa, gemeten naar aan-
tal events gehouden in de afgelopen twaalf maanden, en 
voorspeld voor de komende twaalf maanden (per oktober 
2013).

Het Knowledge Programme van de EIBTM gaat niet 
alleen over meetings, maar is tevens een belangrijke 
bijdrage aan de beurs, en een centrum voor professionele 
training met seminars, workshops en congres-sessies die 
alle actuele thema’s behandelen waarmee de branche 
nu en in de toekomst te maken heeft. Het programma 
is gevuld met invloedrijke, deskundige sprekers die de 
bezoekers inzicht en advies bieden waarmee ze hun car-
rière en zakelijke ontwikkeling kunnen verbeteren.

Nieuw dit jaar is de ‘My Association | My Club’, het 
nieuwe Hosted Buyer initiatief voor Association Meeting 
Planners. My Association | My Club stelt Association 
Buyers in staat, hun eigen agenda op te stellen, inclusief 
tijd om te netwerken met collega’s binnen de Association 
groep en te kiezen uit het aanbod aan trainingssessies.  
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Elk jaar in november vindt de EIBTM plaats, 
dé vakbeurs en het toonaangevende event 
voor de meeting en events branche. In de drie 
dagen die de vakbeurs duurt, bezoeken zo’n 
15.000 personen die actief zijn in de branche, 
het event om zaken te doen, te netwerken, 
kennis te vergaren en de banden met collega’s 
uit de gehele wereld weer aan te halen. Dit 
alles in één van de meest aantrekkelijke 
steden in Europa: Barcelona, dat onlangs als 
vierde eindigde in de ICCA stedenranglijst van 
meeting en events destinaties. 

EIBTM: the place to be



Bovendien biedt de EIBTM dit jaar een een-op-een service 
waarmee de klanten kunnen samenwerken met de belang-
rijkste standhouders op het event, die op hun beurt in staat 
zijn, hun partners en deelnemers te helpen in de aanloop 
naar en tijdens de EIBTM. Met deze nieuwe service wil de 
organisatie een echt toegevoegde waarde leveren voor de 
deelnemers en hun deelname aan de EIBTM, waarmee ze 
optimaal rendement kunnen halen uit hun aanwezigheid.

Voor professionals werkzaam in de branche van meetings, 
events en zakelijke reizen, als koper of als leverancier, biedt 
de EIBTM het beste platform om zaken te doen, inspira-
tie op te doen en sterke relaties op te bouwen. Voor meer 
informatie over de EIBTM 2014, bezoek www.eibtm.com/
destinations

Registratie nu open voor vakbezoekers
Via www.eibtm.com/visit kunnen meetings professionals 
zich nu al registreren voor hun bezoek aan de EIBTM 
2014. De voordelen van vooraf registreren zijn legio: gratis 
snelle entree, flexibiliteit om persoonlijke schema’s op te 
stellen, korting op reis- en verblijfkosten, de kans om een 
aantal netwerkevenementen bij te wonen (zoals de officiële 
EIBTM Welcoming Reception op 18 november en het 
EIBTM Networking Hour voorafgaand aan de EIBTM 
Club Night in Opium Mar) en aanvullende informatie te 
krijgen voorafgaand aan de beurs waarmee het bezoek zo 
effectief mogelijk kan worden gemaakt.  

Graeme Barnett, EIBTM Senior Exhibition Director, 
Reed Travel Exhibitions: “Net zoals elk jaar kijken we er 

naar uit om bezoekers uit de gehele wereld te ontvangen en 
we zijn verheugd over het feit dat ze elk jaar weer tevreden 
naar huis terugkeren. Na de EIBTM 2013 gaf 97% van de 
vakbezoekers aan, dat de EIBTM van groot belang was 
voor hun onderneming en een niet te missen event was. 
We horen elke keer weer dat de EIBTM dé plek was waar 
de meeste belangrijke deals in de MICE-branche gesloten 
worden, het perfecte platform om drie dagen lang zaken 
te doen tussen 3.000 top internationale leveranciers in de 
meeting branche.” 

Reis en verblijf
De EIBTM biedt alle bezoekers een aantal kortingen 
op reis- en verblijfkosten, onder meer maximaal 50% 
op vluchten met Iberia en Lufthansa, en kortingen op 
treinreizen met Renefe en ferry-overtochten met Acciona 
Trasmediterránea. Voor wat betreft de verblijfkosten: een 
aantal officiële en onofficiële partner-hotels bieden tarieven 
vanaf 99 euro per persoon per nacht. Voor alle info: www.
eibtm.com/travel-discounts 

EIBTM Hosted Buyer Programme
Als u een beslisser bent of verantwoordelijk bent voor 
budgettaire beslissingen binnen uw organisatie voor wat 
betreft meetings, incentive-reizen, zakenreizen, interna-
tionale congressen of events, komt u in aanmerking om 
de EIBTM bij te wonen als Hosted Buyer. Voor meer infor-
matie: www.eibtm.com/hosted  

EIBTM 2014 vindt plaats van 18 – 20 november. Bezoek EIBTM op LinkedIn, 

Twitter en Facebook.

Beurs Meeting
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HOI. De Harde Cijfers.  www.hoi-online.nl 

Harry Dekker van Unilever wil graag weten of hij het juiste bedrag betaalt voor z’n advertenties.  
Dekker let daarbij o.a. op het HOI-keurmerk. Als titels dat keurmerk hebben, betekent dit dat de 
oplagecijfers gecontroleerd zijn en dat advertentietarieven daarop zijn gebaseerd. Als bladen  
dat certificaat niet hebben doet Dekker geen zaken met ze. PS Deze titel heeft het HOI-keurmerk.
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”Elke adverteerder zou deze 
advertentie moeten lezen.”

Harry Dekker, Media Director Unilever Benelux
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Zwitserland

Onuitwisbare herinneringen
Eerste Zandhotel ter wereld in Nederland - Dineren op het hoogste niveau
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Onuitwisbare 
herinneringen

Zwitserland

Zwitserland klimt langzaam maar zeker hoger op de lijst van meest favoriete zakelijke 
bestemmingen. Niet zo gek wanneer je bedenkt dat dit land alles in huis heeft voor een 
onvergetelijke meeting of incentive. Voor het Luxury katern reisde Meeting Magazine af naar 
deelstaat Graübunden waar je, omringd door een sprookjesachtige omgeving, de waan van 
de dag al snel vergeet in één van de prachtige hotels die het gebied rijk is. 
Fotografie Karim de Groot



Zwitserland Luxury

Vanaf de luchthaven van Zürich reizen we 
naar het treinstation van Chur, waar we de 
Arosa express trein naar Arosa nemen. Een-

maal de stad uit, klimt de trein langs het Schafinger-
dal opwaarts en passeren we alpenweiden, uitge-
strekte bossen, bergtoppen en het wereldberoemde 
Langwieserviaduct. Na een klein uurtje bereiken 
we Arosa op 1800 meter hoogte. Deze plaats kent 
een lange geschiedenis als kuuroord. De Tschug-
gen Bergoase van het Tschuggen Grand Hotel is een 
ultramoderne spa met een oppervlakte van 5000m2 
en is ontworpen door de bekende Zwitserse architect 
Mario Botta. Het telt vier verdiepingen en is letterlijk 
in de bergen gebouwd. Eenmaal gearriveerd in onze 
kamer, worden we overweldigd door de aanblik van 
het uitzicht. De panoramische ramen bieden fantas-
tische vergezichten naar de omliggende bergen en 
alsof dat nog niet genoeg is, heeft de kamer ook nog 
een windstil balkon. Door het adembenemende uit-
zicht zouden we bijna vergeten hoe waanzinnig mooi 
de kamer is. Interieurarchitect Carlo Rampazzi heeft 
iedere verdieping zijn eigen kleurthema en stijl mee-
gegeven. Natuurlijke materialen en zachte, warme 
kleuren zorgen voor een harmonieuze sfeer. 

Venetiaanse stucco 
Leo Maissen, de general manager van het hotel, staat 
ons bij de receptie op te wachten voor een rondlei-
ding. Maissen vertelt dat het hotel diverse awards in 
de wacht heeft gesleept en lid is van Leading Hotels 

of the World, Leading Spas en Swiss Deluxe Hotels.
Overal zien we motieven terugkomen die geïn-
spireerd zijn door het nabijgelegen woud. Het 
paradepaardje is de Cigar Lounge, waar echte 
tabaksbladeren in de muur verwerkt zitten. Maar 
ook bij het zien van de Venetiaanse stucco op de 
muren en plafonds waar uren handwerk in zit, wor-
den we even stil. ’s Avonds dineren we in restaurant 
La Vetta, één van de vijf restaurants die het hotel 
telt. Het restaurant, dat verfijnde Mediterraanse 
gerechten op de kaart toont, is bekroond met één 
Michelinster. Hier komen we al gauw tot de con-
clusie dat de passie voor het vak ook in de keuken is 
doorgedrongen. 

Kneipp-bad
’s Ochtends worden we uitgerust wakker en besluiten 
we de spa van het hotel te bezoeken. Onder andere 
zwembaden, sauna’s, stoombaden, een Kneipp-bad, 
zonneterrassen en twaalf behandelruimten zorgen 
ervoor dat zelfs de meest verwende wellnessgast hier 
aan zijn trekken komt. Dan is het alweer tijd om 
naar het volgende de hotel te gaan. We nemen de 
trein terug naar Chur om onze reis te vervolgen naar 
Flims.
www.tschuggen.ch

Het skigebied Laax vormt samen met de dorpen 
Flims en Falera één van de grootste aaneengesloten 
skigebieden met maar liefst 235 kilometer aan pistes. 

Faciliteiten Tschuggen 
Grand Hotel 
- 130 Kamers 

- 2 Privé Spa Suites

- 5 Restaurants

- Spa 5000m2 

-  Hoogst gelegen 18 holes  

golfbaan van Europa

-  Diverse vergaderzalen met 

natuurlijk daglicht en audiovi-

suele apparatuur (60m2, 40m2, 

25m2)

- Diverse vergaderarrangementen

- Golfbaan

-  Tschuggen Express: skilift  

speciaal voor de hotelgasten 

voor directe toegang tot  

de piste

- Limousine/helikopter transfer

- Gratis wifi

MeetingMagazine.nl   75



In het voorjaar en in de zomer kun je er perfect 
mountainbiken of een duik nemen in de Caumasee. 
Te midden van de grandioze bergpanorama’s van 
Graubünden ligt het hotel Waldhaus Flims, dat deel 
uitmaakt van Small Luxury Hotels of the World. 
Onze suite heeft de uitstraling die bij een grand 
hotel hoort en is voorzien van een groot balkon dat 
uitzicht biedt over de prachtig aangelegde tuin. 
Volgens Marion Minarik, marketingmanager van 
het hotel, gaat de geschiedenis van Waldhaus Flims 
terug tot 1877. Naast het vijfsterren Grand Hotel 
zijn er nog drie gastenhuizen. Chalet Belmont is het 
viersterren chalet, terwijl Villa Silvana uit 1889 ooit 
werd bezocht door koningin Wilhelmina met haar 
moeder prinses Emma, die graag in deze regio ver-
bleef. Het Belle Epoque Pavillion is met zijn enorme 
balzaal het bruisende middelpunt van activiteiten. 

Museum
Bijzonder is het eigen museum in het hotel. “Je vindt 
hier relikwieën en curiositeiten van 138 jaar hotel-
geschiedenis”, vertelt Minarik enthousiast. “Voor 
groepen vanaf 20 personen organiseren we speciale 
museumdiners. Tijdens deze zevengangen diners 
verblijf je bij elke gang in één van de zeven ruimtes 
van het museum.”
Vervolgens wandelen we door de tuinen van het 
hotel. Waldhaus Flims heeft het grootste hotel-
park van Zwitserland. Met een oppervlakte van 
40.000m2 is het park uitermate geschikt voor bar-
becues, openluchtconcerten en diverse ceremonies. 
Maar ook als filmlocatie is de locatie inmiddels ont-
dekt. “In mei van dit jaar is hier een Hollywoodfilm 

opgenomen”, blikt Minarik terug. “De Italiaanse 
regisseur Paolo Sorrentino was hier samen met 
acteurs Michael Caine, Jane Fonda en Harvey 
Keitel en een hele delegatie mensen voor een aantal 
weken.” 

Design Floating Suite
Waldhaus Flims beschikt over diverse sauna’s, 
stoombaden en zwembaden die samen goed zijn 
voor een oppervlakte van 3000m2. Bijzonder zijn de 
Design Floating Suite en de twee privéspa’s.
’s Avonds worden we verwacht in Grand Restaurant 
Rotonde, één van de zes restaurants van het hotel. 
Terwijl we aan tafel zitten, hebben we uitzicht op 
het imponerende berglandschap. 
De volgende dag brengen diverse gondels ons tot 
3000 meter hoogte. Hier geniet je van een specta-
culair uitzicht en kun je heerlijk wandelen. Daarna 
besluiten we met de elektrische fietsen van het hotel 
naar de kristalheldere Caumasee te gaan. Terwijl de 
dauw nog boven het turquoise water hangt, nemen 
we een verfrissende duik in het sprookjesachtige 
meer. Helaas moeten we vlak daarna alweer ver-
trekken naar onze laatste bestemming, Bad Ragaz. 
www.waldhaus-flims.ch

Bij aankomst op het treinstation van Bad Ragaz 
krijgen we meteen een goede indruk van wat ons 
te wachten staat bij Grand Resort Bad Ragaz; we 
worden opgehaald in een luxe Porsche Carrera. Het 
plaatsje Bad Ragaz, in het Rijndal van St. Gallen en 
aan de voet van de Pizol, is bekend om haar kuur-
oorden en de Taminakloof. Hier is de befaamde 
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Faciliteiten 
Waldhaus Flims
- 150 Kamers 

- 6 Restaurants

- Spa 3000m2 

-  14 zalen met audiovisuele  

apparatuur tot 1800 personen

- Diverse vergaderarrangementen

- Tennisbaan

- Curling 

- Limousine/helikopter transfer

- Gratis wifi



warmwaterbron te vinden die altijd een temperatuur 
meet van 36,5 graden en een helende werking wordt 
toegedicht. Ditzelfde water is overal in Grand Resort 
Bad Ragaz te vinden, in de thermale baden maar 
ook in diverse fonteinen bij het hotel. 

Pracht en praal
Het resort, dat deel uitmaakt van Leading Hotels of 
the World en Swiss Deluxe Hotels, bestaat uit twee 
vijf-sterren hotels; het Grand Hotel Quellenhof & 
Spa Suites en Grand Hotel Hof Ragaz. Onze kamer 
heeft een klassieke uitstraling en tevens een balkon. 
De luxe badkamer is enorm qua oppervlakte. Jan 
Werlé, sales manager van het hotel, toont ons graag 
de rest van het hotel. In het hotel zijn diverse boe-
tieks van toonaangevende ontwerpers. De duurste 
suite kost maar liefst 14.000 chf per nacht. Maar dan 
heb je ook eigen spa-faciliteiten.  

Gezondheid
Met een welllnesscenter van in totaal bijna 13.000 m2, 
is hier een centrale rol weggelegd voor gezondheid en 
ontspanning. “Wij behoren wereldwijd tot de beste 
medical health resorts”, licht Werlé toe. “Hier kun je 
niet alleen terecht voor allerlei soorten ontspannende 
behandelingen, maar we hebben ook specialisten in 
huis op het gebied van reumatologie, revalidatie, stof-
wisselingsoptimalisering, dermatologie en oogheel-
kunde. In ons Olympisch Medisch Centrum komen 
bovendien sporters van het hoogste niveau voor een 

behandeling.” 
’s Avonds dineren we in één de acht restaurants die 
samen goed zijn voor 58 GaultMillau punten en één 
Michelinster. Wij nemen plaats bij Restaurant Bel-
Air en kiezen voor een menu dat geheel in het teken 
staat van licht verteerbare en gezonde voeding. Na 
het diner bezoeken we het casino van het hotel. Hier 
wordt onder andere roulette, Black Jack en Poker 
gespeeld. 
’s Ochtends bij het ontbijt vertelt Welré dat ook voor 
zakelijke gasten gedacht is aan het gezondheidsaspect. 
“Zo bieden we voor deze doelgroep speciale menu’s 
waarvan je energie krijgt, of die er juist voor zorgen 
dat je je beter kunt concentreren op je meeting.”
Na het ontbijt genieten we nog even van de hyper-
moderne spa. Bijzonder is het kruidenstoombad met 
Swarovski kristallen, maar ook de belevenisdouches 
en de diverse sauna’s en de heerlijke verwarmde 
handdoeken zijn noemenswaardig.
Na vier dagen compleet in de watten te zijn gelegd in 
de meest mooie omgeving die je maar kunt wensen, 
is het lastig afscheid nemen. 
In het vliegtuig van Swiss International Air Lines 
vliegen we businessclass, dus de verwennerij gaat 
gelukkig nog even door. Pas wanneer we weer op 
Schiphol landen, staan we zowel letterlijk als figuur-
lijk weer met beide benen op de grond.
www.resortragaz.ch

Zwitserland Luxury
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Faciliteiten Grand 
Resort Bad Ragaz 
- 267 Kamers

- 8 Restaurants

- Diverse boetieks 

- 12.800m2 Spa 

- Medisch Centrum

- 18 Holes golfbaan

- In-house casino

- Tennisbanen

- Gratis wifi

- Limousine / helikoptertransfer

-  2 Harley Davidson’s staan koste-

loos ter beschikking voor gasten

-  5 Zalen met audiovisuele appa-

ratuur (362m2, 91m2, board room 

voor maximaal 18 personen, 

lounge voor maximaal 14 per-

sonen)



“Zand heeft echter wel meer beperkingen dan ijs”, 
aldus directeur Alec Messchaert, “Ook zitten onze 
gasten er natuurlijk niet op te wachten om in een zan-

derig bed te slapen, en moet de badkamer uiteraard schoon 
en comfortabel zijn.” Er is dan ook gekozen voor een mooie 
combinatie van hoogwaardige voorzieningen, maar dan 
wel volledig in de stijl van zandsculpturen. Het Zandhotel 

is verwerkt in een zandsculptuur van 8 meter hoog, dat het 
stadje ‘Bedrock’ uit de Flintstones uitbeeldt. Dit in verband 
met het thema van het Festival dit jaar: Hollywood. Ook in 
de hotelkamer zelf staan zandsculpturen, en de zanderige 
muren en het zandplafond maken het geheel compleet.

Luxe uitstraling
Dankzij een aantal sterke partners heeft het Zandhotel 
uiteindelijk de luxe uitstraling gekregen die de initiatief-
nemers voor ogen hadden. Projectleider Roy Walthaus, 
die de realisatie van het Zandhotel coördineerde, licht toe: 
“Het Zandhotel is voorzien van een luxe badkamer dankzij 
onze landelijke partner Sanisale, maar ook lokale onder-
nemingen zoals woonwinkel Ideetje, beddenspeciaalzaak 
Cuperus & Wijnhorst en Tapijthuis Sneek hebben ons initi-
atief enorm gesteund!”

Groot succes
Voor de organisatie is de realisatie van dit eerste Zandhotel 
nu al een groot succes. “Er is al interesse vanuit diverse 
landen, en de ontwerpen voor Zandhotels in Engeland 
en Duitsland in 2015 liggen al op de tekentafel” aldus 
Messchaert. Het Zandhotel in Friesland is slechts tijdelijk te 
reserveren tot 28 september 2014, via www.zandhotel.nl 
In de volgende editie wordt het Zandhotel beoordeeld in de Hotelrecensie
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Begin september heeft het eerste Zandhotel 
ter wereld zijn deuren geopend in Nederland. 
Het Zandsculpturen Festival Friesland in 
Sneek, dat zomers circa 50.000 bezoekers 
trekt, biedt tijdelijk de mogelijkheid om 
te logeren in een ‘magische wereld van 
zandsculpturen’. Het luxueuze onderkomen 
is geïnspireerd door de welbekende IJshotels 
in Zweden en Finland, waar men kan 
overnachten in een hotel gebouwd van ijs. 
Voor de Haagse Evenementenorganisator 
Global PowWow aanleiding om dit unieke 
concept ook in zand te ontwikkelen. 

Eerste Zandhotel® ter 
wereld in Nederland

Luxury Locatie



Tijdens deze ‘Hemels Rembrandt’-weken zal Sterren-
chef Wilco Berends in ‘quatre mains’ met de chef van 
de Rembrandt Tower Boardroom het diner verzor-

gen. Speciaal voor Hemels Rembrandt heeft Museum het 
Rembrandthuis een bijzondere collectie werken van Rem-
brandt samengesteld met het thema ‘Het Amsterdam van 
Rembrandt’. Elke avond voor het diner geeft een conserva-
tor van Het Rembrandthuis een lezing over de betreffende 

tentoonstelling. Extra bijzonder is dat er ook een nog nooit 
eerder tentoongesteld collectiestuk van Rembrandt zal 
worden vertoond. 

Alexandra Hutter, directeur en oprichter van de 
Rembrandt Tower Boardroom, is enorm trots op de aan-
staande samenwerking: “Ik beschouw het als één van de 
hoogtepunten in mijn loopbaan dat we erin geslaagd zijn 
om zowel op cultureel als op culinair gebied een samen-
werking op topniveau aan te gaan. Wij zijn Wilco Berends 
en het Rembrandthuis enorm dankbaar voor hun deel-
name aan dit buitengewoon bijzondere initiatief.”

Internationale allure
De Rembrandt Tower Boardroom is een exclusieve locatie 
waar belangrijke nationale en internationale zakenrelaties 
kunnen worden ontvangen. Er bevinden zich vier prach-
tige ruimtes: twee state of the art Boardrooms, een Lounge 
en een Meeting Room. De ruimtes hebben een zakelijke 
ambiance met internationale allure en bieden een pano-
ramisch uitzicht over de stad Amsterdam. De bijzondere 
ligging en persoonlijke service maken van de Rembrandt 
Tower Boardroom een gewilde locatie voor zakelijke 
bijeenkomsten zoals client meetings, corporate events en 
private dinners. Daarnaast bereidt de chef-kok van de 
Rembrandt Boardroom op verzoek ook gastronomische 
lunches, privédiners en cocktailparty’s voor. 

Culinair Luxury
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Op de 32e etage van de Rembrandt Tower 
bevindt zich de exclusieve businesslocatie de 
‘Rembrandt Tower Boardroom’.  Een unieke 
plek op het hoogste punt van Amsterdam 
met adembenemend uitzicht over de stad 
en haar weidse omgeving. Op heldere dagen 
zijn zelfs Utrecht, Den Haag en Rotterdam 
te zien. Dé perfecte locatie om te genieten 
van een exclusief diner. Binnenkort is dit 
mogelijk, want van 22 september tot en met 
4 oktober, de sterfdag van Rembrandt, wordt 
de Rembrandt Tower Boardroom omgetoverd 
tot een tijdelijk toprestaurant. 

Dineren op het hoogste niveau in 
de Rembrandt Tower Boardroom

De Hemels Rembrandt weken
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DierenPark 
Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 224

3819 AC  AMERSFOORT

feesten@dierenparkamersfoort.nl

DELTAPARK 
NEELTJE JANS
Postbus 100

4328 ZJ Burgh-Haamstede

T: +31-(0)111-655663

F: +31-(0)111-653164

E: sales@neeltjejans.nl

I: www.neeltjejans.nl

ATTRACTIE- 
VAKANTIEPARK 
SLAGHAREN

Zwarte Dijk 37 - 7776 PB Slagharen

T 0523 - 68 40 00

F 0523 - 68 24 00

www.slagharen.com

DUTCH WATER DREAMS

Van der Hagenstraat 3

2722 NT Zoetermeer

T: 079 330 2525

business@dutchwaterdreams.com

www.dutchwaterdreams.com

SnowWorld Zoetermeer
Buytenparklaan 30 - 2717 AX Zoetermeer

T 079 3 202 202 - F 079 3 202 229

SnowWorld Landgraaf
Witte Wereld 1 - 6372 VG Landgraaf

T 045 54 70 700 - F 045 54 70 629 

www.snowworld.com

AVONTURENPARK 
HELLENDOORN

Luttenbergerweg 22

7447 PB Hellendoorn

tel. 0548-659159

 info@avonturenpark.nl

www.avonturenpark.nl/bedrijven

ATTRACTIEPARK 
TOVERLAND

Toverland Events

Toverlaan 2

5975 MR  Sevenum

info@toverlandevents.nl

www.toverlandevents.nl 

WILGENWEARD

De Wilgenweard

Sportlaan 6 - 7443 RA Nijverdal

T 0548-681338

M 06-55912307

www.wilgenweard.nl

Deelnemers ‘Leukste 
Zakelijke Dagattractie’

Magazine.nlMeeting
Award
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Vele lezers van Meeting Magazine 
hebben inmiddels al via de website 
gestemd op hun favoriete Bedrijfs-

uitje. De stemknoppen op award.meeting-
magazine.nl en de banners op de websites 
van de genomineerde locaties en bedrijven 
blijven tot en met zondag 12 oktober om 
23.59 actief. De award zal in de tweede 
helft van oktober persoonlijk uitgereikt 
worden aan de winnaar. In editie 5 van 
Meeting Magazine zal hierover een uitge-
breid verslag verschijnen.
Overigens kunnen niet alleen de locaties 
een prijs winnen. Onder diegenen die op de 
winnende locatie hebben gestemd, worden 

eenmalig maximaal acht toegangskaarten 
verloot voor bijvoorbeeld een gezamenlijk 
teamuitje. 

Deze lezers gingen u voor:
Over Neeltje Jans:
“Heel erg leerzaam en leuk tegelijk... zeker 
een aanrader!”

Over Snowworld: 
“Wat wil je nog meer: even lekker afkoelen 
met z’n allen na een dag hard zwoegen op 
kantoor. Top!”

Over Hellendoorn:
“Superleuk uitje voor het hele bedrijf: actief 
bezig zijn, met veel plezier in de attracties 
en daarna genieten van heerlijke hapjes en 
drankjes en de voetjes van de vloer. Leuk 
om je collega’s eens te zien buiten werktijd 
om!”

Over Toverland:
“Toverland is voor kinderen, maar is tege-
lijkertijd volwassen geworden zodat het nu 
ook heel geschikt is voor grote mensen. Een 
toppertje!”

Over de Wilgenwaerd:
“Je krijgt bij de Wilgenweard een echt thuis-
gevoel; het personeel is enorm gastvrij en 
flexibel. Daarnaast is de locatie sfeervol en 
de activiteiten zijn verrassend. We hebben er 
meerdere memorabele bedrijfsuitjes beleefd!”

Over Attractiepark Slagharen:
“Er zijn veel mogelijkheden in het park, 
zelfs private openstelling van attracties voor 
bedrijven en overnachten in een huisje of een 
wigwam is mogelijk!”

Over Dierenpark Amersfoort:
“Hier vind je prachtige sfeervolle locaties, 
ieder met een eigen karakter  en midden tus-
sen de mooiste dierbewoners.”

Over Dutch Water Dreams:
“Dit is gewoon het mooiste, stoerste, gaafste 
wat je maar kan doen.”
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De Tussenstand
1 Toverland

2 Attractiepark Slagharen

3 Snowworld 

In oktober is het zover, dan 
zal de tweede editie van de 
Meeting Magazine Award 
worden uitgereikt. Ditmaal staat 
de Award in het teken van het 
leukste bedrijfsuitje. Inmiddels 
zijn er al flink wat stemmen 
uitgebracht!

De finale komt er aan!

Meeting Magazine Award Eventz

Meeting Magazine Award voor leukste bedrijfsuitje
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Slagharen: Voor een onvergetelijke dag
Wilt u uw personeel verrassen met een spetterend avondfeest of een energieke 

familiedag, actie en avontuur combineren in een ongedwongen sfeer? Ontdek 

dan de wereld vol mogelijkheden in Attractie- & Vakantiepark Slagharen! Met 

diverse locaties in verschillende thema’s, 40 attracties, food & show en spec-

taculair entertainment heeft Slagharen alles in huis wat hoort bij een geslaagd 

bedrijfsuitje van 5 tot 20.000 gasten. Diverse arrangementen waarbij u op 

eigen gelegenheid, of als groep gezamenlijk kunt genieten van een hapje en 

drankje, zijn te boeken via www.slagharen.com/groepen. Bij de organisatie van 

een bedrijfsuitje krijgt u ondersteuning van ons voltallige team. Gezamenlijk 

maken wij er een onvergetelijke dag van!

Vier de leukste zomerse bedrijfsuitjes bij SnowWorld! 
De zomer is voorbij, daarom is het de hoogste tijd om het wintersportgevoel te 

laten kriebelen! In SnowWorld bent u aan het juiste adres om uw collega’s te 

laten genieten van de mooiste feesten, gezelligste borrels en origineelste team-

activiteiten in winterse sferen: 

• SnowWorld bezorgt uw organisatie een compleet Sinterklaasfeest! 

• Laat uw werknemers zelf hun kerstpakket samenstellen op onze kerstmarkt.

•  Versterk de teamspirit tijdens de sportdag Snowlympics Teambuilding, met 

diverse activiteiten in de sneeuw.

•  Combineer skiën en snowboarden met heerlijke wintersportgerechten, zoals 

Oostenrijkse fondue. 

•  Voor uw zakelijke en feestelijke bijeenkomsten beschikken wij over meerdere 

multifunctionele vergaderzalen met ruimte tot 5.000 personen.

Met kraakverse sneeuw, strakke pistes, sfeervolle après-ski willen wij uw col-

lega’s laten genieten zoals u dat ook in de echte bergen doet. Meer info? Ga 

naar www.snowworld.com.

DierenPark Amersfoort: De leukste locatie van 
Nederland!
Ontspannen, bijkletsen én feesten… in DierenPark Amersfoort is er voor ieder-

een wat te doen. Breng een toost uit bij de tijgers, geniet van een uitgebreid 

diner met uitzicht op het apeneiland of beleef met  elkaar een interessante rond-

leiding van onze parkgids. Om de avond compleet te maken, kunt u met elkaar 

de dieren naar bed brengen. Natuurlijk bespreken wij ook graag uw wensen over 

een diner, een feestavond  en overige speciale wensen om samen met u het leuk-

ste bedrijfsuitje van Nederland te realiseren.  www.dierenparkamersfoort.nl

Avonturenpark Hellendoorn: Een g(ri)ezellig 
avontuur!
Beleef samen met uw collega’s een g(ri)ezellig avontuur tijdens de 

Heksendoornparty in Avonturenpark Hellendoorn! Het is donker buiten. U 

wordt opgewacht door een ‘bijzonder’ gezelschap bij de ingang van het park. U 

bent hun enige bezoek voor deze avond… Na een warme ontvangst staan de 

acht spannendste attracties van het park op het programma. Tussendoor zijn er 

hapjes en drankjes. Eén van de hoogtepunten van de avond is een bezoek aan de 

Griezel Grot. Uw gastheren en hun vrienden laten geen kans onbenut om u de 

stuipen op het lijf te jagen. Na alle avonturen buiten, wachten het buffet en onze 

monstergoede DJ u op in onze feestlocatie.

Durft u dit dit feest in Halloweensferen aan? Kijk voor meer informatie op www.

avonturenpark.nl/heksendoornparty. De Heksendoornparty is alleen te boeken 

in het najaar.
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Toverland Events: Het ideale dagje uit
Dankzij de spetterende waterattracties, supersnelle achtbanen en de magische 

sfeer is Attractiepark Toverland voor veel gezinnen het ideale dagje uit. Maar 

ook voor de zakelijke markt heeft het park verrassend veel te bieden. Van een 

bruisend feest tot een gezellige familiedag. Attractiepark Toverland biedt arran-

gementen voor elke gelegenheid en groepsgrootte. Ook zijn er diverse sfeervolle 

ruimtes die zowel overdag als ’s avonds exclusief gehuurd kunnen worden. Voor 

grote groepen (tot circa 10.000 personen) bestaat zelfs de mogelijkheid om het 

hele park af te huren! Wat de wensen ook zijn, de bijzondere sfeer en spannende 

attracties krijg je erbij. Dat maakt de locatie zo uniek. In Attractiepark Toverland 

wordt elk evenement een magische belevenis! www.toverlandevents.nl

Teambuilding bij Dutch Water Dreams 
Bij Dutch Water Dreams kunt u op sportieve wijze de samenwerking en creati-

viteit van het team stimuleren met een bedrijfsuitje. Met name met het raften 

bent u erg op elkaar aangewezen en staan coördinatie en communicatie in 

de samenwerking centraal. De overwinning op het water heeft een positieve 

uitwerking op de teamspirit. De activiteiten op het water en het vasteland zijn 

goed af te stemmen op het sportieve niveau van de groep en worden natuur-

lijk begeleid door professionele instructeurs. Daarnaast kunt u bij het Beach 

House heerlijk lunchen, dineren of borrelen met een spectaculair uitzicht op de 

wildwaterbaan. Alle elementen voor een fantastisch bedrijfsuitje zijn aanwezig! 

www.dutchwaterdreams.nl

De Wilgenwaerd: een unieke ervaring op een 
prachtlocatie!
Komende volgende wensen je bekend voor: “Wij willen een bedrijfsuitje waarbij 

collega’s op een andere manier kennis met elkaar maken”. Of “Na de reorgani-

satie mag er stevig gewerkt worden aan teambuilding, zodat de verschillende 

kwaliteiten van onze werknemers goed naar voren komen”. 

Een thematisch spelarrangement als Expeditie Robinson biedt alles wat hier-

voor nodig is. Op een plezierige manier is er volop competitie tijdens de uitda-

gende spellen. En natuurlijk is er het Robinson finalespel waarbij er optimaal 

samengewerkt moet worden! Na de activiteiten geniet je van een heerlijke bar-

becue, buffet of pizzaworkshop aan de oevers van rivier De Regge. 

www.wilgenweard.nl

Deltapark Neeltje Jans: Bedrijfsuitjes op het 
achtste wereldwonder
Het leukste bedrijfsuitje met uitzicht op de Stormvloedkering. Onderlinge 

relaties verstevigen aan de Zeeuwse kust. Bedrijfsfeesten op een toplocatie 

omgeven door strand en zee. Ontspanning en inspanning wordt hier gecombi-

neerd met de prachtige Zeeuwse natuurlijke elementen in het  natuurgebied de 

Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland. Voor al uw bedrijfs-

uitjes heeft Deltapark Neeltje Jans een passende accommodatie met een 

exclusieve sfeer. Of het nu gaat om presentaties, seminars, vergaderingen, een 

exclusieve beurslocatie, trainingen of bedrijfsfeesten; Deltapark Neeltje Jans 

biedt voor elke gelegenheid een inspirerend scenario, waarbij de combinatie van 

inspanning en ontspanning de unieke kracht is. www.neeltjejans.nl



In het kort:
•  Bijeenkomsten van 2 tot  

350 personen
•  Excellente service en 

gastvrijheid
•  Goede bereikbaarheid
•  Betrokkenheid van A tot Z
•  Duurzame culinaire innovatie
•  Ontmoetingsplek voor 

medische sector

Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postadres: Postbus 20051, 3502 LB Utrecht
Telefoon: 030 28 23 248
Email: reserveringen@domusmedica.nl
Website: www.domusmedica-congrescentrum.nl

Congres- & Vergadercentrum Domus Medica is dé 5-hamer 
congres- en vergaderaccommodatie in het hart van 
Nederland, aan de rand van Utrecht. Dé logische keuze voor 
uw vergaderingen en (meerdaagse) congressen. Kwaliteit, 
professionaliteit en oog voor detail zijn onze speerpunten 
en zorgen ervoor dat u geniet van een perfecte bijeenkomst 
in een inspirerende omgeving. Ook zorgt onze specifieke 
kennis van en inzicht in de gezondheidszorg voor een 
toegevoegde waarde bij medische bijeenkomsten.

Domus Medica adv 184x130_v1.indd   1 16-06-14   09:29

Feest, vergadering of event?
O U W E H A N D S  D I E R E N P A R K  R H E N E N

Wij regelen het leeuwendeel!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sales via 
telefoonnummer 0317 650 200 of per e-mail sales@ouwehand.nl.



T WIT TER .COM/ V IERB ANNEN | FACEBOOK .COM/DE V IERB ANNEN

S M A K E L I J K E
VERWENNERIJ

zicht
met met

VERGADEREN EN 
CONGRESSEREN

UIT IN

VAN INT IEM OVERLEG TOT 
PERSONEEL SF EE ST EN VAN 
( PRODUC T ) PRE SENTAT IE 
TOT SYMP OSIUM. S T I JLVOL 
K RI JGT NIEUWE BE TEK ENIS , 
B I J DE V IERB ANNEN.

DE VIERBANNEN
WEG VAN DE

BUITENLANDSE PERS 3 4305 RJ  OUWERKERK
T. 0111 - 647 547
BRASSERIE@ DEVIERBANNEN.NLW W W . D E V I E R B A N N E N . N L

HET LEUKSTE 
BEDRIJFSUITJE
Wil je meer weten over de Deltawerken? 
Ben je natuur- en dierenliefhebber? Of 
zoek je een unieke locatie voor een zake-
lijke bijeenkomst? Kom naar Deltapark 
Neeltje Jans en beleef het hele jaar inte-
ressante exposities, zeedierenshows en 
spetterende attracties.

Het leukste zakelijke 
        uitje met ruimte voor 
   in- en ontspanning!



Wist u dat de Bataviawerf ook een hele mooi en 
geschikte locatie is voor zakelijke bijeenkomsten? 

De Bataviawerf beschikt over meerdere zalen in de authentieke 
sfeer van de werf. U bent van harte welkom voor vergaderingen, 
productpresentaties, feesten en partijen en meer! Verschillende 
zalen bieden een behoorlijke capaciteit en uitgebreide mogelijk-
heden voor uiteenlopende gezelschappen. 

Ook het werfterrein zelf kan omgetoverd worden tot een sfeervolle 
evenementenlocatie. Kampvuren, houten overkappingen, een borrel 
op de steiger of een diner op de Batavia in de sfeer van de 17de 
eeuw maken uw bijeenkomst tot een onvergetelijk samenzijn in een 
unieke ambiance.

De Bataviawerf geniet grote internationale faam door de reconstruc-
tie van het VOC-schip de Batavia eind jaren ’90. De Gouden Eeuw 
en de grote rol die de Nederlandse scheepvaart daarin heeft ge-
speeld, spreekt zo’n kleine 400 jaar later nog steeds tot de verbeel-
ding. De unieke locatie op Neerlands op het water gewonnen grond 
en de ondernemersgeest van de VOC, maken dit een inspirerende 
locatie voor uw bijeenkomst. 

Oostvaardersijk 01-09 - 8244 PA Lelystad
T: 0320-261409 - E: reserveringen@bataviawerf.nl
W: www.bataviawerf.nl

Van der Wijckplein 4 | 1865 AP Bergen aan Zee
+31 (0)72 589 75 41 | info@strandhotelnassau.nl | www.strandhotelnassau.nl

Vergaderen aan zee
alle hotelkamers en Vergaderzalen hebben uitzicht oVer zee of oVer het duingebied



tot 4000 personen | maatwerk | cateringvrij | 
6 multifunctionele zalen | gunstige ligging in 
het zuiden van Nederland

Claudius Prinsenlaan 8 - 4811 DK Breda - 076-5303145
evenementen@chasse.nl - www.chasse.nl/zakelijk

Niëns Horeca          www.nienshoreca.nl
Baarlosestraat 4        info@nienshoreca.nl
5993 AW  Maasbree      077-465 2219

Personeelsfeest? 
Vergadering? 
Presentatie? 

Graag verwennen wij u, zonder poespas. 
Alles doen we met passie, 
dat maakt het speciaal… 

Of u nu gast bent in ons restaurant, café, Of u nu gast bent in ons restaurant, café, 
ijssalon of partycentrum, een avond gaat 
bowlen of neerstrijkt op ons sfeervolle terras. 

Bij Niëns bent u meer dan welkom!
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Theaters vormen een ideale locatie voor zakelijke bijeen-
komsten. De gebouwen zijn vaak mooi en imposant en 
wekken meteen het welbekende rode-lopergevoel op. 

Ook liggen ze doorgaans centraal in grotere steden en zijn ze 
met het openbaar vervoer goed bereikbaar. 
In principe beschikt een theater over alle denkbare facilitei-
ten die nodig zijn voor zakelijke bijeenkomsten en evenemen-
ten zoals natuurlijk zalen, maar ook foyers, kleedkamers, 
horecavoorzieningen en voldoende parkeerplaatsen. 
Bovendien is een theaterzaal uitgerust met hoogwaardige 
techniekinstallaties op het gebied van licht en geluid. Ook is 
er professionele presentatieapparatuur aanwezig zoals bea-
mers en overheadprojectors die uitstekend van pas komen bij 
bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie. 
Binnen een theater zijn de mogelijkheden legio. Voor de 
hand liggen natuurlijk de bedrijfspresentaties of voordrach-
ten, maar ook een vergadering of diner op het podium of een 
bedrijfsfeest in de theaterzaal of in de foyer behoort tot de 
mogelijkheden.
Natuurlijk kan een bijeenkomst ook worden gecombineerd 
met een bezoek aan een voorstelling, of kan een voorstel-
ling worden ingezet om personeel of relaties in het zonnetje 
te zetten, al dan niet gecombineerd met een borrel of diner 
waarvoor de meeste theaters over uitgebreide cateringfaci-
liteiten beschikken. Een ‘meet en greet’ waarbij de gasten 

na de voorstelling de acteurs kunnen ontmoeten maakt de 
avond compleet.

Aan de slag
Theaters dienen vaak als locatie of als leisure-onderdeel in de 
vorm van een voorstelling. Maar naast passief, kan het thea-
ter ook actief deel uitmaken van de bijeenkomst. Veel mensen 
zijn bekend met theatersport, dat mede dankzij programma’s 
als ‘De vloer op’ steeds bekender wordt. Deze vorm van 
improvisatietheater kan echter ook voor de zakelijke markt 
iets betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een teambuil-
dingsactiviteit of invulling van een break-outsessie.
In een workshop theatersport kunnen verbanden worden 
gelegd tussen theatersport en de dagelijkse werkpraktijk. 
Hierdoor worden de onderlinge verhoudingen inzichtelijk 
gemaakt en krijgen deelnemers door hoe ze die kunnen 
verbeteren. De deelnemers krijgen zo meer inzicht in het 
functioneren van hun team en hoe ze dit kunnen verbeteren. 
Ook kunnen er verrassende kwaliteiten van collega’s aan het 
licht komen die wellicht het verder ontplooien waard zijn, 
zoals leiderschapskwaliteiten of uitstekende communicatieve 
eigenschappen.  Door middel van speelse en vermakelijke 
improvisatieoefeningen komen deze aspecten in een positieve 
sfeer bovendrijven en wordt het gekoppeld aan inspiratie, ple-
zier en positieve interactie. Met name bedrijven die net een 
reorganisatie hebben meegemaakt, een crisissituatie in het 
team hebben of de interne communicatie willen verbeteren, 
kunnen baat hebben bij een theatersportworkshop. En zo’n 
workshop krijgt natuurlijk ook een extra dimensie wanneer je 
dit op het podium van de grote zaal doet.
Dus mocht u nog op zoek zijn naar een locatie of invulling 
van een bedrijfsuitje, kijk dan zeker ook eens bij de vele thea-
ters in Nederland. Zij rollen graag de rode loper voor u uit. 

Theaters vormen een geliefde locatie voor 
een zakelijke bijeenkomst en worden dan ook 
regelmatig ingezet om een bijeenkomst tot 
een succes te maken. Maar een theater kan 
meer zijn dan alleen een decor.

Theaters Eventz
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Op de rode loper
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Uw zakelijke 
evenement in het 

AFAS Circustheater of 
Beatrix Theater?

Tel:  070 - 416 76 07
afascircustheater.nl/zakelijk

Tel:  030 - 79 90 700
beatrixtheater.nl/zakelijk
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Door collectieve meditatie Eventmanagers open voor inspiratie 
Met 300 gasten – Eventmanagers, relaties en Preferred Partners - op het gras-
veld van Landgoed Duin & Kruidberg mediterend op je eigen INSPIRE badla-
ken. Zo begon het 2e Inspiratie Festival van het Genootschap voor Eventma-
nagers op donderdag 28 augustus j.l.

Ontspannen beginnen aan de drukke herfstmaanden, die komen gaan én 
inspiratie op doen tijdens allerlei interessante workshops in een parade-ach-
tige setting, dat was wederom de opzet van dit festival, dat door de Prefer-
red Partners van het Genootschap voor Eventmanagers werd georganiseerd. 
De variatie aan workshops was enorm. Zo hield HenkJan Smits een workshop 
over de X-factor van jezelf en je bedrijf, werd er gespiegeld aan honden, een 
30 minuten wine-workout gehouden en werden trends toepasbaar gemaakt 
voor evenementen.
Ondanks een enkele regenbui was de sfeer opperbest, vermaakten de gasten 
zich goed en werd er de hele middag en vroege avond ruim genetwerkt.

3D Kopie van alle  Madurodam Events gasten
Per 1 september 2014 is de Fantasitron, de nieuwste attractie van Madurodam, ook 
beschikbaar gesteld voor de gasten van Madurodam Events.
In deze hypermoderne 3D omgeving in  Madurodam wordt door middel van 9 scan-
ners binnen 5 seconden een 3D kopie van je gemaakt. Vervolgens ontvang je de 3D 
kopie van jezelf in je mailbox. Alle gasten van Madurodam Events krijgen tijdens de 
aanwezigheid bij hun evenement de gelegenheid om door de scanner te gaan. In Ma-
durodam ontdek je waar een klein land groot in is. De grote verhalen over Neder-
landse prestaties en ambities komen in het wereldberoemde miniatuurpark tot leven. 
Sinds de opening in 1952 bezochten meer dan 50 miljoen mensen het park. De op-
brengsten van Madurodam worden aan goede doelen voor kinderen geschonken. Op-
gericht als fondsenwerver en promotieplatform voor het goede doel is Madurodam al 
ruim 60 jaar in alle opzichten: Goed Voor Kinderen. Sinds 1996 is Madurodam naast 
attractiepark ook een locatie voor (in)formele evenementen tot 1.200 personen. 

Besparingstips uitgebreid naar 39 branches
Stichting Stimular heeft de database met besparingstips op 
duurzaamMKB.nl geheel vernieuwd. Twintig extra branches 
kunnen nu gericht zoeken naar tips die kosten en milieu sparen. 
Nieuwe branches zijn gemeentewerven, schilders en onder-
houd, brandweer, evenementen, musea, theaters, landbouw, 
natwasserijen, congreslocaties en diverse takken in de voe-
dingsindustrie. Ook is de lay-out van de besparingstips verbe-
terd. Bezoekers kunnen nu intuïtiever doorklikken, bijvoorbeeld 
naar alle tips in een proces of thema. De 500 besparingstips 
over energie, afval, water en vervoer zijn beschikbaar voor 39 
branches. Onderdeel van de database zijn de zogenaamde 
‘rendabele energiemaatregelen’ van Infomil. Deze maatrege-
len staan op checklijsten die toezichthouders van de overheid 
hanteren om te beoordelen of bedrijven en instellingen aan de 
wet voldoen. De besparingstips  zijn nu ook beter vindbaar via 
zoekmachines. Dit leidt tot meer reacties met ervaringen van 
gebruikers en leveranciers, wat een grote meerwaarde is voor 
de bezoekers van de website. Veel tips zijn voorzien van een 
praktijkvoorbeeld. Op DuurzaamMKB.nl vinden bedrijven naast 
de besparingstips ook inspirerende voorbeelden en praktische 
instrumenten die hen op weg helpen met Duurzaam Onderne-
men. Stimular werkt al bijna 25 jaar aan Duurzaam Onderne-
men in het MKB. Stimular selecteert voor DuurzaamMKB.nl 
informatie en instrumenten die geschikt zijn voor MKB. Dit be-
tekent dat ze praktisch zijn en niet veel tijd en geld kosten. Veel 
instrumenten, zoals een format voor een energiebesparings-
plan, zijn zelfs gratis te downloaden op de website.

Musical
maar ook

Modeshow

Première
maar ook

Personeelsbijeenkomst

Voorstelling
maar ook

Vergaderen

Uw zakelijke 
evenement in het 

AFAS Circustheater of 
Beatrix Theater?

Tel:  070 - 416 76 07
afascircustheater.nl/zakelijk

Tel:  030 - 79 90 700
beatrixtheater.nl/zakelijk

adv_CT_BT_215x285.indd   1 09-09-14   10:07



• hotels
• venues
• event organizers
• M.I.C.E. services
• local activities

35.000 professional M.I.C.E. partners 
worldwide 120.000 users per month

www.event1001.com

info@event1001.com

International meeting - event resource

De Corridor 10F - 3621 ZB Breukelen - T : +31 (0)346 - 352444 - F : +31 (0)346 - 257498 - W: www.clcvecta.nl

N-Sign

Javalaan 38 
1217 HG Hilversum 
T: +31 (0)35 6251070 
info@n-sign.nl 
www.n-sign.nl 

Steigenberger Airport 
Hotel Amsterdam

Stationsplein ZW 951
1117 CE Schiphol-Oost
T: +31 20 5400 777
www.airporthotel-amsterdam.steigen-
berger.nl

15 meetingzalen met daglicht
Gratis High Speed Internet

Uitstekende bereikbaarheid (auto & OV).



Verbijsterd waren ze, Gerben Plasmeijer 
en Bram Nauta, de beide ex-voorzitters 
die de afgelopen jaren voor IDEA de 

WKR-lobby voerden. Daarin werkten ze zij-
aan-zij met VNO-NCW, Koninklijke Horeca 
Nederland, RECRON en de leden van het 
EventPlatform. Verbijsterd door de brief van 
de staatssecretaris waarin niets erop wijst dat 
er rekening is gehouden met de gevolgen voor 
de gastvrijheidsindustrie. “Wij hebben 3 jaar 
lang ons standpunt uitgelegd, in gesprekken 
met Tweede Kamercommissies, tijdens onder-
handelingen met het ministerie van Financiën, 
in brieven aan Kamerleden. Nergens zien we 
daar iets van terug. We vragen ons af met wie 
we nu eigenlijk gesproken hebben.”

Beperkt noodzakelijkheidscriterium
Zes weken later toont Plasmeijer zich niet 
meer aangeslagen, wel strijdbaar. De lobby is 
voor hem nog niet gedaan. “Wiebes heeft de 
kans het in één keer goed te doen, dat doet hij 
hiermee niet. In de gesprekken vooraf leek het 
erop dat we naar een volledig noodzakelijk-
heidscriterium zouden gaan. Dus dat kosten 
die aantoonbaar noodzakelijk zijn voor de 
omzet van je bedrijf, niet onder de werkkos-
tenregeling zouden gaan vallen. Wiebes heeft 

nu besloten dat dat noodzakelijkheidscriterium 
beperkt wordt tot gereedschappen en daar-
naast alleen computers en mobiele communi-
catiemiddelen. Logisch, als je bedenkt dat die 
lobby is gevoerd door de grote technologiebe-
drijven. Met dat beperkte noodzakelijkheids-
criterium wil hij ‘in de uitvoering ervaring 
opdoen’. In mijn beleving betekent dat: over 2 
of 3 jaar kijken waar de scherven zijn gevallen 
en hoe die dan weer te lijmen zijn. Ik begrijp 
dat niet. Je treft alle andere branches heel 
hard, daar gaan slachtoffers vallen. Waarom 
afwachten als je het nu goed kunt regelen?”

Zakelijk of prive?
Voor een goed begrip, Plasmeijer is beslist 
geen tegenstander van versobering van alle 
werknemersextra’s en -vergoedingen en hij 
onderschrijft de wens tot minder regelgeving. 
Maar, zo betoogt hij, met deze WKR gaat de 
overheid in feite bepalen of een bedrijf wel of 
niet een personeelsfeest kan geven. “Het gaat 
ze om het verschil tussen zakelijke kosten en 
privé-beloningen. Vergaderen buiten de deur is 
zakelijk, dit valt dus niet onder de WKR. Maar 
vergaderen met een borrel na afloop? Een 
kick-offbijeenkomst met een feest? Moet je in 
die gevallen dan fiscaal een knip in de kosten 

maken? En is een personeelsfeest een privé-
beloning? Ik denk van niet. Hoe gezellig ook, 
van werknemers wordt gewoon verwacht dat 
ze daar verschijnen, dus er is altijd een zakelijk 
aspect. Die discussie wil ik best aangaan.”

Bewijslast
De strijd is voor IDEA en de lobbyisten van 
de gastvrijheidsindustrie dan ook nog niet 
gestreden. Op 28 augustus bespraken zij de 
brief van de staatssecretaris in een plenair 
overleg met Gastvrij Nederland (Nationale 
Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije 
tijd; gelieerd aan VNO-NCW). “Samen bepa-
len we onze status quo: waar staan we nu, wat 
kunnen we nog en welke bewijslast hebben we 
dan nodig?” Daarom deed Plasmeijer onlangs 
nogmaals een dringend beroep op alle partijen 
om WKR-gevolgen te melden bij IDEA. “Om 
hoeveel gederfde omzetten en inkomsten gaat 
het, hoeveel arbeidsplaatsen gaan verloren? 
Met de hele professionele branche voor zake-
lijke events – opdrachtgevers en opdrachtne-
mers, maar ook alle locaties en toeleveranciers 
– moeten we ervoor zorgen dat die bewijslast 
op tafel komt.” En als daar dan weer niet 
naar geluisterd wordt? “Met zijn allen naar 
het Malieveld? Nee, ik denk dat we dan als 
branche ermee moeten dealen. Zorgen dat we 
up to speed zijn qua kennis en handelen, zodat 
we onze klanten goed kunnen adviseren. En 
de komende jaren goede dossiers opbouwen, 
waarmee we bij de evaluatie van deze WKR 
alsnog ons punt kunnen maken.” 

De WKR lijkt een feit. Op 3 juli 2014 stuurde staatssecretaris Wiebes 
(Financiën) de langverwachte WKR-brief naar de Tweede Kamer. Daarin staan 
de nieuwe regels waaraan werkgevers zich moeten houden als het gaat om 
extra’s voor hun werknemers: het bedrag dat een bedrijf daaraan vrij (lees: 
onbelast) kan besteden daalt van 1,5 naar 1,2 % van de totale loonsom, 
er komt een zeer beperkt noodzakelijkheidscriterium en de regeling gaat 
zonder uitzonderingen in op 1 januari 2015. De plannen zijn niets minder 
dan een teleurstelling voor ondernemend Nederland en een bom onder de 
gastvrijheidsindustrie die nog herstellend is van de dreun die crisis heette.

Wiebes pakt 
door met Werk-
kostenregeling
maar voor IDEA is de strijd nog niet gestreden

Tekst Carla van Elst

IDEA Eventz

OPROEP: MELD SCHADE TEN 
GEVOLGE VAN DE WKR
IDEA roept de gehele branche (bureaus, toeleveranciers 

en opdrachtgevers) op, schade ten gevolge van de 

werkkostenregeling te melden. Deze cases helpen bij 

de dossiervorming ten behoeve van de lobby. Cases 

en informatie graag naar: info@ideaonline.nl 
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Bram Nauta, IDEA 
lobby commissie

• hotels
• venues
• event organizers
• M.I.C.E. services
• local activities

35.000 professional M.I.C.E. partners 
worldwide 120.000 users per month

www.event1001.com

info@event1001.com

International meeting - event resource

De Corridor 10F - 3621 ZB Breukelen - T : +31 (0)346 - 352444 - F : +31 (0)346 - 257498 - W: www.clcvecta.nl

N-Sign

Javalaan 38 
1217 HG Hilversum 
T: +31 (0)35 6251070 
info@n-sign.nl 
www.n-sign.nl 
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Places to be

http://www.zuiderduin.nl
http://www.hotel-nassau.nl
http://www.goderie.com
http://www.hilton.com
http://www.goldentulipjanvanscorel.nl.nl
http://www.hoteldebeer.nl
http://www.procomm-partners.nl
http://www.euretcoexpocenter.nl
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Vergaderen doe je in Roosendaal 
Best Western City Hotel Goderie
Onze accommodatie biedt diverse vergaderzalen, voor 
kleine en grote gezelschappen, om met uw klanten of 
werknemers geïnspireerd te vergaderen. Boeken kan 
vanaf bijvoorbeeld 2 personen. 

Best Western City Hotel Goderie
Stationsplein 5a • 4702 VX  Roosendaal • T 0165 55 54 00

 Kijk voor meer informatie op
www.hotelgoderie.nl

62 luxe kamers
9 multifunctionele airconditioned zalen

van 5 tot 250 personen
Gratis gebruik van eigen parkeerterrein

Gratis draadloos breedband internet
Solarium, Sauna en Turks Stoombad

Strandpaviljoen “Alexander Beach Club”
Gratis gebruik Azzurro Wellness

www.zuiderduin.nl

•100 meter van het strand 
in Egmond aan Zee

•33 zalen van 30 tot 1000 m2

•365 kamers

Lankforst 51-01 6538LG Nijmegen
T: 024-3444781 F: 024-3430239

info@deduckenburg.nl   
info@etenbijzusje.nl

www.deduckenburg.nl

places to be Meeting

Hotel Greenside
Stappeland 6

1796 BS De Koog
Tel: 0222 32 72 22
Fax: 0222 32 73 33

info@hotelgreenside.nl
www.hotelgreenside.nl

Hotel Greenside

Hotel de Lindeboom
Groeneplaats 14

1791  CC Den Burg
Tel: 0222 31 20 41
Fax: 0222 31 05 17

info@lindeboomtexel.nl
www.lindeboomtexel.nl

Hotel de Lindeboom

• Bovenop een duintop en direct aan zee
• Uitzicht op de Noordzee
• 40 kamers
• 4 vergaderzalen met direct daglicht
• Gratis Wifi 
• Verwarmd buitenzwembad 
• Gratis parkeren

T O P L O C A T I E  

Van der Wijckplein 4   |  1865 AP Bergen aan zee  |  tel: 072- 58 97 541  
fax: 072- 58 97 044  |  e-mail: info@strandhotelnassau.nl  |  www.strandhotelnassau.nl

7

N O O R D W I J K  A A N  Z E E

Picképlein 8
2202 CL  Noordwijk aan Zee
+31 71 365 3000

sales@palacehotel.nl
www.palacehotel.nl

Nieuwe Doelenstraat 2-14
1012 CP Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 531 17 77
E: hotel@leurope.nl



Verbeelding is de sleutel tot zakelijke ontwikkeling
De Efteling biedt voor elk zakelijk gezelschap een unieke beleving in een inspirerende omgeving.

Van congres, vergadering tot productlancering of personeelsfeest, de Efteling heeft voor iedere bijeenkomst een passend
 aanbod. Organiseer uw bijeenkomst in de Efteling en ervaar dat de wonderlijke mix tussen inhoud en beleving bijdraagt 

aan het succes van uw bijeenkomst! 

Wilt u meer informatie over onze zakelijke mogelijkheden? Ons professionele salesteam staat u graag te woord via
0416-287770 of via sales@efteling.com. Of bezoek onze website www.efteling.com/zakelijk

zakelijk en personeelsevenement key keyvisual 215 x 285.indd   1 15-04-14   14:58



Congressen
tot 800 personen 

Evenementen
tot 1.500 personen

100 meter van het strand 

33 zalen
30 m2 -1000 m2

Egmond aan Zee    -    072 750 2020    -    sales@zuiderduin.nl    -    www.zuiderduin.nl

Egmond aan Zee 

550 kamers  -  restaurant  -  bistro en pub  -  sauna’s en zwembad
wellness center  -  fitnessruimte  -  bowling  -  teambuilding  -  feestzalen

Wij geloven in inspirerende evenementen die bijblijven, 
in evenementen die met passie tot stand komen en die 
elke gast een unieke ervaring bieden.

Profi teer van 375 hotels op de beste locaties in 28 landen,
met fl exibele vergaderzalen en een gedreven team van 
professionals dat al uw wensen zal overtre� en, hoe 
uitdagend ook. Bij NH krijgt u altijd meer dan u verwacht.

Vraag nu een vrijblijvende o� erte aan. 
020 554 6014 | nh-hotels.com

“ Een evenement organiseren is 
nog nooit zo makkelijk geweest.”

NHMeetings_MeetingMagazine_215x285_27082014.indd   1 28/08/14   13:24



Magazine.nl
Multimediaal vakblad voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen
Jaargang 10 - nr 4 - Meetingmagazine.nl

Meeting

Mauritshuis

Klaar voor de 
eenentwintigste eeuw
Haagse Hoogtepunten - Vergaderen in een monument – Congres- en 
Vergader classificatie: Welke zekerheiden heb je? – Meeting Magazine 
Award: De finale komt er aan! - Drenthe doet wat met je – Zwitserland: 
Onuitwisbare herinneringen – Zeeland: de fietskoorts breekt los
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Hé! Waar slaap jij?

Kom ook GRATIS overnachten 
bij Pullman, Novotel of Mercure

Boek nu een bijeenkomst in een van de 
deelnemende ACCOR hotels voor minimaal 
€ 750,00 en ontvang na afloop een voucher 
voor een overnachting inclusief ontbijt in een 

van onze Nederlandse hotels!

• Meer informatie en overige voorwaarden via info.nederland@accor.com

• Alleen geldig voor nieuwe reserveringen welke geboekt zijn vanaf 01-09-2014 en 
plaatsvinden tussen 01-09-2014 en 01-01-2015

• De gratis overnachting wordt niet uitgegeven bij het boeken van gecontracteerde- of kortingstarieven

• Verblijf van de gratis overnachting moet plaatsvinden tussen 01-10-2014 en 01-03-2015

• Reserveringen voor de gratis overnachting kunnen enkel online worden gemaakt d.m.v. de link op de voucher

 • Voor de gratis overnachting kan een beperkte beschikbaarheid worden afgegeven

WORD L I D VAN ONS I NTERNATIONAL E LOYALTY PROGRAMMA VIA ACCORHOTELS.COM

Meetings
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