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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 be-
talen 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 pakket 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 
mate van exclusiviteit. Het omliggende landgoed maakt 
het uitermate geschikt voor allerlei buitenactiviteiten. 
Bijzonder is dat de locatie ook in het weekend exclusief 
te huur is. 
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De Ruwenberg is het grootste hotel in de regio 
’s-Hertogenbosch. 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
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De Ruwenberg
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LEISURE
Sinds vorig jaar is De Ruwenberg nog 
meer in gaan zetten op de drie peilers: 
HOTEL | MEETINGS | EVENTS. 
Jouvenaar: “Wel merken we dat de zake-
lijke 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 schapendrij-
ven.”
Ook wil de zakelijke gast steeds meer in 
de watten 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 
ontspanning zoekt, heeft De Ruwenberg 
een eigen sportschool ‘Business Sportsclub 
Seven’. “Hiermee kan door middel van 
een bedrijfslidmaatschap gebruik gemaakt 
worden van alle sport- en ontspanningsfa-
ciliteiten die wij bieden. Bijvoorbeeld van 
het zwembad, de Wellness, de fitness, de 
driving range of de tennis- en squashba-
nen. De drempel is voor veel zakenmen-
sen 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 gastvrijheid maken 
het verschil. Wie dan ook, het hele team 
staat klaar om de gasten een zorgeloos ver-
blijf te bieden”, aldus Jouvenaar. 
www.ruwenberg.nl
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Het omliggende 
landgoed maakt 
het uitermate 
geschikt voor allerlei 
buitenactiviteiten.

Voor de zakenman 
of zakenvrouw die 
ontspanning zoekt, heeft 
De Ruwenberg een eigen 
sportschool ‘Business 
Sportsclub Seven.

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 amfi-

theater, dat als collegezaal zeer 

geschikt is voor bijvoorbeeld lezin-

gen 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. 

49 

< 


