
Onder de noemer Van der Valk VIT Concept 
presenteert de hotelketen een loyaliteitspro-
gramma voor bedrijven die vitaliteit binnen 

hun organisatie willen bevorderen. “Hiermee sluiten 
we aan op de vraag vanuit de markt”, benadrukt Mar-
cel Andeweg, general manager Hotel Tiel. “Er is steeds 
meer aandacht weggelegd voor de vitaliteit van mede-

werkers. Medewerkers krijgen een 0-meting waarmee 
hun vitaliteit professioneel wordt beoordeeld en in kaart 
wordt gebracht.  Daarmee wordt een menukaart op maat 
aangereikt, waarbij zij ter bevordering van hun vitali-
teit en gezondheid gebruik kunnen maken van talrijke 
mogelijkheden. Van massages, yogalessen en bootcamps 
tot workshops, paramedische behandelingen zonder 
wachttijd bij diverse specialisten tot ondersteuning door 
een mental coach. Onze eigen medewerkers maken ook 
gebruik van dit concept, omdat we hierin geloven. We 
zijn ervan overtuigd dat je door medewerkers vitaal te 
houden ziektes als bijvoorbeeld een burn-out eerder 
kunt voorkomen.”

VERGADERINGEN
Onlangs is Van der Valk Hotel Tiel door het keurmerk 
Vergaderhamers  geclassificeerd en gecertificeerd als een 
5-hamer congresaccommodatie. Hiermee voldoet het 
hotel aan de allerhoogste eisen voor het faciliteren van 
congressen en vergaderingen. “Al onze 15 multifunctio-
nele vergaderzalen zijn uitgerust met het meest vol-
ledige pakket aan audio en visuele hulpmiddelen. Ook 
hierbij geldt dat we maatwerk bieden, doordat we op de 
behoeften van de zakelijke gasten inspelen. De boekers 
krijgen bovendien een vast contactpersoon aangewezen 
die vanaf het begin graag met hen meedenkt.” 
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Klaar voor 
de toekomst
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Van der Valk Hotel Tiel

Met 180 moderne hotelkamers, 15 suites, een congrescentrum 
met 15 zalen, 3 restaurants, een fitnessclub, een 30 graden 
verwarmd zwembad, sauna en zonnebank, een Skybar en 
een casino is Van der Valk Hotel Tiel klaar voor de toekomst. 
Met Van der Valk Vitaal lanceert de hotelketen bovendien 
een Vitaal Innovatief Traject met als missie ‘gezond worden, 
gezond zijn en gezond blijven’. 
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Qua food en beverage kan de gast rekenen 
op verantwoorde producten. “In het ver-
lengde van ons Vitaal Concept, wordt er bij 
vergadering ook veel aandacht besteed aan 
de lunchbreaks en dergelijke door voeding 
aan te bieden waar je gezonde energie van 
krijgt.” Van der Valk Hotel Tiel blijft echter 
ook trouw aan zijn roots. “Natuurlijk kun je 
hier ook nog steeds de vertrouwde schnitzel 
krijgen”, zegt Andeweg met een glimlach.

SKYBAR
De bovenste etage van het hotel wordt in 
beslag genomen door Skybar SIXX. 
“Bedrijven kunnen de skybar op maandag, 
dinsdag en woensdag exclusief huren voor 
bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, presentaties 
of trainingen. Van donderdag tot en met 
zondag is SIXX geopend voor het publiek. 
“Wat je veel ziet in de grote steden, gebeurt 
nu ook hier”, meent Andeweg. “Veel men-
sen komen hier aan het eind van de week 
voor hun vrijdagmiddagborrel.”
Door al haar faciliteiten is Van der Valk 
Hotel Tiel inmiddels uitgegroeid tot een 
ware trekpleister. “Onze lobbybar fun-
geert als ontmoetingsplek. Veel zaken-
relaties reizen hier naartoe om elkaar 
in het midden van het land te kunnen 
ontmoeten. Bovendien kunnen mensen 
hier rustig achter hun laptop werken. Wij 
willen er voor iedereen zijn. Van de gast 
die alleen een kopje koffie wil, mensen die 
zorg nodig hebben tot de zakelijke gast. 
Iedereen moet zich hier welkom voelen!”

www.hoteltiel.nl
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Uniek: Van der Valk Care

Met Van der Valk Care, dat onderdeel uitmaakt van Hotel Van der Valk Vitaal, zijn er zestig 

kamers ingericht voor mindervaliden. “Deze kamers zijn geschikt voor gasten die net uit 

het ziekenhuis komen en nog niet zelfredzaam zijn”, zegt Andeweg. “Maar ook voor chro-

nisch zieken die op vakantie willen of mantelzorgers die samen met hun familie bij ons 

kunnen verblijven en waarvoor de zorg door onze verpleging kan worden overgenomen, 

zodat zij zelf op adem kunnen komen. Er is 24/7 verpleging aanwezig. Veel zorgverzeke-

raars vergoeden een verblijf op onze afdeling.”

Ook andere (para)medici als fysiotherapeuten, ergotherapeuten en podologen, staan ter 

beschikking. “Wat wij hier doen is uniek”, aldus Andeweg. “Wij kunnen zorgen op maat 

leveren. Er bestaan wel meer zorghotels, maar een dergelijk hotel opgezet vanuit de  hotel-

lerie is nieuw. Dat wij onze gastvrijheid in het hotel door kunnen vertalen naar zorg voelt 

voor ons als vanzelfsprekend. Mensen die bij ons op de Care afdeling verblijven kunnen 

gebruik maken van al onze faciliteiten. De kamers zien er hetzelfde uit als iedere andere 

kamer, zijn aangepast en rolstoelvriendelijk. Dus geen kille ziekenhuiskamer, maar een 

luxe hotelkamer. Bovendien krijgen zij hetzelfde menu aangeboden als de gasten in onze 

restaurants en kan een partner tegen een extra vergoeding ook op de kamer verblijven. 

Wij zien onszelf dan ook niet als een zorghotel, maar als een hotel met zorg.”
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