BEDRIJF IN BEELD
TEKST MARTIJN LOUWS

Bosrijk Woudschoten: het is misschien wel de beste typering voor het hotel en
conferentiecentrum in Zeist. Waarom? Door de centrale ligging op een eigen
landgoed van 45 hectare. Een uniek feit dat gasten tijdens een verblijf beleven,
verzekert directeur Hans van Pelt: “We zetten de natuur in als pluswaarde.”

De natuurlijke plus van
Woudschoten Hotel &
Conferentiecentrum
Niets is meer wat het was bij Woudschoten
Hotel & Conferentiecentrum. De huisstijl
is aangepast en de service opgeschroefd.
Bovendien zijn kamers en zalen gemoderniseerd. “Tijdens de renovatie zijn zaken
vernieuwd en waarde-elementen toegevoegd. Zogenoemde pluswaarden”, vertelt
Van Pelt. Woudschoten heeft drie vleugels:
een business event- en vergadervleugel
met ruime foyer, comfortabele hotelkamers
en het atrium, een training- en vergadervleugel met ruime ontvangstruimte, break

22

|

MAART 2016

out rooms en luxe hotelkamers en ook is
er nog de Villa. “Deze laatste vormde het
sluitstuk in de modernisering. De villa
lounge van het authentieke gebouw, het
dinerrestaurant, de vergaderzalen en de
comfortabele hotelkamers zijn helemaal
in de art-decostijl gebracht, erg sfeervol.
Het is een knipoog naar het verleden, naar
de jaren dertig waarin Woudschoten is gebouwd”, vertelt Van Pelt trots. De lounge is
de plek voor de zakelijke gast, individueel
of in een kleine groep. “We zijn veelzijdig;

grote groepen zijn hier op de juiste plek,
maar ook individuele zakelijke gasten.
En daarbij verdrinkt men echt niet in een
omgeving met alleen de zakelijke vergadergroepen. Nee, er is rust om te focussen.
Eén van de pluspunten van Woudschoten.”
ONTSPANNEND EN INSPIREREND
De omgeving, de natuur waarin Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum zich
bevindt is ook zo’n pluspunt. Een aspect
waarom het hotel en conferentiecentrum

wordt gewaardeerd. “Ook nu na de moderniseringen ligt de nadruk van de feedback
van gasten ook nog altijd op de natuur. Ze
zeggen dan: wow, wat is het hier inspirerend op de Utrechtse Heuvelrug.” Woudschoten is volgens Van Pelt het duurzame
alternatief voor de Veluwe. “Het landgoed
is hier 45 hectare groot, onze eigen boswachter op het terrein houdt zich bezig
met duurzaam bosbeheer. Dat zorgt voor
een prachtig landschap, overal waar je kijkt
is het groen. Dat ontspant, maar inspireert
dus ook”, aldus Van Pelt. De natuur is
volgens hem een onderdeel van het verblijf
op Woudschoten. “Dat betekent niet alleen
dat iedere vergaderruimte en conferentiezaal uitzicht biedt op de natuur, ook zijn er
tal van outdoor activiteiten te doen. En het
amfitheater in het bos geeft een congres of
evenement dat speciale gevoel van één met
de natuur zijn.”

DUURZAAM BOSBEHEER
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
gaat het ‘groen’ richting de boekers meer
uitdragen. Via een campagne en interactieve
website. “Onze pay off is ‘Nice to Meet’.
Tijdens de campagne voegen we daaraan toe:
‘Het is onze natuur’. Omdat het ons landgoed
is én omdat we oog hebben voor mens en
milieu.” Dit uit zich in gastgerichtheid, de
tweede natuur van Woudschoten, het duurzame bosbeheer en in milieuvriendelijke
faciliteiten, zoals de pendelbussen op biogas
die gasten en deelnemers aan evenementen
CO2-neutraal vervoeren vanaf station Driebergen-Zeist naar het conferentiecentrum op
de Utrechtse Heuvelrug. “Via de interactieve
website krijgen boekers straks door middel
van prachtige filmpjes het perfecte beeld van
de unieke ligging van ons hotel en conferentiecentrum. Men kan bij ons rondkijken en
online de verschillende mogelijkheden bele-

ven. Zo helpen we boekers in hun zoektocht
naar de juiste zaal of kamer, die naadloos
aansluit op de wensen.”
PERSOONLIJKE AANDACHT
De interactieve website is een extra element
bovenop de toch al gastgerichte, persoonlijke
aandacht die Woudschoten heeft voor boekers.
Zo heeft het hotel en conferentiecentrum zes
vaste medewerkers op de afdeling reserveringen, die de boekers van A tot Z begeleiden.
Van Pelt: “Mensen met veel knowhow. Specialisten in het organiseren van vergaderingen,
trainingen en business events.” Iedere boeker
krijgt een eigen accountmanager toegewezen.
Van Pelt: “Dat betekent niet alleen tijdens
het evenement korte lijnen, ook als de gast
nogmaals boekt, kan hij direct met de juiste
persoon contact opnemen. Die kent de historie
en dat praat makkelijk. Bij ons zul je nooit
twee keer hetzelfde verhaal moeten vertellen.”

MAART 2016

|

23

