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Het Atrium Restaurant is
compleet vernieuwd
Het nieuwe Atrium restaurant draait en de eerste reacties zijn heel positief! Hans van Pelt:
“Stonden voorheen de functionaliteit en logistiek op de voorgrond, nu is dat de beleving.
Zowel in het interieur als in het foodconcept komt dit terug.”
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Top, Oranje
is er weer!

Knallend door de
feestdagen

Wat is de natuur van
teambuilding?

Trainer in de
spotlight

Woudschoten is hét spelershotel van het
Nederlands elftal. Een grote eer! Operationeel
manager Dinand Brunsveld vertelt wat het
betekent als de spelers hier verblijven. “Door
de omgang met de spelers ben ik voetbal veel
leuker gaan vinden.”

Zó zit je nog op het terras en zó staat de
kerstboom alweer. Hoog tijd om een feestje
te organiseren. Vier jouw kerstborrel of
eindejaarsfeest op Woudschoten en krijg
de perfecte ruimte in de maanden december
en januari cadeau.

Buiten iets samen beleven, schept een
band. Dat is de natuur van teambuilding.
Woudschoten
werkt
samen
met
teambuildingsexpert Oxygen. Oprichter/
eigenaar Erik Schippers: ‘Ik doe dit werk
al dertig jaar en word er nog altijd heel blij van.’

Ook in de zorg is de toenemende werkdruk
een punt van zorg, erkent kwaliteitsexpert én
vaste gast van Woudschoten Monica Haimé.
“Ik gun patiënten zo dat ze net zo wordengezien
als ik bij Woudschoten.”
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Wat betekent het voor Woudschoten als het
Nederlands elftal hier verblijft?
In gesprek met operationeel manager Dinand Brunsveld.
Sinds maart 2018 mag Woudschoten zich hét spelershotel van het Nederlands elftal noemen. Een grote eer,
dat spreekt voor zich. Maar wat betekent het in de praktijk voor Woudschoten als de spelers hier verblijven?
Operationeel manager Dinand Brunsveld geeft ons een kijkje in de keuken.
Wat dacht je toen je voor het eerste hoorde
dat het Nederlands elftal naar Woudschoten
zou komen?
“Ik dacht twee dingen: fantastisch én nu moet
ik al hun namen uit mijn hoofd leren. Ik ben,
ahum, niet echt een groot voetbalfanaat. Of ik
moet zeggen, dat was ik niet. Inmiddels ben
ik voetbal veel leuker gaan vinden. Door de
omgang met de spelers komt het ook voor
mij dichterbij.”
De rest van Nederland zou een gat in de
lucht springen en onmiddellijk handtekeningen gaan verzamelen…
“Om een handtekening zal ik nooit vragen.
We willen juist dat de jongens zich hier
thuis voelen. (lachend) Wat voetbal doet
met mensen blijft me verbazen. Gasten die

gillend door de hal rennen als ze een
speler zien, mensen van buitenaf die
op de loer gaan liggen, gasten die
hier een kamer boeken om spelers
elke dag te kunnen zien, dat blijft mij
verbazen. Overigens maken alle andere
gasten de voetballers nauwelijks mee,
zien ze de spelers bijna niet, daar is het
verblijf van de voetballers goed op ingericht!
Wat betekent het praktisch gezien voor
Woudschoten en voor jou persoonlijk als het
Nederlands elftal komt logeren?
“Er zijn natuurlijk best veel eisen; niet persé
vanuit de spelers maar wel vanuit de KNVB.
Het complete Atrium en de kamers erboven
worden afgesloten van de rest en volledig
Oranje ingericht. Er worden posters en

doeken opgehangen met mooie momenten
van het Nederlands elftal. Dat vergroot de
teamspirit en zorgt ervoor dat ze volledige
privacy hebben. Daarnaast wordt er een
compleet privé restaurant neergezet, worden
er speciale matrastoppers neergelegd en
wordt er een fitness-, massage- en medische
ruimte opgetuigd. Allemaal vrij logische
aanpassingen wat mij betreft. Alleen toen ik
hoorde dat ik elke keer een ijsbad moet klaar
zetten, dacht ik wel even: Is dat mijn taak?
Maar ik doe het met liefde.”
Wat heeft je het meeste verrast?
“Hoe ze zijn als mensen. Het zijn allemaal
fijne jongens. We hebben echt niet hele diepe
gesprekken, maar als ze hier zijn, zien we dat
ze ons waarderen en vragen ze ook hoe het

Dinand Brunsveld
met mij is. Ik moet toegeven dat ik dat wel
anders had verwacht. Er heerst toch een
bepaald beeld van voetballers op topniveau,
maar dat klopt echt niet.”
Hoe ervaren de spelers Woudschoten, denk je?
“We zijn geen vijfsterren hotel, maar eerlijk
gezegd denk ik dat de voetballers zich hier
echt thuis voelen. Ze hebben in het Atrium
alle ruimte om met elkaar te zijn, te praten,
lachen, gamen. Als ze hier na een wedstrijd
om 01.00 uur ‘s nachts aankomen en wij een
lekker diner serveren is de sfeer, ook met de
medewerkers, heel vrolijk en ontspannen.
Wat scheelt is dat ze super goed voetballen
sinds ze hier zijn. (lachend) Hoe zou dat nou
komen?”
Volgend jaar gaan ze – hopelijk - het EK
spelen. Wat betekent dat voor de normale
gang van zaken op Woudschoten?
“Op zich hetzelfde als de afgelopen keren,
alleen is de periode dan veel langer. Voor mij
persoonlijk betekent het veel uren maken. Ik
realiseer me echt wel dat ik vier weken aan
moet staan. Elke dag ontbijt, lunch, diner.
Elke dag zorgen dat de afspraken die zijn
gemaakt worden nagekomen. Maar dat doet
de staf ook.”

Ronald Koeman en Hans van Pelt
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Het enige verschil is dat ik wel thuis ga
slapen. (lachend) Er zijn grenzen. Zelfs voor
het Nederlands elftal.”

(het is) onze natuur
Hans van Pelt, directeur Woudschoten
Blijvend op zoek naar mogelijkheden om de organisatie, de uitstraling van Woudschoten én de
dienstverlening door te ontwikkelen, dat is mijn natuur. Inspiratie daarvoor krijg ik met name
door te ontdekken wat onze gasten en medewerkers beweegt.
Daarnaast haal ik mijn inspiratie letterlijk uit de natuur.
Wanneer ik in het weekend met mijn honden over het
landgoed wandel, poppen er altijd wel een aantal ideeën op.
Een groot voordeel van werken bij Woudschoten. ‘Onze natuur’
gekoppeld aan Woudschoten gaat over onze intrinsieke
motivatie en in welke sfeer, (werk)omgeving en met welke
middelen we het beste uit ons zelf halen. Deze continue
ontwikkeling zit diep in onze cultuur en dit vullen we op
een natuurlijke manier in. Wie bij Woudschoten komt
werken, blijft geruime tijd. Dat is een feit. Zo leren we
elkaar goed kennen en stimuleren we elkaar op dit punt.
LANDGOED WOUDSCHOTEN.
Toonbeeld van deze natuurlijke ontwikkeling is het -door
Erik onze boswachter- goed onderhouden eigen landgoed.
Dit bos staat voor mij symbool voor de rust, eigenheid en
inspiratie die onze organisatie biedt. Ook een bos heeft aandacht nodig en er worden keuzes gemaakt om het door te

ontwikkelen en uit te laten groeien tot een prachtig
volwassen bos. En dat geldt ook voor de organisatie
Woudschoten. In dit hele proces ontdek ik steeds meer dat
wij in staat zijn ruimte te geven aan onze mensen om zich
persoonlijk te ontwikkelen en zichzelf te laten zijn. Vanuit die
innerlijke kracht zijn we ook in staat onze gasten persoonlijk
te benaderen; informeel én met oog voor de ander.
GASTGERICHT
Om deze persoonlijke gastgerichtheid te kunnen
optimaliseren is inzicht nodig. Niet alleen in de wensen en
behoeften, maar zeker ook in de natuurlijke drive en
ervaringen van onze gasten. Wat beweegt hen en wat
brengt hen naar Woudschoten en hoe beleven zij de
samenwerking en het verblijf? Het grootste compliment
dat wij hebben gekregen is dat zij aangeven zich thuis
te voelen bij Woudschoten. Ja, dan ben ik gewoon
super trots.

Dit is Woudschoten
Wie naar Woudschoten komt, komt om zich te ontwikkelen. Of om anderen te helpen
bij hun ontwikkeling. Dat gegeven is ons veel waard. Alles wat wij doen en bieden
aan faciliteiten is erop gericht om die ontwikkeling mede tot stand te brengen.
Daarom is Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist een top accommodatie voor
bijvoorbeeld cursussen & trainingen, business events, congressen, vergaderingen of
teambuildingsactiviteiten. Maar ook heerlijk voor een weekendje ontspannen in de
bossen.
Rondom groen
Woudschoten is centraal gelegen op een bosrijk eigen landgoed van 45 hectare. Wij zijn ons bewust van de
omgeving en van de waarde daarvan op medewerkers en gasten. Mensen komen al jaren bij Woudschoten om zich
te ontwikkelen en kennis te delen. Het landgoed is voor iedereen die bij ons komt een natuurlijke inspirator. Tevens
wordt het ultieme begrip van wat gastvrijheid inhoudt, vertaald naar` Het is onze natuur’. Het is niet alleen wat wij
doen. Het is wie wij zijn. En dat verschil merk je in alles.

Wat betekent ‘Onze natuur’
voor Natascha Temmen,
Medewerker Front office
bij Woudschoten?
“Van nature ben ik heel nieuwsgierig. Ik vind het leuk
om met mensen te babbelen en ze te vragen wat
hun plannen zijn. Bijvoorbeeld als er gasten naar
Woudschoten komen voor een weekendje fietsen,
ga ik proactief het gesprek met ze aan. Wat willen ze
graag zien, hoever willen ze fietsen? Zij komen voor
de mooie omgeving en ik ken die mooie omgeving. Dus
hoe fijn is het om hen dan op weg te helpen, bijvoorbeeld door ze te laten weten dat het eigenlijk veel
leuker is om naar Amersfoort te fietsen dan naar Zeist.

Compleet verblijf
Tussen al dit groen bieden wij een sfeervolle accommodatie, een compleet product met diverse faciliteiten en
een helder prijsbeleid. Wij zijn uitstekend geschikt voor één- en meerdaagse bijeenkomsten als trainingslocatie,
om te vergaderen, voor congressen maar ook als sfeervol hotel voor een weekendje weg. Naast ons uitgebreide
ontbijtbuffet, de sfeervolle lounge én de vele borrel- en dinermogelijkheden, maakt de aanwezigheid van 140
comfortabele hotelkamers van uw meerdaags verblijf een zeer compleet verblijf.

Aan alles is gedacht
Al onze zalen kijken uit op de bosrijke omgeving en beschikken over moderne, geïntegreerde audiovisuele
apparatuur: beamer, schermen, geluidsinstallatie. Ook diverse aansluitingen voor laptop, camera en microfoons
staan tot uw beschikking. In het gehele gebouw heeft u gratis toegang tot draadloos internet. Het enige dat u hoeft
te doen, is concentreren op het doel van uw verblijf. Wij verzorgen de rest.

Natascha Temmen

Woudschoten maakt het mij ook mogelijk om mijn
natuur te volgen. Alle middelen zijn er en ons
product klopt. Dus als ik enthousiast iets aanbiedt,
weet ik dat de ervaring van de gast goed zal zijn.
Daarnaast is gastgerichtheid heel belangrijk voor
Woudschoten. Als medewerker word je geacht een
stapje extra te zetten. Ik kan vrijuit met onze gasten
praten en vrijuit vragen stellen. Dat ik zo nieuwsgierig
mag zijn, maakt het heel ontspannen.
Door deze manier van werken voel ik me thuis en
kunnen gasten zich ook thuis voelen. De afstand is
klein en we gaan van mens tot mens met elkaar om.
Nadat ik onlangs moeder ben geworden, vroegen
gasten die mij kennen zelfs aan mij hoe het met mijn
kindje ging. Dat gaf mij een heel fijn gevoel.”
Woudschoten courant
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Het Atrium restaurant
is compleet vernieuwd
Een kijkje in de keuken met Directeur Hans van Pelt: “Ik wilde het groen naar binnen halen.”
Het Atrium restaurant waar gasten van Woudschoten ontbijten en lunchen was aan vernieuwing toe.
Directeur Hans van Pelt begint er direct zelf over. “In de totale gastbeleving scoorde het restaurant
minder hoog dan de rest van Woudschoten. Vier jaar geleden hebben we nog met een soft make-over
verbouwd. Maar dat had niet het gewenste resultaat. Met deze verbouwing is het roer compleet om
gegaan. En - naar het lijkt – met succes.”

Door de concurrentie bijgehaald
De realisatie dat dit eigenlijk dé plek is waar alle gasten van
Woudschoten op enig moment komen, heeft de verandering
in gang gezet. Daar kwam bij dat veel concurrenten hen met
vernieuwde restaurantconcepten dreigden in te halen. “Het
drong tot ons door dat we vanuit ons nieuwe totaalconcept
‘Onze natuur’ juist met het Atrium restaurant een meerwaarde
kunnen neerzetten.”

“Juist met het Atrium restaurant kunnen
we een meerwaarde neerzetten.”
Hans ging aan de slag en bezocht diverse restaurants. Hij
verdiepte zich in de trends, verlekkerde zich aan wat hij zelf
mooi vond en vertaalde dit naar Woudschoten. Met ‘Onze
natuur’ én de bosrijke omgeving in gedachten, ontwikkelde
zijn wens om het groen naar binnen te halen. “Voor mij is het
begin een solistisch proces. Kijken of uit je eigen brein iets kan
ontstaan waar meerdere mensen blij van worden. Zo werk ik
graag.”
Eenheid in de details
Natuurlijk lag een samenwerking met een interieurarchitect
voor de hand. “Ivonne heeft mijn ideeën genuanceerd en
er meer eenheid in gebracht. Juist daarmee wist ze de
identiteit van Woudschoten en het groen & duurzaam
thema op een overtuigende manier naar voren te
brengen.”
Ook
tijdens
het
verbouwingsproces
is het Ivonne die het eindbeeld bewaakt. “Er zijn altijd
momenten dat je denkt: past dit wel? Haar toegevoegde
waarde is dat ze mij beperkte. Zei: Niet aanraken, niet
aanpassen, eerst alles afmaken en dan kijken of het klopt.”

De beleving staat voorop
De vruchtbare samenwerking heeft een aantrekkelijke
combinatie opgeleverd van een groene kas, een hippe strandtent en een gezellige koffiebar. Natuurlijke materialen,
planten en kruiden, zachte zittingen en prachtig licht maken
het tot een zeer aangenaam geheel om te vertoeven. De
ruimte is opgedeeld in diverse sferen waar ieder zijn eigen plek vindt. Zelfs de muziek is aan het nieuwe concept
aangepast. “Stonden voorheen de functionaliteit en logistiek
op de voorgrond, nu is dat de beleving. Zowel in het interieur
als in het foodconcept komt dit terug.”

“Vroeger werkten de koks achter de
schermen, nu ervoor.”

Daarmee raakt Hans aan een uitdagender onderdeel van zo’n
concept gedreven verbouwing. Dat betekent namelijk ook
iets voor de medewerkers. “Vroeger werkten de koks achter
de schermen, nu ervoor, omdat we zijn overgestapt op het
zogenaamde frontcooking.” Het idee erachter is dat je in
het zicht vers bereidt en a la minute kunt inspelen op de
wensen van je gast. Zo in de spotlight werken is natuurlijk
wennen geblazen, zegt Hans vrolijk. Maar er hoeft er maar
één enthousiast te worden en dan gaat de rest er in mee!
De ridder te paard stapt af
De verandering vraagt ook iets van Hans zelf. “Van de week
vroeg mijn chef-kok mij letterlijk of ik ook eens aan hem en zijn
team wil vertellen wat ik nou precies wil. Lange tijd zit ik als
een overenthousiaste ridder te paard en roep ‘voorwaarts!’,
wat ook nodig is om iets te doorbreken. Maar uiteindelijk
moet je zo’n verandering ook op de werkvloer in gang zetten.
Gelukkig werk ik met de meesten al lang samen en weten ze
hoe het werkt bij mij. Als ik een beetje ben uitgeraasd, komt er
meer ruimte voor hoe we het moeten gaan doen.”
Aan de slag
Het nieuwe Atrium restaurant draait inmiddels al even
en de eerste reacties zijn heel positief! De inrichting,
gastbeleving, kwaliteit en multifunctionaliteit zijn van een
veel hoger niveau. Live cooking, duurzame presentatie,
individu gerichter en met name meer geschikt voor zowel
grote als kleinere gezelschappen. Ook heel belangrijk;
het is een restaurant geworden waarin het heel prettig
werken is. En veel werkplezier is de basis voor een goede
persoonlijke gastgerichtheid.

“Het nieuwe Atrium restaurant
draait en de eerste reacties zijn
heel positief!
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Wat betekent ‘Onze natuur’ voor Ben Koppelaar,
kok bij Woudschoten?
“In ons nieuwe Atrium restaurant klopt het hele plaatje.
We werken nu volgens het ‘live cooking’ concept en koken
met eerlijke, natuurlijke producten en verse kruiden. Je zou
kunnen zeggen dat we het groen nog meer de keuken in
hebben gehaald. En dat waarderen onze gasten zeer.
Toen mij werd gevraagd of ik de plek waar de broodjes vers
worden gemaakt wilde innemen, aarzelde ik geen moment.
In een vorige baan werkte ik ook met dit concept en omdat
ik heel graag onder de mensen ben past het juist heel goed
bij mij. Ik vind het prettig om meer overzicht te hebben en
in direct contact met de gasten de eventuele dieetvragen
te beantwoorden en aanvullende wensen direct te kunnen
vervullen. Het is voor een kok de ultieme manier van gastgericht werken.

Ik merk dagelijks aan onze gasten dat ook zij erg blij zijn
met het nieuwe concept en de hele vernieuwde sfeer in het
restaurant. Zeker vaste gasten laten echt aan ons merken
hoe blij ze zijn met alle veranderingen. Ze hebben meer
keuze, er wordt beter naar hun wensen geluisterd en er is
ook een betere doorstroom tijdens piekmomenten.
Samen met de warmere uitstraling in het restaurant, zorgt
dit ervoor dat het ontbijt en de lunch relax momenten zijn.
Even weg uit de vergaderzaal, niet werken, maar gezellig
samen ontspannen.”

Ben Koppelaar

Interieurarchitect Ivonne Willemsen
Ontwierp een onderscheidend Atrium restaurant waar de natuur van
Woudschoten nog beter voelbaar is.
“Terugkijkend kan ik oprecht zeggen dat het een ontzettend leuk
project is geweest. Uitdagend zelfs! De samenwerking met Hans
van Pelt, maar ook met andere medewerkers van Woudschoten
was inspirerend. Er was al snel sprake van een heel goed team!
Ik mocht de visie van Woudschoten vertalen naar een onderscheidend, esthetisch verantwoord ontwerp van de ruimte, van
de buffetten en van de aankleding. Daarbij waren functionaliteit,
flexibiliteit, gastvrijheid, akoestiek, duurzaamheid en het gebruik
van natuurlijke materialen en natuurlijk groen een uitgangspunt.
We hebben veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen
zoals echt hout. Dat vind je terug in de vloer, de meubels,

wandbekledingen als plafondelementen. We hebben zelfs
letterlijk de natuur rondom woudschoten gebruikt door afval van
snoei materiaal te verwerken in de grote roomdividers.
Hergebruik is een onderdeel van duurzaamheid dus hebben
we de bestaande houten vloer gerenoveerd in plaats van deze
te vervangen, veel bestaande stoelen gebruikt en voorzien
van nieuwe stoffering en ook de bestaande afruim units zijn
opgeknapt. Het grootste compliment is dat een groep vaste
gasten, na hun verblijf in het vernieuwde restaurant, een
staande ovatie heeft gegeven aan het personeel van
Woudschoten. Dat is echt heel bijzonder.”

Ivonne Willemsen

Woudschoten courant
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Buiten iets samen beleven,
schept een band. Dat is de
natuur van teambuilding.
Zuurstof. Het is het allerbelangrijkste in de wereld voor ieder mens, ook - of
beter gezegd juist ook - voor de werkende mens. Want als je gemiddeld 40 uur
per week binnen zit, in vergaderingen, achter een computer, of tijdens een
training dan kom je al snel zuurstof tekort. Maar hoe dan?

Ben jij klaar voor 2030?
Woudschoten en de KNVB Campus hebben hun
handen in één geslagen voor een uniek event op
17 maart 2020. Een middag waarbij jij je geheel
verzorgd kunt onderdompelen in de uitdagingen die
op ons afkomen. Kennis waarmee jij kunt scoren.
Ben jij normaal gesproken de boeker van externe
vergaderingen, events, congressen, bijeenkomsten
en teambuildingsactiviteiten voor anderen? Nu sta jij
in het middelpunt.

Op weg naar 2030 , wat komen we tegen?
Op dinsdagmiddag 17 maart neemt niemand minder
dan trendwatcher, futurist én topspreker Richard van
Hooijdonk je mee naar een inspirerende toekomst
waarin het leven, werken en ondernemen drastisch
gaat veranderen.

Een simpele en snel werkende oplossing is een teambuilding
uitje en de aanbieders zijn talloos. Woudschoten werkt graag
met ze samen en één daarvan is Oxygen. We interviewen
oprichter/eigenaar Erik Schippers die voor zijn werk ‘buiten
speelt’ met volwassenen. ‘Ik doe dit werk al dertig jaar en
word er nog altijd heel blij van.’

“Ik geef letterlijk zuurstof aan
werknemers door ze mee naar
buiten te nemen”
Waarom ben je dit werk gaan doen?
“Na mijn leraren opleiding stond ik welgeteld twee maanden
voor de klas. Het gebrek aan enthousiasme bij leerlingen
deed me eigenlijk direct stoppen. Ik begon voor mezelf als
projectmanager voor evenementenbureau ’s en later startte ik
met eigen teambuildingsactiviteiten. Ik geef letterlijk zuurstof
aan werknemers door ze mee naar buiten te nemen om leuke
dingen te doen. Dat is goed voor de sfeer op kantoor.”

Waarom is het nodig dat die sfeer op de werkvloer
verbeterd wordt?
“Mensen worden door hun werkgever enorm gedreven om
het maximale eruit te halen. Dat mag je best doen, maar dan
moeten er ook voldoende rustmomenten gecreëerd worden.
Ik zie meer en meer burn outs, mensen zijn altijd druk. Bij
bedrijven moet meer het besef komen dat hun werknemers
meer gevoed moeten worden. En ze eigenlijk minimaal één
keer per maand ‘iets leuks’ moeten doen om de werksfeer
goed en mensen vitaal en happy te houden. Helaas blijft het
veelal bij één keer per jaar.”

“Wanneer je achteraf op de kant
staat, denkt iedereen: ‘Hebben wij
dit écht gedaan?”
Waarom werken teambuildingsuitjes zo goed?
“Hier zit mijn passie voor het vak. Doordat je samen buiten
gave dingen doet die je nooit doet, door samen iets te maken,
iets te bouwen, gebeurt er iets in een team. Zo gaan we
bijvoorbeeld de Noordzee op in een reddingsboot. Als die boot

op de golven rechtovereind komt te staan, giert de adrenaline
door je lijf. Ook bij mij! Wanneer je achteraf op de kant staat,
denkt iedereen: ‘Hebben wij dit écht gedaan?’ Dat is voor mij
teambuilding: allemaal door dezelfde emotie, dat schept een
band.”
Tot slot wil ik nou wel eens weten wat jullie dan zoal
aanbieden op Woudschoten?
“Het belangrijkste is eigenlijk dat we meer opties kunnen
bieden en mensen wat te kiezen hebben. Helemaal hot
zijn onze segway tours. Niet wat je denkt met een groepje
gele hesjes door de stad toeren. Nee, met dikke banden
de paden op, de lanen in. Dat geeft echt een kick, zeker
als mensen van te voren het best een beetje eng vinden.
Daarnaast organiseren we de Jeep Special Task waarbij
teamleden een Jeep door
een denkbeeldig stuk moeras
moeten zien te loodsen. Of het
eilandenspel waarbij je heel
goed moet samenwerken om
van een klein stukje grond af te
komen. In die combinatie, dus
buiten samen iets leuk doen
dat je deels zelf hebt kunnen
uitkiezen, resulteert altijd in
Erik Schippers
happy faces.”

Ruim 420.000 mensen bezochten de inspiratiesessies van Richard van Hooijdonk in binnen- en
buitenland. Hij is regelmatig op televisie te zien bij
BNN/VARA, AVRO/TROS, RTL Nieuws, RTL Boulevard
en te horen op BNR waar hij het programma ‘Mindshift’
presenteerde.
De rest van het programma staat in het teken van
teambuilding & vitaliteit. Hoe kan het ook anders, het
zit in ons DNA en zijn dé trends voor bedrijven die
onderscheidend en duurzaam succesvol willen zijn.
Tot slot krijg je een uniek kijkje achter de schermen
bij twee prachtige evenementenlocaties midden in de
bossen van Zeist en sturen we je met een geweldig
cadeau naar huis.

Nieuwsgierig geworden naar het volledige
programma? Kijk voor meer informatie
of meld je meteen aan op
www.woudschoten.nl/knvbcampus

Richard van Hooijdonk
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Een ‘aan alles is gedacht’
weekendje weg bij Woudschoten

Top vijf tips to do
Huis Doorn
Een prachtig pand, ooit bewoond door
een heuse Duitse keizer (Wilhelm II).
Het licht op een schitterend landgoed
waar kinderen een spannende speurtocht
‘Het geheim van de keizer’ kunnen doen.

Nationaal Militair Museum
Bevind je tussen de tanks, vliegtuigen,
gepantserde voertuigen en helikopters en
probeer sommige zelf uit!

Dierenpark Amersfoort
Het enige dierenpark met speelse achterdoorondervoorlangsjes of Ouwehands
dierenpark (met de beroemde panda’s)
stap in de wereld van Pandasia.

Domtoren
Het beklimmen van de domtoren is leuk,
leerzaam en actief! Met een geweldig
uitzicht als beloning.

‘We gaan lekker een weekendje weg.’ Als iemand dat tegen je zegt, ben je
direct jaloers. Toch? Natuurlijk doen we dat allemaal veel te weinig, want
ja je moet het organiseren en waarheen dan en wat is daar eigenlijk te doen?
Woudschoten lost het allemaal voor je op met verschillende ‘aan alles is
gedacht’ arrangementen waar je echt geen ‘nee’ tegen gaat zeggen.
Waarschijnlijk ken je Woudschoten als
een fijne plek voor zakelijke bijeenkomsten
zoals trainingen en congressen. Midden in
de bossen van Zeist, centraal gelegen in
Nederland, comfortabele kamers. Oh ja,
én gratis top werkende wifi. Hé?! Klinkt dat
niet als een ideale plek voor een weekendje
ontspannen?

Woudschoten als ideale uitvalsbasis
Inderdaad! Woudschoten is (ook) in het
weekend dé ideale uitvalsbasis naar
alles wat de Utrechtse heuvelrug te bieden
heeft, midden in de natuur, én zeer centraal
gelegen ten opzichte van diverse bezienswaardigheden, dierenparken en musea
in de omgeving Utrecht, of een heerlijk
dagje shoppen in de mooie binnenstad. Je kunt
fietsen huren en op ontdekkingstocht door

Theater Figi
Dans, toneel én film

Een paar dagen de natuur in?

de natuur, langs kastelen en buitenplaatsen.
Zijn de kinderen mee? En wil je ze even lekker
laten ravotten om zelf een tijdschrift te lezen,
dan biedt natuurspeelbos de Boswerf jou
alle mogelijkheden. Ook leuk om te bezoeken
is de piramide van Austerlitz, gebouwd in
1804 als eerbetoon aan Napoleon. Klein
geschiedenis lesje erbij en het ijsje op het
terras is verdiend.

Woudschoten heeft continue
mooie arrangementen.
Op woudschoten.nl/arrangementen vind
je alle arrangementen van zakelijk,
heerlijk ontspannen tot actief!

Doe net als Oranje!
Het mag duidelijk zijn, wat voor mens je ook
bent, een binnen- of een buitenmens, een
shopper of cultuurmens, een bourgondisch of
sportief mens, na een goede nacht en heerlijk
ontbijt is alles mogelijk vanaf Woudschoten.
Niet voor niets koos het Nederlands Elftal
voor onze accommodatie om van daaruit de
hele wereld te veroveren.

Leverancier in de spotlight
Nils Nees van Bloemetje.nl
Nils is al 25 jaar een bekende bloemist in Zeist.
Hij kreeg het vak met de paplepel ingegoten toen
hij als klein jongetje veel tijd doorbracht in de
zaak van zijn vader. Na het plotselinge overlijden
van zijn vader nam hij als jonge vent enigszins
onverwacht de zaak over. Sinds die tijd maakt hij,
meebewegend met de seizoenen, de mooiste
boeketten voor particulieren en bedrijven in
Zeist en omgeving.“Bloemen maken je creatief.
Als ik ’s ochtends op de veiling mijn bloemen koop voor Woudschoten, kijk ik naar het
aanbod en selecteer die bloemen en takken die passen bij de natuur van Woudschoten.
Als ik dan hier op het terrein een plekje zoek om de boeketten samen te stellen, voelt ‘t
alsof ik ze zo daar geplukt had kunnen hebben.”
Nils werkt al meer dan tien jaar met veel plezier voor Woudschoten. “Ik heb een zeer
goede relatie met Woudschoten. De medewerkers zijn altijd geïnteresseerd in wat
ik gemaakt heb.” Ook bij de make-over van het Atrium restaurant was Nils nauw
betrokken. Bijvoorbeeld het idee van de stoere verrijdbare plantenbakken kwam van
hem. “Hans vraagt geregeld mijn input op zijn visie om het groen van Woudschoten
naar binnen te halen. Als ons dat samen goed lukt, krijgen we ook direct positieve
feedback van klanten.”

EEN SFEERVOL KERSTDINER OF EEN
KNALLEND EINDEJAARSFEEST?
Wat vliegt de tijd! Zó zit je nog op het terras en zó staat de kerstboom alweer.
De tijd gaat altijd sneller dan gepland. Nog even en het is weer de periode
van het jaar voor een sfeervol kerstdiner of nieuwjaarsfeest of - receptie.
Kom vooral naar Woudschoten en krijg de perfecte ruimte in de maanden
december en januari van ons cadeau!!
Woudschoten heeft meerdere ruimtes die perfect geschikt zijn als intieme
feestlocatie. Om het feest direct al te laten beginnen, krijg je de perfecte ruimte in
de maanden december en januari van ons cadeau! Alle ruimtes zijn uitermate geschikt
voor zowel zakelijke- als feestelijke evenementen. Zoals (net)werk diners, walking
diners, kerstdiners, maar ook uitreikingen, jubilea en eindejaarsbijeenkomsten.

De perfecte ruimte
Zo hebben wij bijvoorbeeld een echte kapel met prachtige glas-in-lood ramen, een
gezellige sociëteitsbar en een sfeervol restaurant. Naast de bovenstaande ruimtes is
onze outdoor tent ook een unieke plek om een besloten eindejaars- of nieuwjaarsborrel
te organiseren. Je kunt genieten van heerlijke glühwein of warme chocolademelk
met verrassende winterse hapjes terwijl je warm blijft bij de knapperende vuurkorven
en terrasheaters. Is het echt te koud, dan kun je naar binnen in onze, aansluitende
gezellige sociëteitsbar.

Speciale samenwerkingskorting
Nu 10% korting op het hele online assortiment
met de code WS19 op bloemetje.nl.
Of komt u liever kerstshoppen in het uitgebreide assortiment in de winkel?
Dan krijgt u daar ook 10% korting op vertoon van deze krant.

Meer
weten of reserveren?
EEN SFEERVOL
FEESTRUIMTE CADEAU!

Kijk
op woudschoten.nl/feestdagen
of neem contact op met onze reserveringsafdeling
Voor elke feestelijke gelegenheid zoals een eindejaars- of nieuwjaarsbijeenkomst,
KERSTDINER
OF
(0343
492
492)
geven wij u in december en januari de perfecte feestruimte cadeau.
EEN KNALLEND
EINDEJAARSFEEST?

Sfeervol én midden in de bossen.

Woudschoten
Kijk voor meer informatie op woudschoten.nl/feestdagen.

evenementen | congressen | vergaderen | overnachten
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We moeten het goud delven in de zorg
Interview met Monica Haimé
De werkdruk in de zorg is een punt van zorg, erkent kwaliteitsexpert én vaste gast van Woudschoten Monica Haimé.
Dus traint zij jaarlijks een groep van twintig zorgprofessionals – veelal – vrouwen vanuit de vraag: Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat patiënten zelf de regie kunnen houden over hun behandeling en hun leven? Monica Haimé: “Ik gun
patiënten zo dat ze net zo worden gezien als ik bij Woudschoten.”

Het imago van werken in de zorg is door de hoge werkdruk
slecht, weet Monica Haimé (60), kwaliteitsexpert in de
zorg als geen ander. Het is haar een doorn in het oog.
Coolblue of KLM zouden een gat in de lucht springen
met het vooruitzicht op zo’n constante stroom van
werkaanbod, aldus Monica. En dan is er nog de vraag die
prof.dr. Harry Kunneman in de zorg vaak stelt: ‘Doe je
werk dat deugt en doet het deug-d?’
Vind je het echt alleen geklaag of zie je ook waar de
schoen wringt?
“Natuurlijk. De organisatie en de werkcultuur kunnen
in veel gevallen beter. Maar probeer eens anders naar
het werk te kijken. Je kunt de hele dag gehaast lijstjes
af-werken tot je er bij neer valt. Of je kunt opgewekt binnen
komen en denken: waar worden deze lieve oude mensen,
en soms minder lieve ouderen, vandaag blij van?”
Om daaraan bij te dragen train je al vijftien jaar een groep
zorgprofessionals bij Woudschoten. Dat is best lang?
“Dat klopt, maar ik kom hier nog elk jaar met groot plezier.
Mijn deelnemers aan de Opleiding Kwaliteit in de Zorg zien
hun trainingsdagen bij Woudschoten als een weekendje
weg. Natuurlijk moeten ze aan de bak maar daarnaast
is er even geen werk, even geen zorg voor de kinderen
en worden ze door de medewerkers van Woudschoten
helemaal in de watten gelegd.”
Hoe krijg je de trainees mee in jouw leefwereld van de
zorg?
“Elk jaar neem ik, samen met mijn collega Mona van de
Steeg en een zevental fantastische gastdocenten, twintig trainees mee vanuit de vraag: “Hoe kunnen we zorgen
dat patiënten zelf de regie kunnen houden over hun
behandeling en hun leven.” Die trajecten begin ik altijd
met de boodschap: je gaat vooral veel leren over jezelf
en jouw eigen handelen. Ieders bijdrage aan een betere
kwaliteit in de zorg is namelijk het meest effectief als dat
wat je doet samenvalt met wie jij bent.”

Wat in jouw natuur maakt dat je hier zo gepassioneerd
over bent?
“Ik ben ervan overtuigd het anders kan. In de ouderenzorg
maken we ons druk over de opleiding van onze
medewerkers en ik vraag mij vaak af: Hebben we nou
echt niveau 1-2 en 3 nodig of hebben we vooral behoefte
aan liefdevolle aandachtige mensen met hun hart op de
goede plek? We moeten niet tobberig zijn, maar kiezen
voor de kant waar het goud ligt. (lachend) Ik ben altijd wel
een schatgraver geweest.”
Welke schatten kunnen morgen al effectief zijn in de
zorg?
“Zoals ik al jaren bij Woudschoten wordt behandeld, zo
zou het in de zorg ook moeten. Als ik binnen kom weten
de medewerkers van Woudschoten wie ik ben, of ik te
laat ben en of ze even kunnen helpen door mijn auto weg
te zetten. Ik hoef geen nummertje te trekken, niet in de
wachtkamer te zitten en nergens mijn best voor te doen. In
de zorg lijdt 40-60% van de patiënten aan een chronische
ziekte. Dat zijn de vaste klanten (lachend). Ik kom al vijftien
jaar bij Woudschoten, dus in die zin ben ik hier de
chronische patiënt. Ik gun patiënten zo dat ze net zo
worden gezien en geholpen als ik bij Woudschoten.”

Kom je op Woudschoten dan ervaar je als eerste de natuur. Vanuit het drukke wegennet van de Randstad rij je
zo ons landgoed op en ontspan je direct. Juist vanwege die nabijheid van de natuur zijn we ons bewust van de
invloed die onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij hebben. Samen met Croonwolter&dros
zijn we continue op zoek naar haalbare stappen om dit bewustzijn vorm te geven.
Ons oog voor de natuur is niet van gisteren. In 2015 zijn
we samen met Croonwolter&dros begonnen met verduurzaming van het monumentale pand dat bestaat uit de
vleugels Woudvleugel, Atrium en de Villa. Destijds zijn er
tapwaterboilers geplaatst en de transportleidingen verkort.
Het tapwatersysteem is hierbij gescheiden van de verwarmingsinstallaties. Voordeel is dat in de zomer niet het gehele
systeem meer verwarmt hoeft te worden, wat veel energie
en kosten bespaart. Destijds hebben we in de Villa meteen
twee oude energie slurpende ketels vervangen door energiezuinigere HR-ketels. Ook is toen alle regeltechniek geautomatiseerd en wordt aangestuurd op basis van buitentemperatuur, licht, en de vraag van de gebruiker in plaats van
continu levering. Afgelopen zomer zijn in de Woudvleugel

“De grootste uitdaging in mijn werk is om de (unieke)
meerwaarde van en de sfeer bij Woudschoten zo goed
mogelijk over te brengen. Potentiële relaties kunnen
op de website heel goed zien welke faciliteiten wij
bieden, maar één van onze grootste pluspunten, de
natuur, kun je toch het beste zelf ervaren. Ik merk dat
een locatie midden in het groen steeds meer bedrijven
aanspreekt. De trend naar meer aandacht voor
vitaliteit, voor buitenactiviteiten, leeft enorm bij
bedrijven en trainers en bij ons is de drempel naar
de natuur heel laag. Je stapt naar buiten en bevindt
je direct op een bosrijk landgoed, ideaal om een
intensief programma af te wisselen met een
ontspannen buitenactiviteit.

Monica Haimé

Duurzaam Woudschoten
Behoud van onze natuur

Wat betekent ‘Onze natuur’
voor Judith Huizing, Senior
Sales Manager bij
Woudschoten?

de ketels vervangen voor een warmtepomp, de energie voor
deze warmtepomp wordt gehaald uit extra aangebrachte
zonnepanelen op het dak van de Woudvleugel.

Duurzame totaaloplossing
Met de komst van de Oranje-spelers werd de noodzaak om
de hotelkamers van koeling te voorzien urgent. Daarbij gaven
we Croonwolter&dros de uitdaging om duurzaamheid en
energiebesparing te koppelen aan deze wens en met een
totaaloplossing te komen. Geadviseerd is om zonnepanelen
neer te leggen op het Atrium van het hotel met aanvullend
een VRF-systeem. De totale capaciteit van de panelen is
hierbij groter dan de koelvraag van het hotel. De koeling van
de zesendertig kamers kan dus volledig geleverd worden
vanuit de energie die opgewekt wordt door de panelen en
wanneer er geen koelvraag is, levert Woudschoten terug aan
het net.

Judith Huizing

Ik ben een echte Randstedeling, maar ik kan ook
enorm genieten van de natuur. Ik ben nu vierenhalf
jaar werkzaam bij Woudschoten en ervaar nog elke
dag een geluksmoment als ik (uit de file) de oprijlaan
oprijd. De gastgerichtheid, wat ‘Onze natuur’ ook
inhoudt, zit eveneens in mijn DNA. Voor mij is het
vanzelfsprekend dat je anderen welkom laat voelen,
het naar de zin maakt en helpt. Dit heb ik meegekregen
vanuit mijn Surinaamse achtergrond. Niet handelen
omdat het moet, maar omdat je het wilt en omdat
je het voelt. Het is om die reden dat ik in de
gastvrijheidsindustrie ben gaan werken. Dat alles
wat je zegt en doet oprecht is en dat je het waar kunt
maken voor de gasten, is voor mij super belangrijk.”

Meer weten over
“onze natuur”
of zelf een bijdrage
leveren?
Ga naar
woudschoten.nl/onzenatuur
voor interviews, films,
blogs en vlogs door
klanten, leveranciers en
personeel van Woudschoten.

Groen keurmerk
Ook dit jaar hebben we op basis van deze en andere
inspanningen om het milieu te sparen zonder in te leveren
op comfort, opnieuw het Green Key Gold keurmerk behaald. Hét internationale keurmerk voor
duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt die verder gaan
dan de normale wet- en regelgeving vereist.
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