De groene vitaliteit
van Woudschoten
Nu de wereld van zakelijke meetings, events, congressen, trainingen en conferenties blijft groeien
en zich door blijft ontwikkelen, wordt de zoektocht naar de ideale locatie op andere criteria beslecht
dan voorheen. De prima gefaciliteerde hotelzaal? De locatie in het groen? De ruimte om ook tot
activiteiten of teambuilding te komen? Kiezen voor gastvrijheid? Het is losstaand niet meer genoeg.
Maar wat als een locatie het complete pakket te bieden heeft. Wat als groen, vitaliteit, gastvrijheid en
service samenkomen. ‘Het is onze natuur’, zeggen ze bij het prettig geüpgrade Woudschoten Hotel
& Conferentiecentrum. Nu de duurzame locatie ook nog nadrukkelijker de krachten bundelt met
buurman KNVB Campus gaat de locatie in de Zeister bossen scoren met vitaliteit.
En dat is een slimme zet, want vitaliteit van medewerkers is net als het
duurzaamheidshoofdstuk een vast onderdeel van vele bedrijfsvoeringen, zeker in 2020. Het plaatje klopt dan ook als een bus. De oprijlaan
naar Woudschoten is een oprijlaan naar grandeur, met alle faciliteiten in
een groener dan groen decor. ‘De basis van Woudschoten is het 45 hectare landgoed, onze natuur in combinatie met de gastvrijheid’, schetst
Susanne Konneman-Wijchman van Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum. De locatie durfde het aan om binnen de uitstraling van de
boslocatie een vernieuwingsslag te slaan. ‘De kapel, de entree, het nieuwe Atrium restaurant, ze stralen onze nieuwe koers uit: beleving, zonder
de functionaliteit en de gastvrijheidsbasis los te laten.’
Met 140 hotelkamers is Woudschoten voor veel bedrijven de locatie om
meerdaags te ontmoeten. ‘En te leren. Kennis waar mee je kunt scoren’,
is nog altijd de belofte van de eventlocatie. ‘Maar onder leiding van di-
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recteur Hans van Pelt stralen we nu ook in alles
beleving én vitaliteit uit. Dat zie je onder meer terug in ons restaurant, waar eten en drinken in het
teken staan van vitale en gezonde gasten. Ook de
nauwere samenwerking met de KNVB Campus,
waar topsport, voeding en teambuilding centraal
staan, biedt nieuwe kansen.’
Altijd lastig, een bestaande locatie up to date
maken. Woudschoten slaagde er wonderwel in
en wist ook nog eens de natuur, het groen, nog
meer naar binnen te halen. Alle zalen hebben
zicht op het natuurschoon, maar ook in het nieuwe Atrium-restaurant lijken de muren en ramen
de natuur niet te kunnen stoppen. Het restaurant

GRATIS KENNISEVENT VOOR BOOKERS
KENNIS WAARMEE JIJ KUNT SCOREN
Woudschoten en de KNVB Campus hebben hun handen in
één geslagen voor een uniek én gratis event op dinsdag 17
maart 2020. Een middag waarbij jij je geheel verzorgd kunt
onderdompelen in de uitdagingen die op ons afkomen.
Kennis waarmee jij kunt scoren!

biedt met de inrichting en de foodconcepten
een compleet nieuwe beleving. ‘Misschien lagen
we op dat vlak wel een beetje achter, maar die
inhaalslag is in één keer gelukt. Live cooking en
de natuur naar binnenhalen vormen een sterke
combinatie met moderne faciliteiten.’
De accommodatie waar ook het Nederlands elftal
zich al jaren thuis voelt, is inmiddels ook volwassen
als het gaat om een diversiteit aan evenementen,
congressen en meetings. ‘Bij grote congressen organiseren we alles voor de opdrachtgever: van ontbijt
tot en met het eindfeest. De subruimtes, een complete vleugel afhuren een zaal tot zelfs 350 man, de
intieme soos of kapel. Onze locatie is zo veel grootser en diverser dan zij die hier nog nooit geweest
zijn vermoeden. Eigenlijk is het ook niet te verkopen…je moet hier geweest zijn (zie kader).’a

WIE BEN JIJ?
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, teambuilding & vitaliteit, wat komen we
allemaal 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.
De rest van de middag staat natuurlijk ook 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 locaties midden
in de bossen van Zeist en sturen we je met een geweldig
cadeau naar huis.
Wanneer: dinsdag 17 maart 2020
Tijdstip: 11.45 – 17.15 uur
Kosten: €0,Opzet programma:
11.45 – 12.15: O
 ntvangst met heerlijke lunch op de KNVB
Campus
12.15 – 12.30: Presentatie uniek Foodconcept KNVB Campus
12.30 – 13.30: R
 ondleiding KNVB Campus
13.30 – 14.30: E rvaar het oranjegevoel zelf: Een interactief
programma
14.30 – 15.00: Pauze
15.00 – 16.30: Richard van Hooijdonk
16.30 – 17.15: K
 orte rondleiding Woudschoten &
netwerkborrel in het nieuwe Atrium
restaurant + ontvangst cadeau
Aanmelden: www.woudschoten.nl/knvbcampus/ *

De zoektocht naar
locaties waar het
‘gewone’ event
ook bijzonder
wordt, vindt bij
Woudschoten een
onderkomen

*Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Zonder
aanmelding kunnen wij je helaas geen toegang geven. Wil je
verzekerd zijn van een toegangsbewijs, meld je dan nu aan!

(Redactie EventBranche.nl)
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