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Een krachtige samenwerking
op verschillende velden
Woudschoten en KNVB zijn al veel langer buren maar sinds 2016 ook businesspartners op de
KNVB Campus. Judith Huizing en Geralda Brunsman, beide sales manager op de verschillende
locaties, vertellen openhartig over hun samenwerking en de synergie.
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Go with the flow

Niemand is een
binnenmens

De natuur van Bennie
Boele

Weekendje weg

Een leven leiden dat energie oplevert, in plaats
van kost, wie wil dat nou niet? Systemisch
bewust te worden, leert je het leven te nemen
zoals het is, ontdekte trainer/coach Hilbrand
Westra. “Tijdens mijn trainingen zie ik mensen
weer connected raken met wat voor hun het
leven belangrijk maakt.”

Ook als we aan het werk zijn, willen we als
mens graag even een luchtje scheppen. Dat zit
in onze natuur, weet Ilse Hofstee van Oxygen
Events als geen ander. “Buiten voel ik me gelijk
anders.”

Bennie Boele werkt sinds kort in de keuken
van Woudschoten, in zijn ogen een innoverend
bedrijf. “Het concept ‘Onze natuur’ vertalen we
in de keuken door naar de producten met een
duidelijke eigen smaak.”

Het klinkt misschien gek, maar op
Woudschoten is het vaak net even wat beter
weer. Ook in het weekend! Woudschoten
is dus dé ideale uitvalsbasis naar alles wat
de Utrechtse heuvelrug te bieden heeft:
natuur,
musea,
bezienswaardigheden,
dierenparken en winkels.
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Go with the flow
Een leven leiden dat energie oplevert, in plaats van kost, wie wil dat nou niet? De levenshouding
van het systemisch bewustzijn, handelen volgens de wetten van de natuur, doet precies dat. Na een
eerste ontmoeting was coach & trainer Hilbrand Westra zelf ‘direct verkocht’. Sinds 2009 draagt
hij - o.a. ook op Woudschoten - zijn kennis over aan mensen én organisaties. “Systemisch bewust
te worden, leert je het leven te nemen zoals het is. Op die manier leven, geeft je heel veel energie in
plaats van dat het je energie kost.”
In een vorig leven als HR-manager in het internationale
bedrijfsleven maakte Hilbrand Westra het regelmatig mee.
Leidinggevenden die op een harde, technische manier
organisatie problemen wilden oplossen. Medewerkers
boventallig verklaren, sociale regelingen organiseren en
denken dat het probleem daarmee is opgelost. Als mens
voelde hij hoe inhumaan die oplossingen eigenlijk soms
waren en bovendien hun negatieve impact, op de mensen
konden hebben die ‘mochten blijven’, niet zouden missen. Hij
weigerde meer dan eens zijn handtekening te zetten onder
dergelijke overeenkomsten, met alle gevolgen voor zijn eigen
carrière. “Die consequenties zag ik aankomen, maar ik was
niet bang.”
Neem het leven zoals het is
Het was in die tijd dat Hilbrand voor het eerst in aanraking
kwam met familie-opstellingen en systemisch denken.
“Ik voelde meteen dat ik van deze kruisbestuiving tussen
filosofie, psychologie, lichaamswerk en traumawerk, meer
wilde weten.” Inmiddels neemt hij op Woudschoten diverse
doelgroepen, zowel zakelijk als privé, mee in deze levensfilosofie waarin je meebeweegt met de wetten van de natuur.
“Veel mensen gaan, gevoed door angst om teleur te stellen,
of teleurgesteld te worden, tegen hun natuur in. Systemisch
bewust worden, leert je het leven te nemen zoals het is. Op
die manier leven, geeft je heel veel energie in plaats van dat
het je energie kost.”
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Veiligheid, vertrouwen en verbinden
Inmiddels helpt Hilbrand o.a. organisaties die aan hun
water voelen dat een gezond florerend bedrijf drijft op
gezonde mensen in een gezonde werkomgeving. “Organisaties staan er in toenemende mate voor open dat hun verleden
zijn uitwerking heeft op de medewerkers. En dat naast salaris
en secundaire arbeidsvoorwaarden veiligheid, vertrouwen en
verbinding belangrijke waarden zijn.” In elke organisatie gaan
er dingen fout, zijn er trauma’s uit het verleden meegekomen,
zoals ongelukken en massaontslagen. Dit laat allemaal zijn
sporen na. “Door ze te durven benoemen en het gesprek aan
te gaan, kan de pijn geleden worden en daardoor ontsnappen.
Een cruciaal proces om de volle potentie van de medewerkers
weer te kunnen benutten.”

“Systemisch leren denken
maakt alles lichter.”
Leven volgens de wetten van de natuur betekent dat je niet
meer vraagt dan je nodig hebt en dat je anders bekeken alles
krijgt wat je nodig hebt. “Hoe zou het zijn als je dat accepteert?
De natuur heeft het zo bedoelt en zo is het goed. Deze
levenshouding maakt alles lichter. Je kijkt vooral naar:
Hoe kan ik bewuster leven, meebewegend met de natuur?”

Go with the flow? Wie wil dat nou niet. In zijn trainingsen coachingswerk op Woudschoten laat hij organisaties,
individuen en trainers zien wat het oplevert wanneer je die
pijn full force aangaat. “Het gaat erom dat je pijn erkent en
volledig accepteert. Alleen dan zijn je lichaam en geest in
staat de pijn te absorberen, staat het je niet meer in de weg
en kan je het leven en de liefde weer ten volle vertrouwen.”
Het kwartje valt
Wie echt betekenis wil geven aan het leven kan hier al snel
mee aan de slag. Dat is niet perse makkelijk, maar creëert een
duurzame ontspanning. Wie het eenmaal ziet, kan niet meer
terug. “De reden dat ik dit werk nog steeds met volle overgave
doe, is dat ik tijdens mijn trainingen letterlijk zie gebeuren dat
het kwartje valt. Dat mensen weer connected raken met wat
voor hun het leven belangrijk maakt. En als ik achteraf hoor
dat hele gezinnen of organisaties ervan profiteren, is mijn
grootste wens in vervulling geraakt.”

De natuur van Woudschoten
“Omdat Woudschoten ook wel eens vol zit, kom ik
ook op andere locaties. Maar ik kom altijd weer hier
terug. Ik ken Woudschoten al heel lang en heb het
altijd een intrigerende werkplek gevonden. Waarom
weet ik nog steeds niet helemaal, maar het heeft er in
ieder geval mee te maken dat de grond hier heel oud
is. Oude grond geeft meer stevigheid om in te werken.
De sfeer binnen geeft de juiste energie om aan het
werk te gaan, terwijl buiten de seizoenen aan je voorbij
trekken. Voor mijn werk is het belangrijk dat mensen
leren wat seizoenen met je doen, want we reageren
energetisch anders op verschillende seizoenen. Als
de lente vol in de lucht zit, hebben we de neiging om
meer risico’s te nemen. Van de herfst naar de winter
gaan mensen juist vaak meer op de rem staan. Niet
voor niks houden we inspirerende congressen over
vernieuwing graag in het voorjaar, want dat staat voor
nieuwe kansen en een begin.”

Euro 2020
Hans van Pelt, directeur Woudschoten
Sinds maart 2018 verblijft het Nederlands Elftal op Woudschoten tijdens alle trainingskampen op de
KNVB Campus in Zeist. De afgelopen 2 jaar hebben we zo’n 5 weken per jaar de spelers en staf over
de vloer gehad en ze voelen zich hier helemaal thuis.
Die 2 jaar hebben volledig in het teken gestaan van 1 doel:
kwalificatie afdwingen voor Euro 2020. Dat is gelukt.
Tijd voor een nieuwe doelstelling: Europees Kampioen!
In juni zal Euro2020 georganiseerd worden, waarbij Oranje
drie thuisduels speelt in Amsterdam. Oranje zal dan ook de
hele maand juni de KNVB Campus en Woudschoten als thuisbasis gebruiken.
DYNAMIEK
Als het goed is zal Oranje vierenhalve week bij ons te gast zijn.
Alles draait in die periode om optimalisatie en functionaliteit.
En met name om de dynamiek tussen inspanning en ontspanning. Alles in het teken van het hoogst haalbare.
DE VOORBEREIDING
Woudschoten is gestart met hoe wij de juiste omstandig-heden kunnen creëren voor een optimale omgeving.
De samenwerking met stafteam van Oranje wordt nog meer
geïntensiveerd. Ontzettend gaaf om te ervaren hoe alles in
het teken kan staan van een topprestatie. Niets aan het toeval
over laten. Alle disciplines; van inspanningsfysioloog tot arts
tot videoanalist, de ruimte geven voor optimalisatie.

EXTRA FACILITEITEN
Het mogelijk maken van een Pré-activatie ruimte ter
voorbereiding op een training of wedstrijd (speciale vloer,
fitness apparatuur, ventilatie). Een koelruimte creëren
voor optimaal spierherstel na een wedstrijd of intensieve
training. Gebruik van licht en geluid voor het creëren van de
juiste mindset. Afgestemde voeding verzorgen. Het inrichten van een scouting office. Opschalen van de beveiliging
naar toernooi niveau. Om maar een aantal zaken te noemen!
Allerlei zaken die extra zijn ten opzichte van een regulier
trainingskamp met nog meer oog voor rust en ontspanning,
optimaliseren van het teamgevoel én ruimte voor jezelf
VOLLEDIGE FOCUS
Een compact team focust zich op Oranje. Het merendeel van
Woudschoten zal zich ook in juni richten op onze, laten we
zeggen, meer reguliere business. Zij waarborgen de service
en tevredenheid van onze vergadergasten, cursisten en
congresgangers. Oranje is ook voor die gasten een spannende
plus, bovenop onze persoonlijke gastgerichtheid en kwaliteit
van ons product. Alles in het teken van een topprestatie, dat
is de natuur van Woudschoten. We zijn er bijna klaar voor! Op
naar een mooie sportzomer!

Woudschoten in het kort
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 en trainingen.

Hans van Pelt

Wat betekent ‘Onze natuur’
voor Lina Snellaars,
salesmanager bij
Woudschoten?
“Het hotelwezen is mij met de paplepel ingegoten.
Mijn vader was hotelmanager dus ik groeide
praktisch op in hotels. Voor mij voelt werk als thuiskomen. Woudschoten vind ik een verborgen parel
in de natuur. Nog steeds krijg ik als ik hier aan kom
dat wow-gevoel. Toen ik hier net kwam werken, viel de
gezamenlijke gedrevenheid om ons te onderscheiden
me het meeste op. Het prachtige Atrium restaurant, de
unieke ligging en het concept ‘Onze natuur’ om dit te
onderstrepen, vind ik echt uniek. En ‘Onze natuur’ is
geen holle frase, het is echt; je loopt naar buiten en
je staat in de natuur en service verlenen zit in onze
natuur. Klanten voelen zich gezien, we kennen de
details en we zijn ze daarin graag net een stapje voor.

Rondom groen

Woudschoten is centraal gelegen op een bosrijk eigen landgoed van 45 hectare. Tussen al dit groen bieden wij een
sfeervolle accommodatie voor groepen, een compleet product met diverse faciliteiten en een helder prijsbeleid.

Compleet verblijf

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 30 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. Dat is onze natuur.

Lina Snellaars

Deze nieuwe baan betekende voor mij een mooie
nieuwe uitdaging. Ik werk al geruime tijd in het hotelwezen, maar altijd voor ketens. Bij Woudschoten kan
ik me vanuit mijn salesfunctie storten op een breder
scala aan vraagstukken. Ik wil bijvoorbeeld ‘Onze
natuur’ met mijn sales & reserveringen team nog
verder gaan uitdragen. In de activiteiten, met ons
menu, op onze kamers, in de vergaderzalen, bij de
ontvangst, steeds opnieuw klanten ons verhaal
vertellen. Mijn enthousiasme voor veranderen heeft te
maken met mijn open manier van denken en het feit
dat we binnen Woudschoten ook mee mogen denken.
Vanuit alle lagen wordt ons om feedback gevraagd:
Wat kan er nog beter? Als leidinggevende doe ik dat
ook. Ik wil mensen de ruimte geven om mee te denken en zichzelf te blijven ontwikkelen. Als ik verder in
de toekomst kijk, is het mijn ambitie om hotelmanager
te worden, net als mijn vader. Dan kan je ook op
strategisch niveau over vraagstukken nadenken, en
tot uitvoering brengen. Maar eerst wil ik nog veel
ervaring opdoen en ik zie me dat hier zeker doen.”
Woudschoten courant
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Een krachtige samenwerking op
verschillende velden
Woudschoten en KNVB zijn al veel langer buren maar sinds 2016 ook businesspartners op
de KNVB Campus. Judith Huizing en Geralda Brunsman, beide sales manager op de verschillende locaties, vertellen openhartig over hun samenwerking en de synergie.
Woudschoten is een bijzondere bosrijke plek waar zakelijke
gasten bij elkaar komen om ‘te ontmoeten, ontwikkelen en
verbinden’ en de KNVB Campus een inspirerende topsportomgeving ‘voor de teams van morgen’. Judith Huizing en
Geralda Brunsman zijn dagelijks in de weer om beide
locaties, los van elkaar én waar mogelijk heel graag samen,
te koppelen aan bedrijven die een unieke bijeenkomst willen
organiseren op een toplocatie.
Verbinden, regelen & ontzorgen
Judith en Geralda zijn beiden echte hospitality tijgers,
ieder op hun eigen manier. Judith: “Ik wil de connectie maken,
meedenken, mensen op weg helpen, zowel door de
faciliteiten die we aanbieden als met mijn expertise. Daar
krijg ik energie van.” Wat ze aldus Judith altijd proberen,
is gasten enthousiast te maken om ondanks hun drukke
programma’s ook naar buiten te gaan; bij de KNVB Campus
naar de speelvelden en bij Woudschoten het bos in op het
eigen landgoed. Geralda: “Ik zeg altijd dat ik wil verbinden,
regelen & ontzorgen. En natuurlijk denken we beiden ook
graag inhoudelijk mee: welk haakje kunnen we gebruiken
passend bij het doel en onze locatie, wat wordt de specifieke
invulling, wie is een passende gastspreker en wat kunnen we
met audiovisuele middelen doen?”

De KNVB Campus: voor de
teams van morgen
De samenwerking tussen KNVB en Woudschoten
in de KNVB Campus begon met het besluit van de
KNVB dat Zeist weer het kloppend hart van voetbal in
Nederland moest worden. En dat is gelukt! Het unieke
van de KNVB Campus is het feit dat onder één motto
‘voor de teams van morgen’ het bedrijfsleven en topsport elkaar hier ontmoeten. Zakelijke bijeenkomsten
worden georganiseerd daar waar ook persconferenties gehouden worden en trainingskampen plaats
vinden voor scheidsrechters en vertegenwoordigende
elftallen.
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Onze natuur
Na anderhalf jaar samenwerking hebben Geralda en Judith
goed zicht op elkaars kwaliteiten. Geralda: “Judith’s
betrokkenheid bij de klant en het vertrouwen dat zij geeft,
zijn absoluut haar sterke punten. De klant weet: als je met
Judith zaken doet, komt ze haar afspraken na. Ze zal je met
alles helpen, tot het beste van haar kunnen, zodat je de
beste beleving krijgt die je zou wensen.” Judith: “Geralda’s
enthousiasme en energie zijn haar sterke punten. Zij kan
iedereen enthousiast maken en meenemen in haar creativiteit. Het grappige is, Geralda past qua natuur perfect bij de
sportieve Campus en ik bij het meer zakelijke Woudschoten.
En als team zijn we perfect, juist omdat we elkaar aanvullen.”

“Die twee werelden op loopafstand van
elkaar heeft het event echt verrijkt.”
De meerwaarde van Woudschoten & KNVB Campus
In de praktijk betekent de samenwerking dat ze altijd beide
locaties in hun hoofd hebben. Geralda: “Op de Campus
hebben we maar 20 kamers, maar dat weerhoudt me er niet
van om een meerdaags congres binnen te halen.” Judith:
“Onlangs hadden we een bijeenkomst van drie dagen waarbij
we in het programma speelden met de twee verschillende
locaties. Door onder meer een sportief element van de
Campus af te wisselen met een ontspannen diner op
Woudschoten kreeg hun event steeds een verrassende
wending. Achteraf hoorden we hoe groot de meerwaarde
voor hen was. Die twee werelden tot hun beschikking hebben,
op loopafstand van elkaar, heeft het event echt verrijkt.”

Vier je successen samen
De samenwerking tussen Woudschoten en de Campus krijgt
bovendien steeds meer vaste vorm, mede door de toename
aan grootschalige events. Judith: “Door het vele flexwerken
hebben werknemers steeds vluchtiger contact met
collega’s. Daardoor zien we het aantal bedrijfsevents sterk
toenemen. Minstens één keer per jaar bij elkaar komen en een
leuke teambuildingsactiviteit doen, helpt bovendien echt om
te verbinden.” Geralda: “Bedrijven zien ook meer en meer de
toegevoegde waarde van events als het gaat om het belonen
van hun werknemers. Een individuele kerstgratificatie is leuk,
maar een inspirerend event organiseren om de successen
samen te vieren, doet veel meer voor de groep. Onze slogan is
niet voor niets: Voor de teams van morgen. Dat geldt voor de
voetbalteams maar ook voor alle bedrijfsteams.”
De klant is onze ambassadeur
Genoeg gepraat vinden de dames. De reden dat ze onlangs
speciaal voor de boekers samen een klantevent hebben
georganiseerd met rondleidingen en inspiratie op beide
locaties, is dat ze inzetten op de beleving. Judith: “Onze
locaties inspireren altijd tot meer. Juist als je komt kijken
en de sfeer proeft, gaat de creativiteit vanzelf stromen. Er is
vaak meer mogelijk dan je vooraf had bedacht.” Geralda: “We
zullen dit soort events blijven organiseren om de klant met
de klant te verbinden, zodat zij ook samen kunnen sparren.
Onze klanten zijn uiteindelijk de beste ambassadeurs voor de
locaties.”

Niemand is een binnenmens
Outdoor teambuilden geeft lucht
Ook als we aan het werk zijn, op
Woudschoten bijvoorbeeld, willen we als
mens graag even een luchtje scheppen.
Dat zit in onze natuur. Dat dit ook heel
creatief en inspirerend kan, weet Ilse
Hofstee van Oxygen Events als geen
ander. “Door een verrassend en uitdagend
teambuildingevent leer je elkaar op een
andere manier kennen. Hierdoor komen
vertrouwen, respect en ieders talenten als
vanzelf naar boven.”
Zelf is Ilse Hofstee, partner bij Oxygen Events een prototype
buitenmens. Toch is zij binnen het bedrijf de salesvrouw en
organisator en zit ze dus meer dan gemiddeld achter een
laptop of aan de telefoon. “Het geeft mij energie én zuurstof
dat ik met mijn bedrijf anderen zuurstof kan geven met de
activiteiten die we voor ze organiseren. Daarnaast neem ik
elk jaar een paar maanden vrij om weer even helemaal dat
buitenmens te worden dat ik eigenlijk ben. En dagelijks loop
ik minstens 20 minuten met de hond op het strand. Dan voel
ik me gelijk anders.”
Waarom is buiten zijn eigenlijk zo belangrijk?
“Als je buiten bent, gaat alles meer stromen. Je lijf voelt fijner,
je wordt blijer, positiever. Daar tijd voor nemen in een druk
programma zoals veel zakelijke gasten van Woudschoten
doorlopen, is soms best lastig maar ongelofelijk belangrijk.
Het is aan ons als bureau om hen te laten zien dat onze
activiteiten meer zijn dan buiten spelen. Voor bedrijven is de
vraag ‘Waar staan we voor, hoe voelen onze medewerkers
zich optimaal betrokken bij het bedrijf?’ steeds belangrijker.
Evenementen spelen daar steeds meer een rol in. Dus vraag
ik altijd door bij de opdrachtgever: Wat is je doel? Met welk
gevoel wil je dat de mensen naar huis gaan? Als er echt doorbraken komen, doordat je mensen op een andere manier met
elkaar in contact laat komen, zullen bedrijven ook sneller
geneigd zijn dit soort activiteiten te herhalen.”

Jouw vak is mensen een ervaring bieden waarmee ze zich
kunnen ontwikkelen. Waar zit jouw eigen ontwikkeling?
“Mijn motto is: ‘You have one life, live it. Grijp het leven!’ Als
er momenten zijn in je leven waarin je niet lekker gaat, stel
niet uit wat je het liefste doet. Dat heb ik zelf ook geleerd.
Aangezien ik al meer dan 25 jaar ervaring heb in dit werk,
merk ik dat ik opdrachtgevers steeds beter kan adviseren ook
die kansen te grijpen. Heb je medewerkers of zakelijke gasten
bij elkaar tijdens een congres? Neem ze mee naar buiten. Geef
ze een unieke ervaring. Wij blijven scherp op vernieuwing en
delen die unieke belevingen graag met je.”

Jij komt op veel verschillende plekken. Wat vind je van Woudschoten?
“Het grappige is, ik kom oorspronkelijk uit Zeist, maar ben
verhuisd naar het westen, omdat ik me op het strand altijd zo
lekker voel. En toen kwam Woudschoten na al die jaren weer
op mijn pad. Als ik het terrein oprij en links meteen het grote
outdoorveld zie liggen, word ik automatisch heel erg vrolijk.
Het voelt dus als thuiskomen, ook omdat de samenwerking
met de mensen bij Woudschoten heel fijn en vertrouwd is.
Woudschoten is eigenlijk een warm bad in een natuurlijke
ruige omgeving. Juist dat natuurlijke ruige spreekt ons als
Oxygen heel erg aan. Het leven is nou eenmaal niet een
gebaand pad.”

Een vergadering combineren met teambuilding?

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum heeft een eigen landgoed van maar liefst 45 hectare en
is dé perfecte locatie om inspanning te combineren met ontspanning.
Kijk voor meer informatie & actieve mogelijkheden op woudschoten.nl/teambuilding

evenementen | congressen | vergaderen | overnachten
Woudschoten courant
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Arbeidshygiëne? Een belangrijke
schakel in het voorkomen van
beroepsziekten
In gesprek met Erik van Deursen.
Onder de vaste gasten van Woudschoten bevindt zich de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne. Jaarlijks houdt de NVvA op Woudschoten een tweedaags congres om hun leden te informeren en inspireren. Penningmeester van de symposiumcommissie Erik van Deurssen geeft
hier een bijzonder inkijkje in het belang van hun wereld. “Gezond werkgeverschap gaat ook over
een gezonde werkplek.”
De voor de hand liggende eerste vraag: wat is een
arbeidshygiënist?
“Als arbeidshygiënist ben je je er constant van bewust
dat een gezonde werkplek niet vanzelfsprekend is en kijk
je naar hoe mensen gezond(er) kunnen werken. Overal
waar gewerkt wordt komen wij, arbeidshygiëne is in die
zin ook een continu proces en geen eenmalige check-up.
Op werkplekken meten wij bijvoorbeeld de luchtkwaliteit
en geven we advies hoe de werkomgeving waar mogelijk
verbeterd kan worden. ”
Om meteen met de deur in huis te vallen…waar zit de
uitdaging in jouw vak?
“Die zit op meerdere vlakken. Om te beginnen kunnen mensen pas in de loop van de tijd gezondheidsklachten ontwikkelen als de werkomgeving ongezond
is. Voor ons is de uitdaging om naast het vaststellen van
mogelijke gezondheidsproblemen al meteen de werkgevers en werknemers mee te nemen in de benodigde
veranderingen. Leuk aan deze uitdagingen is dat je in mijn
vak van hoog tot laag in de organisatie werkzaam bent.
Aan de top praat je over de eventuele aanpassingen en de
impact op de processen en door de hele organisatie heen
creëer je draagvlak en zet je eventuele veranderingen in
gang.”
Wat zit in jouw natuur dat jij voor dit vak hebt gekozen?
“Ik ben graag onder de mensen en sta het liefst met mijn
voeten in de klei. Na mijn opleiding gezondheidswetenschappen heb ik een promotieonderzoek met betrekking
tot gezonde werkomstandigheden gedaan. In die functie
bezocht ik een eerder NVvA congres hier op Woudschoten
en kwam ik in contact met mijn huidige werkgever RPS.
Het leek me leuk om mijn wetenschappelijke kennis en
advies in de praktijk te kunnen toepassen en dat kon daar.
Mijn kracht is dat ik met diverse niveaus in de organisaties

waar ik kom kan schakelen. Dat maakt dit vak voor mij juist
zo mooi, je moet de richtlijnen ook kunnen vertalen naar
de werkvloer.”

Wat betekent ‘Onze
natuur’ voor Bennie
Boele, chef de partie
bij Woudschoten?
“Als klein jochie zei ik het al: ik wil later kok worden.
In restaurants liep ik altijd de keuken in en zag ik koks
vol aandacht mooie dingen maken. Daar ontstond
mijn liefde voor koken. Ik heb jaren in restaurants
gewerkt, 50/60 uur, niks was te gek. Maar sinds ik
vader ben geworden veranderde dat. Ik wil niet meer
alles opzij zetten voor mijn vak, maar ook genieten van
mijn vrouw en kind. Woudschoten bood mij die kans.
De uitdaging in koken is groot, de werktijden zijn ideaal
en ik ben nu chef de partie, wat ik graag wilde.

Wat is de rol van de NVvA?
“Als vereniging hebben we een belangrijke signaalfunctie.
Je zou kunnen zeggen dat we de kanariepiet in de
kolenmijn zijn. Zo kijken we het komende congres op
Woudschoten naar de impact van technologie op onze
autoriteit. Hoe lang zal het duren voordat zelfdiagnose
ook in ons werkveld pop-upt? En wat te denken van
het zelf meten van blootstelling met Apps zonder enige
achtergrond of kennis? Is de arbeidshygiënist nog nodig
als de medewerker ook zelf zijn smartphone in de lucht
kan houden? Mede daarom willen we als vereniging het
gebrek aan voldoende kwalitatieve opleidingen in onze
sector hoger op de agenda zetten.”
Het vak is niet zo heel erg bekend. Waarom is toch belangrijk voor ons om te kennen?
“De arbeidsomstandigheden in Nederland zijn over
het algemeen goed geregeld. Maar we moeten langer
blijven werken, dus gezonde arbeidsomstandigheden
zullen steeds belangrijker blijven. Tegelijkertijd komen
er nog steeds nieuwe risico’s bij. Zo worden er nu 5Gtechnieken op de werkvloer uitgerold zonder de
gezondheidsrisico’s te kennen van blootstelling aan deze
radiofrequentievelden. Het is goed dat we alert blijven op
alle mogelijke gezondheidsrisico’s die in zijn algemeenheid gelden voor de BV Nederland. In ons dagelijks leven
worden we al genoeg blootgesteld aan diverse combinaties van leef-, woon- en werkomgevingsfactoren. Wat
dat betreft kun je het beste op Woudschoten zijn. Als we
hier als vereniging bij elkaar zijn, is het altijd mooi weer
en waar kunnen we het beter hebben over de gezondheid
van werkend Nederland dan hier in het groen.”
Bennie Boele

Woudschoten kwam direct op mij over als een
innoverend bedrijf. Maar ook als een fijne plek
waar zakelijke gasten kunnen ontspannen in een
relaxte sfeer. En dat geldt natuurlijk ook voor het
Nederlands elftal. Naast alle gekte om hen heen, is het
fijn dat ze hier tot zichzelf kunnen komen en zich kunnen
concentreren op het EK. En als ik voor hen mag koken,
is dat alleen maar heel gaaf natuurlijk.
Samen met chef Dimitri kies ik graag gerechten die
ondanks dat we ze vaak in grote aantallen maken,
op iedere menukaart van een a la carte restaurant
zouden kunnen staan. Op onze nieuwe kaart staan
bijvoorbeeld zelfgemaakte viskoekjes van krab en
gamba’s, een in de sous-vide gegaard kippendij
gerecht en een crème brulée van geitenkaas.
Gerechten waar we net een bijzondere draai aan
geven, maar die wel door alle koks gemaakt kunnen
worden.

Erik van Deursen
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Het concept ‘Onze natuur’ vertalen we in de keuken
door naar de producten die we gebruiken die een
duidelijke eigen smaak hebben. Daarnaast proberen
we onze werkzaamheden zo duurzaam mogelijk te
krijgen. Niet de helft van de bosui weggooien, maar het
deel dat je niet gebruikt bewaren voor een bouillon. En
ik ben bezig een ‘To good to good to go’ programma
op te zetten, om de voedselverspilling tegen te gaan.
Ook voor ons in het restaurant is het belangrijk ‘Onze
natuur’ van Woudschoten echt neer te zetten en door
te vertalen in alles wat we doen.”

“De groei die we nu doormaken, ‘Voorjaars’
vraagt om een bepaalde
weekendje weg
onverschrokkenheid”
bij Woudschoten
Het klinkt misschien gek, maar op Woudschoten is het
vaak net even wat beter weer. Dat zeggen onze gasten
en dat zien we zelf ook tussen de bedrijven door.
Dat heeft een simpele reden. De omgeving van de
Utrechtse heuvelrug ligt net iets beschutter, waardoor
het in het voorjaar en de zomer warmer is dan elders in
Nederland. Een goede reden dus voor een ‘voorjaars’
weekendje weg op Woudschoten.

Martin Bergonje

Veel klanten weten Woudschoten direct te vinden. Maar er zijn ook partijen
die het bedrijven en organisaties makkelijker willen maken om al hun
bijeenkomsten, trainingen en events buitenshuis voor hen te regelen.
Eén van deze partijen is Meetingselect die we spraken speciaal voor deze
editie van de Woudschoten Courant.
Meetingselect is een snelgroeier in de markt en biedt een
online booking platform om wereldwijd congreshotels en
vergaderlocaties te zoeken, te boeken en te beheren. Daarbij biedt het bedrijf een persoonlijke service met advies van
ervaren Meeting Experts.
Het bedrijf verwacht een verdubbeling van hun omzet in 2020
en is begin maart voor de derde keer uitgeroepen als één van
de 250 snelst groeiende bedrijven in Nederland. Ontstaan in
het brein van Judith Huisman en Anouk Roohé, twee vrouwen uit de hospitality branche die een gat in de markt zagen.
Martin Bergonje, sinds anderhalf jaar algemeen directeur en
mede-aandeelhouder: “Groei kopen is niet onze strategie. Hard
groeien door waarde te bieden aan onze klanten is ons beleid.

ness niet al te hoog zijn. Alles wat een mensenhand moet doen
inzake administratieve handelingen, kost eigenlijk teveel geld.
Wij gebruiken het liefst onze mensen om met onze persoonlijke
service onze klanten te blijven verrassen.”

Wat is het DNA van Meetingselect?
“Ondanks dat we een IT-bedrijf zijn, zit de kennis van de hospitality branche in ons DNA. Ons bedrijf ademt gastvrijheid, dat
voel je aan alles. IT maakt onze dienstverlening strakker, en
onze klant boven verwachting helpen, begint met het begrijpen
van hun vraag. En dat doen we! Het bewijs daarvoor zien we bijvoorbeeld in onze sterkst groeiende afdeling: event management. Dat bedrijven de complete organisatie van hun klantevents aan ons gunnen, is het bewijs dat we ons vak beheersen.”

Welke expansie staat er op de agenda?
“We zijn een snelgroeiende scale up, maar wel met Nederlandse roots. Groei kopen om de groei is niet onze strategie.
Wel, zorgen dat je verantwoord, autonoom groeit, met de juiste
externe expansie en meer winstgevendheid neerzet. In andere
landen bepalen we of wij een nieuw kantoor optuigen of gebruiken van een lokale partij met kennis van die markt. In die zin
zijn wij ook driftig zoals tech bedrijven zoals Take Away en Uber.
Anderzijds groeien wij zo hard als we kunnen met de resources
die wij ieder jaar weer tot onze beschikking hebben. Gelukkig
maar, want ik heb een broertje dood aan veel geld uitgeven.”

Wat in jouw natuur maakt jou geschikt voor jouw rol?
“Ik heb geen specifieke hospitality achtergrond, maar ik hou ervan om dingen voor elkaar te krijgen. Optimaliseren lukt vaak
beter met een frisse blik. Daarnaast ben ik niet bang of risicomijdend. De groei die we nu doormaken, vraagt om een bepaalde
onverschrokkenheid. Maar niet ten koste van alles. Toen we recent een klant tekenden die onze omzet gaat verdubbelen, heb
ik tijdens het proces vaak gezegd: jongens, weten we zeker dat
we dit moeten doen? Puur om onszelf scherp te houden op de
toegevoegde waarde.”
Welke rol speelt technologie in jullie bedrijf?
“Technologie is de één van de vijf belangrijkste pilaren in ons
bedrijf. Meetingselect innoveert continu in technologie om de
beste dienstverlening en meest gebruiksvriendelijke software
voor het zoeken, boeken en beheren van congreshotels en
vergaderlocaties waar ook ter wereld aan de markt te kunnen
bieden. Daarnaast lopen we voorop ten opzichte van partijen
wereldwijd, omdat we naast het boeken de hele administratie
en facturatie digitaal voor bedrijven centraal afhandelen met
veelvuldige integratiemogelijkheden zoals met ERP systemen.
Deze proven technology stelt ons in staat om zo’n nieuwe
grote klant vol overtuiging aan te kunnen nemen. Robuuste
technologie is mede belangrijk omdat de marges in onze busi-

Wat is jullie grootste uitdaging?
“Het vinden van de juiste mensen is ontzettend lastig. Daarom
is het belangrijk dat we bekend staan in de markt als een gerespecteerd werkgever die zijn afspraken nakomt. Een andere
uitdaging klinkt misschien gek, maar dat is voorkomen dat we
teveel of de verkeerde klanten aannemen. Onze toegevoegde
waarde werkt alleen als een bedrijf in staat is om iedereen met
ons platform te laten werken.”

Waar moet een toplocatie aan voldoen in 2025?
“Ik voorzie een toenemende vraag naar flexibele omgevingen
waar je niet alleen kan praten maar ook doen. Locaties waar
ook serieus wordt gekeken naar duurzaamheid en creativiteit. Die trend gaat zich zeker doorzetten. Vormen van samenwerken zoals peer-to-peer learning en flipped learning zijn van
alle dag. Het is belangrijk dat er omgevingen worden gecreëerd
waar daar ruimte voor is. Ook tijdens grotere events, zien wij
de persoonlijke beleving en betrokkenheid en vooral digitale
interactie als belangrijk. Daarnaast voorzie ik meer samenwerkingen zoals het bouwen van communities onder gasten en
bezoekers.”
Wat maakt Woudschoten een toplocatie?
“In feite voldoet Woudschoten voor een heel groot deel al aan
de toplocatie van de toekomst. Ik zie dat ze zichzelf blijven
ontwikkelen in de basis; ze zijn gastvrij en alles is op orde.
Daarnaast zitten ze op een toplocatie in het groen en zijn ze al
serieus bezig hun eigen footprint te verminderen, zoals werken
aan minder verspilling van eten. Mijn advies is: blijf voorop
lopen want deze verandering kan wel eens een stuk sneller
gaan dan we nu denken.”

Utrechtse heuvelrug
Woudschoten is bovendien 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.
Het monumentale pand is gebouwd in 1932 en ligt
op een landgoed van 45 hectare dat overgaat in het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het hotel beschikt
o.a. over een à la carte restaurant, een lounge om
te ontspannen, meerdere heerlijke terrassen en
fietsverhuur. Woudschoten biedt gratis parkeergelegenheid op het eigen terrein, en beschikt over een
24-uursreceptie.
Alle moderne kamers van het Woudschoten Hotel &
Conferentiecentrum kijken uit op het omliggende bos.
En zijn voorzien van televisie, telefoon, zitje, gratis WiFi
en een badkamer met douche, toilet en föhn.

Aantrekkelijke arrangementen
Woudschoten heeft altijd verschillende arrangementen, aangepast aan het seizoen. Een overzicht van
de arrangementenis te vinden op onze website
woudschoten.nl. Daar vindt u ook aantrekkelijke
aanvullende deals met lokale partners.

Liever even bellen of een e-mail
sturen voor de mogelijkheden?
Dat kan ook via
info@woudschoten.nl
of via 0343 492 492
Woudschoten courant
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Alex verlek: “Leer te handelen op basis van wie je in essentie bent”
“Coaching is relatief gezien een nieuw vakgebied. Om
daarin over de hele wereld een invloedrijke pionier te mogen zijn, maakt mijn werk zeer uitdagend. Ik coach met als
doel een ‘army of positive change’ op de been brengen.
Om dit proces te versnellen, ben ik mijzelf voortdurend
opnieuw aan het uitvinden en maak ik een online programma voor coaches zodat zij mijn visie eigen kunnen
maken en doorgeven. Daarbij stellen jonge tech adviseurs
mij vragen, waarover ik nog nooit heb nagedacht. Geweldig vind ik dat!
Ondertussen heb ik het enorm naar mijn zin als trainer van
diverse groepen, bijvoorbeeld op Woudschoten. Of beter
gezegd: juist op Woudschoten. Zoals ik zei, ik reis de hele
wereld over, maar Woudschoten is absoluut mijn favoriete plek. Natuurlijk vanwege het pand, een juweel in het
bos. Maar vooral vanwege de mensen. Als de floormanager een kussentje in je stoel heeft gelegd en alvast een
hoge barkruk heeft neergezet, omdat hij nog weet dat je
de vorige keer last had van je rug, voel je je echt gezien
als mens.
Ik werk graag, omdat ik steeds weer positieve veranderingen zie ontstaan in de levens van mensen en die van de
mensen om hen heen. Niet door problemen voor ze op te
lossen, maar door ze te helpen hun talenten te benutten.
De magie van coaching is mensen hun eigen weg voorwaarts te leren vinden. Ik leer ze te handelen op basis van
wie ze in essentie zijn en welke footprint ze willen creëren.
Ten diepste geloof ik dat de meeste mensen deugen, maar
in de verkeerde omstandigheden alsnog de fout in kunnen
gaan. Al op hele jonge leeftijd ontdekte ik dat ik van nature
een mensenmens en een verbinder ben.
Als onderofficier in militaire dienst zag ik wat officieren, de
laag boven mij, en dienstplichtige soldaten, de laag onder
mij, bezig hield en dwars zat. Ik leerde hoe we, uitgaande van het goede in de mens, er vanuit die verschillende
perspectieven samen het beste van konden maken. Dit
principe gebruik ik nog steeds in mijn werk. Ik laat mensen
anders naar de werkelijkheid kijken om te ontdekken dat
de soep in werkelijkheid vaak niet zo heet gegeten wordt.
Anders gezegd: ‘de mens lijdt het meest van het lijden dat
hij vreest’.

“Ik werk al twintig jaar bij Woudschoten, maar zo
voelt het niet. Ik ben heel sfeergevoelig, dus als het
ergens goed toeven is, dan blijf ik graag. Ook de omgeving went in positieve zin niet. Het landgoed heeft
nog steeds impact op mij. Elke dag ga ik een half uur
wandelen in plaats van zittend lunchen om zoveel
mogelijk te genieten van deze plek. Ik werkte al
geruime tijd op de afdeling reserveringen, toen de
toenmalige marketing manager me vroeg of ik haar
afdeling wilde komen versterken. Zonder marketing
achtergrond heb ik toch ‘ja’ gezegd en daar heb ik
nooit spijt van gehad.

Alex Verlek

Dat veel mensen daar last van hebben, begrijp ik wel. De
wereld wordt steeds voller, drukker, sneller. Als je daarin
je eigen richting kwijt raakt of het lukt maar niet die te vinAlex Verlek
den, dan kan dat leiden tot stress en diverse ziektebeelden.
Door bij jezelf te rade te gaan, lukt het beter op koers te
blijven. Als coach help ik door vragen te stellen waarvan
ik geen idee heb wat het antwoord is. Ik zie mensen steeds
opener worden, de schaamte voorbij. Dat geldt ook voor
mezelf. In mijn werk maak ik er geen geheim van dat mijn
zoon verslaafd is geweest en hoeveel impact dat op mij
heeft gehad. Juist door het lijden te delen en de stilte te
doorbreken, wordt het draaglijker. Coaching is in die zin
een effectief antwoord op de toenemende behoefte aan
eerlijkheid en echtheid.
Samenvattend: ik ben een true believer van de evolutie.
Elke generatie ontwikkelt zich door, en ik heb het gevoel
dat het nu sneller gaat dan ooit. Als ik in het Midden
Oosten ben, zie ik dat heel sterk. Met name de vrouwen
ontwikkelen zich supersnel, durven hun hoofd boven het
maaiveld uit te steken en creëren zo een olievlek aan positieve verandering. Ik ben wat dat betreft super hoopvol
voor de toekomst.”

Woudschoten’s checklist van de perfecte teambuildingsdag
Het organiseren van een teambuildingsdag of -activiteit is even leuk als uitdagend. Er komt van te voren veel bij kijken en op
de dag zelf hebben alle deelnemers hoge verwachtingen. Om u alvast een beetje op weg te helpen, hebben we een checklist
gemaakt. We hebben de tips verdeeld in periodes. Hoe eerder je begint, hoe ontspannener de organisatie.
4 maanden voor event:
• Bepaal allereerst de tijdsduur en het doel van de dag - een
gezellig uitje of teambuilding met een boodschap – en dan
pas de invulling.
• Ga je voor een meerdaags event, kies dan voor een duidelijk
thema als rode draad.
• Wat is de doelgroep? Wie worden er uitgenodigd? Bepaal
het aantal personen en kijk naar de samenstelling van de
groep: jong, ouder, volwassen, kind, man, vrouw.
• Wat is het budget per persoon? Is dit inclusief of exclusief
BTW?
• Check een aantal geschikte locaties. Wat is er nodig?
Buitenruimte, audiovisuele apparatuur, gezellige ruimtes,
overnachtingsmogelijkheden? Vraag verschillende offertes
aan!
3 maanden voor het event
• Bepaal in grote lijnen het programma. Prop het in ieder
geval niet te vol, maar houd ruimte voor spontaniteit en
voldoende eigen tijd.
• Maak een gastenlijst met emailadressen en telefoonnummers.
• Stuur een save the date uit naar de deelnemers.
• Maak een bezichtigingsafspraak bij de 2 locatie(s) naar
keuze.
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Wat betekent ‘Onze natuur’
voor Ingrid Goor, marketing &
communicatie, bij
Woudschoten?

2 maanden voor het event
• Kies de locatie/activiteit en bevestig dit naar ze (en zeg de
andere af)
• Verstuur de uitnodiging naar alle deelnemers met zo veel
mogelijk details zoals de uiterste aanmelddatum
• Maak een draaiboek en deel deze met de locatie 2 weken
voor het event
• Verstuur ongeveer 1-2 weken voor het event een reminder
naar alle deelnemers met de laatste details
• Geef de dieetwensen door aan de locatie
• Geef het definitief aantal mensen door aan de locatie
Tot slot
• vergeet op de dag zelf niet het draaiboek mee te nemen en
de namen van de deelnemers.
• Na het event is het leuk om wat foto’s te sturen en eventueel
een verslag en daarnaast te vragen wat men ervan vond.
Hulp nodig om de checklist af te werken? Bij Woudschoten
zijn veel mogelijkheden voor het organiseren van teambuildingsdag of -activiteit. Op ons eigen landgoed is bijna alles
mogelijk. Wij helpen u graag!

Ingrid Goor

Mijn natuur is dat ik graag achter de schermen werk
in plaats van op de voorgrond. Maar voor dit interview
maak ik graag een uitzondering. Het stelt me in staat
de vertellen hoe trots ik ben op Woudschoten en alle
ontwikkelingen en renovaties die ik de afgelopen twee
decennia van dichtbij heb mogen meemaken. En dat
sinds kort het Nederlands elftal hier verblijft vind ik
ook weer een geweldige ervaring. Het houdt gewoon
nooit op en ik verveel me geen moment.
Onze grote uitdaging is natuurlijk nog meer nieuwe
klanten naar Woudschoten trekken, en omdat we een
stand alone locatie zijn, kunnen we niet meeliften op
grote budgetten zoals veel ketens hebben. Wij moeten
slimmer en creatiever zijn, ‘Onze natuur’ op een nog
creatievere manier gebruiken, bijvoorbeeld in beeld.
Maar daar heb ik genoeg leuke ideeën over.”

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.
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