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CLOETTA  HOLLAND   André Ruikes en Maaike Maagdenberg

BILDERBERG   Arlette Gilbert

ilderberg is een hotelgroep die bekend 
staat om fraaie gebouwen op schitte-

rende locaties. Commercieel directeur Arlette 
Gilbert noemt echter haar medewerkers als de 
grootste onderscheidende factor. “We willen 
dat onze gasten met een glimlach de deur uit-
lopen. De enigen die deze belofte waar kunnen 
maken, zijn onze medewerkers: zíj hebben 
immers contact met gasten. Daarom heeft 
Bilderberg de afgelopen jaren fors geïnvesteerd 
in technologie om de bedrijfsprocessen te 
digitaliseren. 

De reserveringen, beschikbaarheid van kamers, 
noem maar op: alle handelingen verlopen nu 
via één en hetzelfde systeem. We zijn nu veel 
beter in staat om gasten via het juiste kanaal 
op de juiste tijd tegen de juiste prijs het juiste 
aanbod te doen. Belangrijker nog: dankzij 
de digitalisering hebben onze mensen meer 
tijd en energie voor waar we ons al meer dan 

loetta is onder meer bekend van de 
merken Sportlife, Red Band, Venco, 

Lonka, The Jelly Bean Factory en King. “Onze 
merken staan voor kleine genietmomenten, 
plezier en fun”, vertelt Customer Director 
André Ruikes. “Doordat we in Nederland 
productleider zijn met bekende, lokale 
kwaliteitsmerken, kunnen we ons de flexibi-
liteit veroorloven om in te spelen op lokale 
behoeften. Dat doen we door goed naar onze 
klanten en zakenpartners te luisteren, en hun 
behoeften om te zetten in beleid. Zo bewegen 
we met ze mee door bijvoorbeeld als eerste in 
de markt een productlijn met minder suiker 
aan te bieden.”

Marketing Director Maaike Maagdenberg: 
“Ons bedrijf gelooft in de kracht van goed 
genieten met onze vertrouwde Hollandse 
merken. Daarom geloven wij dat het belangrijk 
is dat onze medewerkers plezier hebben in hun 

honderd jaar in onderscheiden: persoonlijke 
aandacht.”

De portfolio van Bilderberg bestaat uit twaalf 
hotels in Nederland. “Ieder hotel is een familie 
op zich”, zegt Gilbert. “Ze zijn verbonden door 
hun passie voor het gastheerschap. Dat is meer 
dan een ambacht: het zit in je DNA of niet. 
We zien dat onze teams langer dan gemiddeld 
in de hotellerie bij elkaar blijven. Sommige 
mensen werken al meer dan 25 jaar bij ons. Dat 
zorgt voor ervaring, stabiliteit en het plezier dat 
je altijd terugziet in goed op elkaar ingespeelde 
teams. We moedigen aan dat iedere medewer-
ker met ideeën komt om het gasten nog beter 
naar de zin te maken. Of je nu manager bent 
of medewerker in het restaurant: als je invloed 
uit kunt oefenen op de manier waarop je werkt, 
maakt je dat veel gelukkiger dan een voorge-
schreven concept tot op de letter te volgen.”  

werk, doordat ze impact kunnen hebben met 
de vrijheid en verantwoordelijkheid die wij ze 
geven om het verschil te kunnen maken in een 
resultaatgerichte omgeving. Als onderdeel van 
een internationaal beursgenoteerd bedrijf is 
het bedrijfsresultaat immers van groot belang. 
Centraal staan bij ons klantgericht werken en 
gezamenlijk een excellente uitvoering te geven 
aan onze bedrijfsdoelstellingen.

“Binnen die parameters vinden we het 
belangrijk een goede werkgever te zijn. Dat 
zijn we door een gezellige cultuur te bieden in 
een gezonde werkomgeving, waarin we veel 
aandacht besteden aan de mentale en fysieke 
vitaliteit van onze mensen middels onder 
andere verschillende workshops. We stellen 
hen in staat een goede balans te houden tussen 
werk en privé en zich te blijven ontwikkelen  
en ontplooien binnen een commerciële  
omgeving.”  

Aandacht is de nieuwe luxe

De kracht van goed genieten
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