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PRINCESS HOTEL COLLECTION OVER ALL-INCONCEPTEN, DE PRIVÉGAST
EN DE KRACHT VAN EEN STERK MERK

‘Buiten de Randstad
is de hotellerie
een slagveld’
Princess Hotel Collection treedt per 1 juli toe tot de Nederlandse
hotellerie. De nieuwe formule, geleid door ceo Jan Roersma en
operationeel directeur Tim Vissers, start met zeven hotels, die een
all-inconcept gaan voeren. ‘Het is een slagveld buiten en dus moet het
anders.’

P

rincess Hotel Collection gaat 1 juli van
start met zeven Nederlandse hotels.
Daarvan zijn er vijf gevestigd ‘in de
provincie’: vier op de Veluwe – Epe,
Beekbergen (twee) en Hoenderloo – en één
in Biddinghuizen. De andere hotels staan in
Loosdrecht en Amersfoort. Ceo Jan
Roersma (56) en operationeel directeur Tim
Vissers (28) zijn sceptisch als het gaat over
de Nederlandse hotellerie. ‘Zeker buiten de
Randstad’, aldus Roersma. ‘Juist daar zijn
wij prominent aanwezig, en dus moet het
anders.’
Volgens Roersma staat de hotellerie in die
‘landelijke’ gebieden op een keerpunt. ‘De
zakelijke gast is weggevallen. Vroeger
kwamen bedrijven twee dagen vergaderen
en bleven alle medewerkers overnachten.
Die nachten zijn verdwenen, en inmiddels
zijn zelfs arrangementen van een dag
teruggebracht tot een dagdeel, vaak zelfs
ook nog zonder lunch. Dat betekent dat de
weekendgast overblijft.’
De niet-zakelijke markt wordt dus
heel belangrijk?
Roersma: ‘Het privébezoek verschuift

geleidelijk naar werkdagen, de midweken
zoals we die al kennen in de bungalowmarkt. Deze doelgroep staat open voor een
meerdaags verblijf, zeker in de provincie.
Het afgelopen jaar haalden onze hotels een
gemiddelde bezetting van 68,3 procent,
daaruit blijkt dat de vraag er nog is. Punt is
echter dat de marge op de kamerprijs onder
druk staat, mede door de sterke positie van
de OTA’s. We hebben het daar ooit zelf laten
liggen en kunnen er nu niet meer omheen.
Je kunt er echter wel anders mee omgaan.’
Leg dat eens uit?
Vissers: ‘We willen weg van de klassieke
hotellerie. Je ziet dat grote ketens veelal nog
traditioneel zijn als het aan komt op
marketing en sales. In Amsterdam kan dat,
daarbuiten is meer nodig. Wij gaan ons geld
gebruiken voor eigen marketing. Gasten uit
New York of Madrid overnachten niet op de
Veluwe, daarom concentreren wij ons op de
Nederlandse gast. Dat kan met een eigen en
goed zichtbare hotelwebsite en daarvoor is
ook geen duur global distributiesysteem
nodig. We zijn er wel zichtbaar, maar met
goedkopere oplossingen.’

Maar die gast reserveert zijn overnachting toch via een OTA?
Roersma: ‘Ja en nee! Zoals gezegd, die
externe aanbieders verdwijnen niet meer.
Maar we kunnen gasten wel helpen, en dat
gaan we doen met ons eigen marketingapparaat. Onze locaties buiten de Randstad,
waar gasten normaliter meerdere nachten
verblijven, worden resort hotels. Daar
introduceren we all inclusive. Mensen
willen weten wat ze betalen. Voor ons
betekent het dat onze kosten vooraf
inzichtelijk zijn en dat we minder medewerkers nodig hebben. Gasten die een reservering maken via een OTA, worden door ons
benaderd met de vraag of ze hun boeking
willen omzetten. We gaan dus geen all
inclusive aanbieden via die externe
partijen.’
Roersma benadrukt dat het niet gaat om
de all-inclusiveresorts naar Turks voorbeeld, die jaarlijks massaal worden bezocht
door – ook – Nederlanders. ‘Bij ons geen
polsbandjes voor de gasten en geen grote
buffetten.’
Het verhaal over de oprichting van de
Princess Hotel Collection begint vijf jaar
terug. European Hospitality Properties
(EHP), een onroerendgoedfonds van
beleggingsfondsenbeheerder Annexum,
neemt de exploitatie over van zes hotels als
huurder Golden Tulip failliet gaat. EHP is
dan al eigenaar van de stenen. Voor die
exploitatie wordt een management
company opgericht: Full House Hospitality
Management (FHHM). Er wordt een
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‘Sterk restaurantmerk
heeft regionaal
toegevoegde waarde’

contract getekend voor vijf jaar, dat 1 juli
aﬂoopt.
Het management bestaat uit Huib
Boissevain (Annexum), Roersma (HSG),
Vissers en Ronald Jansen (acquisitie,
Annexum). EHP blijft eigenaar van de
stenen. Roersma heeft een lang verleden in
de hotellerie. Op zijn CV onder andere
grand hotel Krasnapolsky in Amsterdam
(general manager), Golden Tulip (directie)
en Bilderberg Hotels. Bij die laatste
onderneming leerde (ook) Vissers het vak.
Hij werk nu 4,5 jaar voor EHP, onder meer
als general manager van Dorhous Mees in
Biddinghuizen. Dat blijft hij voorlopig
doen. Vissers wordt als operationeel
directeur het gezicht in de markt.
Princess is het huishoudelijke merk
van Aad Ouborg.
Roersma: ‘We wilden niet verder met EHP
en zochten naar een pakkende naam. Een
nieuw merk was geen optie, daarvoor zijn
we met zeven hotels te klein. We wilden
vanuit het oogpunt van marketing een
sterke naam. Merken als Tommy Hilﬁgher
en Zara betreden de markt onder eigen
naam. Wij hebben gezocht naar zo’n sterk
mode- of retailmerk en kwamen uit bij Aad
Ouborg. Hij exploiteert onder zijn holding
Ouborg Group één hotel in Oostenrijk en
die wordt bij ons ondergebracht.’
Wat wordt zijn verdere rol?
Roersma: ‘Aad Ouborg is marketingpartner.
Daarnaast adviseert hij ons bij het uitvoeren
van joint promotions. Hij heeft Princess in
de markt gezet als een merk met een grote
potentie.’
Loyaliteit is één van de andere sleutelwoorden in de ﬁlosoﬁe van de nieuwe
organisatie. Ook daar komt de invloed van
Aad Ouborg om de hoek kijken. ‘We kiezen
voor een retailinsteek’, legt Vissers uit.
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‘Gasten sparen niet alleen loyaliteit als ze
onze hotels bezoeken, maar ook als ze
producten kopen. In eerste instantie geldt
dit voor de bedrijven onder de Princessholding. Denk aan koffers, hockeysticks, et
cetera. Er worden punten gespaard die goed
zijn voor gratis diensten of voor korting.
Daarbij maken we geen onderscheid tussen
de privé- en zakelijke markt. Op termijn
willen we ook nieuwe partners toevoegen.’
De Golden Tulip-hotels doen dit jaar nog
één keer mee met de actie die het merk
sinds twee jaar heeft met winkelketen
Blokker. ‘Twee overnachtingen inclusief
ontbijt voor € 99’, aldus Roersma. ‘Later dit
jaar doen we samen de eerste Princessactie. Wij willen daar een all-inactie van
maken.’
Princess Hotel Collection gaat fors
inzetten op food & beverage. Vissers: ‘Wij
introduceren in onze hotels ‘Smaakmakers’. Een sterk restaurantmerk heeft
regionaal een toegevoegde waarde. De
ontwikkeling is in volle gang, maar in
hoofdlijnen gaat het om drie menukaarten
in één concept, in luxe variërend. Ons
gastenbestand is zeer divers en hiermee
bieden we voor ieder wat wils. In de
toekomst kunnen we het kant-en-klaar
aanbieden aan belangstellende hotels.’
‘Daarnaast werken we samen met een
diëtist, die onze restaurants gaat ondersteunen op het gebied van ‘healthy food’,
vervolgt Vissers. ‘Op de menukaarten, maar
ook bij het ontbijt, de lunch en de middagsnacks.’
Over de toekomst gesproken: wat
zijn de ambities?
Roersma: ‘We starten 1 juli met zeven
hotels, samen goed voor 620 kamers. Voor
het eind van dit jaar moet dat aantal verdubbeld zijn. We hebben één hotel in Oostenrijk in onze portefeuille, maar vooralsnog

ZEVEN HOTELS
De portefeuille van Princess
Hotel Collection bestaat uit
zeven Nederlandse hotels:
Golden Tulip Loosdrecht,
Golden Tulip Amersfoort,
Golden Tulip Ede, Golden Tulip
de Wipselberg, Best Western
de Veluwe (beide Beekbergen),
Golden Tulip Victoria in
Hoenderloo en Dorhout Mees in
Biddinghuizen. Per 1 juli
wappert daar de vlag van
Princess Hotel Collection.

richten we ons op Nederland. Dat Oostenrijkse hotel was ondergebracht in één van
de holdings van Ouborg en wordt nu
onderdeel van Princess Hotel Group.
Daardoor verschuift de belangstelling wel,
want we hebben al twee aanvragen van
buitenlandse hotels met Nederlandse
eigenaren.’
Internationaal gaan, is dus een
kwestie van tijd?
Roersma: ‘In eerste instantie gaat het om
groei in Nederland. We concentreren ons
op de regio’s waar we nog niet zijn gevestigd: de Randstad, het noorden en het
zuiden. Te veel hotels in dezelfde regio is
niet wenselijk, tenzij we ze op verschillende
manieren kunnen wegzetten.’
Vissers: ‘We hanteren drie gradaties:
luxury, premium en economy. Luxury is
vergelijkbaar met het vijfsterrensegment,
met daarbij een f&b-voorziening op het
niveau van restaurants met minimaal een
Bib Gourmand, liever nog een Michelinster.
Onder premium schalen wij de conferentiehotels met toegankelijke à-la-carterestaurants en bij economy gaat het om het niveau
drie sterren.’
Roersma: ‘Als dat allemaal staat, dan gaan
we over de grenzen kijken. België en
Duitsland kunnen interessant zijn.’
Welke mogelijkheden zijn er voor
belangstellende hotels?
Roersma: ‘Er zijn drie opties. Een franchiseconstructie, waarbij de vlag van Princess
Hotel Collection op het dak wappert. In dat
geval hanteren we een fee op basis van de
omzet. De tweede mogelijkheid is full
management en we hebben ook nog
revenue support, waarbij we de gehele
distributie overnemen van de hotelier.
Hierbij worden geen eisen gesteld aan
zaken als bijvoorbeeld signage.’

