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Teambuilding en training met meerwaarde 

Sandton Hotels lanceert uniek HotelYourSelf concept 

Het Kinderkersthotel bestond al in de hotelwereld, maar nu is er ook een variant voor 
volwassenen: HotelYourSelf. Het concept is van Sandton Hotels, die het afgelopen jaar try 
outs hield op verschillende locaties. Vrijdag 22 september was Landgoedhotel Vennendal 
in Nunspeet het decor voor een grootschalig HotelYourSelf Event, waar 150 medewerkers 
van een IT-bedrijf de hotelorganisatie ‘overnamen’. Zij reserveerden het hotel zonder 
personeel. Dat vormden zijzelf. Het evenement werd georganiseerd door Performance 
Improvement.  

HotelYourSelf is een zakelijk of feestelijk evenement. Een groep mensen - collega’s, zakelijke 
relaties, familieleden, vrienden – bestieren een dag (en nacht) een hotel en verrichten onder 
begeleiding van professionals alle voorkomende werkzaamheden. Ze bemannen de receptie, 
runnen de keuken, zorgen voor de bediening en aan het eind van de dag wordt ook de 
barman of -vrouw uit eigen kring geselecteerd. “Goed voor de teamspirit, voor zelfinzicht, 
het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, gezellig en inspirerend”, vertelt Rogier 
Braakman van Sandton Hotels die het idee lanceerde. ”Door de persoonlijke verzorging en 
aandacht ontstaat een onderlinge sfeer van waardering die met vrijwel geen enkel ander 
evenement te bereiken is.” 

 

Het HotelYourSelf-concept leent zich voor verschillende toepassingen en kan worden 
ingezet afhankelijk van de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever. Braakman: "Een 
relatie-evenement zal een andere invulling vragen dan een personeelsuitje, of een 
trainingssessie als alternatief voor een ‘dag op de hei’. De Sandtonmedewerkers kunnen 
meer of minder actief in de begeleiding worden ingezet. Ook hiervoor geldt dat een groep 
met een ‘lerend’ doel een ander soort coaching verwacht dan een groep waarvoor het begrip 
‘waardering’, of de funfactor meer bepalend is. In alle gevallen gaat het er echter om de 
groep een onvergetelijk verblijf te bezorgen."  

http://www.sandton.nl/
http://www.sandton.nl/


 

De zonnige dag 'in de operatie' op Landgoedhotel Vennendal was in elk geval voor het IT-
bedrijf een doorslaand succes. "Dankzij het unieke HotelYourSelf Event kon optimaal 
invulling worden gegeven aan het thema 'klanttevredenheid' op de jaarlijkse 
medewerkersdag", aldus Ingrid Valks, directeur Performance Improvement, die 
verantwoordelijk was voor de opzet en invulling van het programma.  

Het HotelYourSelf Event is mogelijk vanaf € 2.500,- per dag, kent verschillende modules en is 
boekbaar bij alle Sandton Hotels in binnen- en buitenland. Voor meer informatie en 
reserveringen: www.hotelyourself.nl 

---einde bericht--- 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer (pers)informatie en/of fotomateriaal 
Sandton Hotels contact: Marieke Klosters, marieke.klosters@sandton.eu;Tel: 0653371789. 

Over Sandton Hotels 
Sandton Hotels (www.sandton.eu) is een dynamische en vernieuwende Nederlandse 
hotelcollectie die sinds 2004 bouwt aan een collectie karaktervolle hoofdzakelijk 4- 
sterrenplus hotels op aansprekende locaties in binnen- en buitenland. Elke vestiging heeft 
en behoudt zijn eigen, karakteristieke identiteit, nauw verweven met de omgeving.  

De Sandton hotelcollectie bestaat uit de volgende vestigingen: 
Nederland: Château De Raay Baarlo, De Nederlanden Vreeland, Paal 8 Terschelling, Pillows 
Zwolle, IJsselhotel Deventer; Sandton Eindhoven City Centre, Hotel De Cooghen Texel, Hotel 
De Filosoof Amsterdam, Hotel De Schout, Denekamp, Gilde Hotel Deventer, Malie Hotel 
Utrecht, Resort Bad Boekelo, Hotel De Roskam Rheden, Landgoedhotel Vennendal 
Nunspeet. België: Hotel Broel Kortrijk, Sandton Brussels Centre, Grand Hotel Reylof Gent. 
Frankrijk: Domaine Cocagne, Cagnes sur Mer (Côte d’Azur) Duitsland: Resort Bayerischer 
Wald (Habischried). Oostenrijk: Residenz Hochalm Saalbach-Hinterglemm.   
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