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Nederlandse Hiltons Hotels behoren tot top tien Best Workplaces 2016 

Dutch Hilton Hotels in top ten Best Workplaces 2016  

 
Hilton-delegation at event Best Work Place Nederland 2016, vlnr: Caroline Receveur, Rowena Lodder, Daniëlle 

Dasselaar, Steven Rotscheid, Jolijn Zeeuwen. 
 

Amsterdam, 24 maart 2016 – De Nederlandse Hilton Hotels staan fier in de top tien op de lijst 
van Best Workplaces 2016, in de categorie grote bedrijven/multinationals. De rangorde op 
deze prestigieuze lijst van 64 bedrijven, die het hoogst scoren als Best Workplaces van 
Nederland, werd dinsdagavond bekendgemaakt. Rowena Lodder, Director of Human 
Resources Nederland van Hilton Worldwide, is trots op het behaalde resultaat: “Wij zijn in 
Nederland de enige hotelketen die aan dit onderzoek deelneemt, te midden van bedrijven en 
organisaties uit verschillende branches. De positie in de top tien van Best Workplaces van 
Nederland is een mooie bevestiging dat wij met onze Hilton Worldwide ‘Heart of Hilton’-aanpak 
onderscheidend zijn.”  

De lijst van Best Workplaces 2016 is samengesteld op basis van empirisch onderzoek van 
Great Place to Work® Nederland. Jaarlijks onderzoekt deze organisatie de mate van 
vertrouwen, trots en plezier binnen bedrijven. Op basis van de positieve antwoorden op een 
vragenlijst van 58 stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid wordt de lijst van Best 
Workplaces van Nederland bepaald.  
 
Rowena Lodder zegt over de deelname aan dit onderzoek: “Voor ons was dit een interessant 
middel en een leerzame ervaring om onze positie op HR-gebied in beeld te krijgen, temidden 



	 	 	

van uiteenlopende andere bedrijven. Wij willen als werkgever ‘de harten veroveren van onze 
teamleden’ en dat doen we op verschillende manieren. De pijlers van het HR-beleid bij Hilton 
Worldwide zijn om een werkplek te creëren die medewerkers een goed gevoel geeft, hen te 
stimuleren in hun carrièredoelstellingen en hen persoonlijke aandacht en waardering te 
schenken. Doelstelling is dat teamleden bij Hilton in een jaar meer leren dan op welke andere 
plek ook. Wij geven veel mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing via e-learning, 
teambuilding evenementen en onze Hilton Classes. Het vieren van succesvolle momenten, 
beloning met publieke ‘schouderklopjes’; dat zijn dingen die het werk plezierig maken.”  

Careers@Hilton Live  
Jaarlijks organiseert Hilton Worldwide een speciaal carrière-event voor jonge mensen, waar de 
vele beschikbare mogelijkheden in de horeca onder de aandacht worden gebracht. Deze 
Careers@Hilton Live: Youth in Hospitality-events, gedurende de maand mei, zijn een unieke 
kans voor jongeren en worden altijd druk bezocht.  

--- 

Over Hilton Worldwide  
Hilton Worldwide (NYSE: HLT) is een wereldwijd toonaangevend hotelbedrijf dat meer dan 4.600 hotels in 
eigendom, management, lease of franchise en time sharing locaties. In totaal gaat het om meer dan 
758.000 kamers in 100 landen en gebieden. Het bestrijkt alle aspecten van de accommodatiesector, van 
luxueuze full-service hotels en resorts tot suites voor langdurig verblijf en focused-service hotels. Al 96 
jaar richt Hilton Worldwide zich met zijn wereldwijde merken op het voortzetten van de traditie in het 
bieden van uitzonderlijke ervaringen aan zijn gasten. De 13 wereldwijde topklasse merken omvatten 
Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, 
Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, 
Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton en Hilton Grand 
Vacations. Daarnaast biedt het bedrijf het bekroonde klantloyaliteitsprogramma Hilton HHonors® aan. 
Hilton HHonors leden die rechtstreeks reserveren via aanbevolen Hiltonboekingskanalen kunnen 
gebruikmaken van veel voordelen, inclusief gratis Wi-Fi en exclusieve digitale voorzieningen zoals de in 
de hotelwereld toonaangevende Hilton HHonors app waarmee leden rechtstreeks een kamer kunnen 
kiezen, inchecken en toegang krijgen met een digitale sleutel. Bezoek news.hiltonworldwide.com voor 
meer informatie en sluit je aan bij Hilton Worldwide op 
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn en Instagram.  

Over Great Place to Work® 
Great Place to Work Nederland maakt deel uit van het wereldwijde onderzoeksinstituut Great Place to 
Work®. Het instituut, met hoofdkantoor in San Francisco, stelt elk jaar in 50 landen lijsten samen. Jaarlijks 
doen wereldwijd 6.000 organisaties mee aan dit onderzoek, die circa 12 miljoen medewerkers 
representeren. Daarmee is het het grootste onderzoek in zijn soort. Hilton Worldwide maakt deel uit van 
de Top100 Great Place to Work, die wordt gepubliceerd in samenwerking met Fortune magazine.  
 
Over het onderzoek 
Organisaties die op de lijst van Best Workplaces staan, hebben werkomgevingen ontwikkeld waar 
vertrouwen, trots en plezier centraal staan. In het onderzoek wordt de mening van medewerkers gevraagd 
op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Die waarden zijn 
gekoppeld aan prestaties. Het onderzoek weegt ook het beleid van de werkgevers mee. Door die 
koppeling te maken krijgen organisaties inzicht in de effectiviteit van hun beleid. Het onderzoek is 
empirisch onderbouwd en praktisch toepasbaar.  
 


