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‘Wieg van de kinderen 
stond op kantoor’

Familiebedrijven – Twente zit er vol mee. En da’s maar goed ook, want zij presteren 

meestal beter. Wat kunnen andere (familie)bedrijven van hen leren? En waar liggen de 

valkuilen? Twee generaties bij Hotel Van der Valk (Enschede en Hengelo) bekijken hun 

ondernemersleven: vader Paul en dochter Fleur.

TEKST  | PARTNERS IN TEKST           FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

‘Mijn vader ging niet 
naar school, heeft alle 
kennis in z’n hoofd. Ik 
leerde op school juist 
goed te documenteren.’

Fleur van der Valk 26 jaarPaul van der Valk 55 jaar

Wat is je oudste herinnering aan het bedrijf?

Op mijn tiende sorteerde ik ‘s zaterdags lege flesjes in ons hotel 

in Voorschoten. We woonden toen in de zaak en liepen er altijd. 

De wieg van Fleur en de andere kinderen stond ook op kantoor.

Ik ben op het terrein van het hotel in Leiden geboren. Drie jaar 

later verhuisden we naar Hengelo, waar ik lange tijd in het hotel 

woonde. 

Wat is het geheim achter het succes van je familiebedrijf?

Je voelt gewoon dat er een ziel in zit. Daarnaast zit het succes in 

onze hotellocaties: altijd bij een snelweg, in de buurt van leisure, 

van industrie, van burgers. Dan is er altijd handel in de buurt. 

Dat er altijd iemand van ons op de werkvloer is, die uitdraagt 

waar we voor staan – dat zie ik als het succes. Er is altijd iemand 

die het gevoel heeft: dit is mijn zaak. 

Familiebedrijven staan sterker met sterke waarden. Welke waarden zie jij?

We doen alles met elkaar. Bij ons zul je nooit horen: ‘Daar ben ik 

niet voor aangenomen.’ Daarnaast werken we graag met ande-

re familiebedrijven, met net zo’n langetermijnvisie als bij ons. 

We zijn voor iedereen toegankelijk en zetten de gast op num-

mer 1. Bovenden zijn we flexibel, een noodzaak in de horeca.

Wat is de grootste uitdaging die je hebt overwonnen?

Op mijn achttiende moest ik al een kok ontslaan van 52 jaar. 

Eerst liep ik tien rondjes in de zaak. Hoe ik het daarna heb ge-

daan, weet ik nog niet, maar we gingen netjes uit elkaar. 

Omdat k niet zeker wist of ik de horeca in wilde, volgde ik eerst 

een studie commerciële economie. In 2013 ben ik toch in ons 

hotel in Zwolle gaan werken. En nu run ik ‘Enschede’. 

Waar zie je voor de komende tijd de grootste uitdaging?

Er wacht ons dit najaar een uitdaging met de bouw van Hotel 

Deventer, het eerste energieneutrale hotel van Nederland. 

Verder zie ik een uitdaging voor Fleur: waar ikzelf vroeger hard 

moest werken, komt het nu meer aan op managen. 

We worden als hotelgroep steeds groter. Hoe blijven we voor 

dezelfde waarden staan? Hiervoor komen wij als neven en 

nichten een aantal keer per jaar samen om te vergaderen over 

de ontwikkelingen binnen onze hotels. 

Doe je dingen anders dan de vorige/volgende generatie?

Mijn vader zei: ‘Hier heb je de sleutel en zoek het verder zelf 

maar uit.’ Zelf begeleid ik mijn kinderen juist; ik ben elke dag wel 

in Enschede. Verder neemt Fleur elke morgen in de keuken de 

dag door. Dat deden wij vroeger niet. En er is nu een fulltimer 

voor social media. Mijn vader zou zeggen: ‘Wat levert dat op?’ 

Mijn vader ging niet naar school, heeft alle kennis in zijn hoofd. 

Ik heb op school juist geleerd goed te documenteren. Daarom 

zet ik op papier hoe de kerst bijvoorbeeld vorig jaar verliep en 

sla ik dat soort informatie gestructureerd op. Dat helpt me om 

er bijvoorbeeld de komende kerst gebruik van te maken.

Heb je een boodschap of advies voor andere ondernemers?

Als je denkt dat het goed gaat, dán moet je opletten. Onderneem 

verder anticyclisch; wees zuinig in goede tijden. In crisistijd inves-

teerde ik juist in Zwolle en Enschede en in Deventer in grond.

Het is een uitdaging om je mensen goed te blijven helpen. Zorg 

daarom dat je er zelf bij blijft en met de mensen praat, zodat je 

weet wat er speelt. 
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