
Remco Groenhuijzen
General Manager Mövenpick Hotel 
Amsterdam City Centre / Regional Vice 
President Mövenpick Netherlands

Remco Groenhuijzen is gepokt en gemazeld in 
de hotellerie waarin hij al sinds zijn zestiende 
levensjaar werkzaam is. Na de hotelschool 
en een omzwerving in de Cariben werkt hij 
de laatste 24 jaar voor de groep Accor in 
Nederland. Hier heeft posities bekleed van 
de opening van het drie sterren IBIS-hotel tot 
het runnen van het super-de-luxe 5 sterren 
Sofitel Legend The Grand. Maar hij was ook 
regionaal verantwoordelijk voor meerdere 
hotels, zoals ook momenteel. Nu zwaait hij de 
scepter over Mövenpick Nederland met drie 
hotels. Standplaats is het 408 kamers tellende 
Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre.

Camille Oostwegel
Eigenaar & Algemeen Directeur Oostwegel 
Collection, Inspired Hotels & Restaurants

Camille Oostwegel jr. staat sinds 1 januari 
2020 officieel aan het roer van de Oostwegel 
Collection. Hij mag zich nu directeur/
eigenaar noemen van Château Neercanne in 
Maastricht, hotel Winselerhof in Landgraaf, 
het Kruisherenhotel in Maastricht en Château 
St. Gerlach in Houthem. De liefde van de 
familie Oostwegel voor erfgoed en gastvrijheid 
vormt de basis van de huizen van Oostwegel 
Collection. Een wereld vol inspiratie op niet-
alledaagse, monumentale locaties in Zuid-
Limburg. Met liefde, oog voor detail en behoud 
van het originele karakter zijn tot ruïne vervallen 
landgoederen, een kasteel en een eeuwenoud 
klooster gerestaureerd tot hotels en restaurants 
die een onuitwisbare indruk achterlaten.

Patrick Fransen
Oprichter en directeur van NOAHH | 
Network Oriented Architecture

Patrick Fransen heeft NOAHH | Network 
Oriented Architecture in 2015 opgericht. 
Omringd door een jong internationaal team 
van ontwerpers en ervaren technische experts, 
begeleidt hij complexe projecten en kleine 
‘pareltjes’ en is hij regelmatig gastprofessor aan 
Nederlandse en internationale universiteiten en 
jurylid in architectuurwedstrijden.
NOAHH is een multidisciplinair architecten- 
bureau dat gedreven wordt door de ambitie 
om de uitdagingen van een constant 
veranderende samenleving aan te gaan. Hun 
netwerkgebaseerde aanpak fungeert als 
springplank voor sociale interactie in openbare 
ruimtes door middel van architectuur en 
stedenbouw en stimuleert mensen om elkaar 
te ontmoeten en te verbinden. Het bureau 
streeft ernaar innovatieve gebouwen te 
ontwerpen die 24-7 gebruiksvriendelijk zijn, en 
is gespecialiseerd in complexe gebouwen met 
een sociale agenda die een grote impact hebben 
op de stad en haar bewoners.

Welke 3 directe gevolgen 
heeft uw bedrijf of 

organisatie van Covid19?

Hoe verandert Covid19 
de markt van leisure 

buildings, inzake 
1. Aanpassing gebouwen

2. Nieuwbouwprojecten

3. Onderhoud en renovaties

Welke 3 suggesties heeft u 
om zo snel mogelijk weer 

succesvol te zijn?
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PERSOONLIJKE  UITNODIGING

www.buildingleisurebuildings.com

Building Leisure Buildings is een business community waar, enkel op persoonlijke uitnodiging, leidende investeerders, 
architecten, consultants, aannemers, ontwikkelaars en ondernemers elkaar ontmoeten om samen de groeiende markt van het 

vrijetijdsvastgoed te ontwikkelen en relevante kennis en kennissen te delen.

In onze Community Leadership Series bespreken 3 thought leaders 3 actuele vraagstukken. Met hun unieke kennis en expertise 
inspireren zij onze internationale business community van leisure construction experts. Onze missie van sharing knowledge, 

knowhow and ‘knowwho’ blijft ook bestaan in deze turbulente tijden. Mogen we u online verwelkomen?

Community Leadership Series

3 Thought Leaders
3 Current Challenges

33x

Online ontvangst

Welkom bij Building Leisure Buildings
door Werner Bullen, Building Leisure Buildings

3 x 3 Sessie

Pauze & ontdek de expo 

Live chat met de Thought Leaders

Samenwerken, zeker nu 
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Deze Community Leadership Series is exclusief 
voor investeerders, uitbaters, architecten, 
ingenieurs, aannemers en financierders van 
vrijetijdsvastgoed. 

Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers 
is beperkt. Schrijf u dus snel in.

We sturen u een persoonlijke link voor deze 
exclusieve en eenmalige online sessie.

Klik hier om in te schrijven

https://hopin.to/events/blb-nl-online-community-leadership-series
https://hopin.to/events/blb-nl-online-community-leadership-series

