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AdriAAn derksen en Pieter AAlbers vAn the Attention GrouP



57’tlekkerst  restauratief

Hoe raak je tegenwoordig het hart van de gast? Adriaan Derksen en Pieter Aalbers 
weten het. Met hun onderneming, The Attention Group, zetten ze vernieuwende 
horecabedrijven en -concepten op. Voor ‘tlekkerst onthullen ze graag tien tips.

1. Doe aan storytelling 

Adriaan: “Wij verkopen geen zaaltjes, eten of drinken, maar vertellen verhalen. omdat we in een nichemarkt zitten met monumentale 

panden zijn het de gebouwen en hun verhalen die aanspreken. ook voor andere ondernemers liggen er kansen met storytelling. 

 Misschien heb je een zaak waar vroeger iets gaafs in zat. doe hier kennis over op. Zelf zijn we vanuit de ‘why’ gestart: waarom willen 

we dit? daarna stelden we de vraag: hoe gaan we dit doen? en tot slot bepaalden we wát we moesten doen om dat te bereiken. 

uitgangspunt is voor ons steeds het gebouw en zijn verhaal bewaren.”

2. Mijd risico’s een beetje

Pieter: “het is voor ons een bewuste keus om te ondernemen zonder bank en alles in onze gebouwen te hergebruiken om de kosten 

beheersbaar te houden. elke nieuwe investering kon bijvoorbeeld pas, als er geld was. Zo ontstond ook de Muntstraat: een inpandige 

horecastraat met zalen voor bijeenkomsten die vooraf betaald worden door zakelijke opdrachtgevers. Plek voor een koelcel hadden 

we niet. Zo bedachten we een streetfoodconcept met disposables. in een kast staan kistjes met broodjes, appels en yoghurt.  Gasten 

pakken zo’n kistje en gaan buiten zitten of aan een statafel staan. in die tafel zit een geul met crushed ice en flesjes drinken. Mensen 

pakken hier zelf hun drankje en vragen anderen om mee te drinken; een shareconcept was ontstaan en sloeg enorm aan. resultaat: 

30 procent groei!” 

3. Stel je kwetsbaar op 

Adriaan: “Mijn credo is: het oude hebben is het nieuwe delen. daarom delen we constant kennis, fouten, materiaal en soms zelfs 

personeel. en als de concurrentie iets moois heeft, deel ik dat ook online, want ik vind het belangrijk dat je elkaar als ondernemers 

versterkt in plaats van in de weg zit.”
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4. Geef ruimte aan stagiairs en starters

Adriaan: “stagiairs zijn de medewerkers van de toekomst. We geven ze dus graag een platform. bijvoorbeeld voor het bedenken en 

maken van onze kerstfilmpjes. sowieso zijn we blij met jonge talenten net van de hotelschool. die kunnen we zelf coachen en verder 

opleiden.”

5. Leg je personeel in de watten

Pieter: “We organiseren elk jaar minstens twee personeelsfeesten. Mede door dit soort dingen werken mensen met veel plezier bij 

ons. dat zien we terug in het ziekteverzuim – onder de 0,2 procent – en het lage verloop.”

6. Doe eens gek

Adriaan: “We hielden een aantal meter over in de Mariënhof Amersfoort. die meters pasten niet in onze plannen voor de evenementen

locatie. We schreven toen een wedstrijd uit voor het bedenken van een concept dat hier zou passen. de winnaar mocht het plan 

uitvoeren, kreeg twee jaar gratis huur én begeleiding. dit plan bleek een goede marketingstunt en leverde veel publiciteit op. Én het 

leidde tot buuF in de serre, een taartenconcept van twee jonge, ondernemende vrouwen.”

7. Zorg dat je opvalt

Pieter: “dankzij buuF leerden wij meer over vloggen en bloggen. ook werkten die dames veel met instagram, Facebook en  twitter. 

een aanrader, weten we nu, want je bent zo goed als je laatste review. via een goed linkedinprofiel bereik je bovendien ook 

 makkelijk mensen die je hulp kunt vragen als je een concept ontwikkelt.”

Adriaan: “We kregen al vele nominaties en prijzen. daarmee kom je in the picture. om dat te bereiken, moet je simpelweg opvallen, 

iets doen wat een ander niet doet.”

8. Maak tijd 

Pieter: “de vakbladen staan vol met trendvoorspellers. voor je eraan begint, daalt die trend echter vaak al. loop er dus niet gelijk 

achteraan. kijk eerst goed naar je eigen kennis, voordat je een concept ontwikkelt. Want je hebt vaak meer kennis en talent in huis 

dan je denkt.”

Adriaan: “horecaondernemers denken vaak dat ze onmisbaar zijn. Ze houden weinig tijd over voor creativiteit. bij mij ontstaan de 

beste ideeën als ik een weekje weg ben en aan het zwembad lig, een skiafdaling maak of door het bos wandel. neem dus de tijd om 

kennis tot je te nemen en inspiratie op te doen.” 

9. Simpele dingen maken het verschil

Adriaan: “krijg je veel vrouwen voor een bepaalde gelegenheid? hou hier dan bijvoorbeeld rekening mee in je aanbod. bij ons 

 Muntgebouw hebben we weinig parkeerplaatsen. er is echter voldoende parkeergelegenheid op vijf minuten lopen. Maar… wat wordt 

de ervaring van een vrouwelijke gast als zij in het donker naar de auto loopt? dan krijg je een review waarin staat dat alles top is 

 geregeld, maar het parkeren wordt dan mogelijk als probleem ervaren. daarom lopen we altijd met dames mee naar hun parkeer

plaats. simpele dingen maken verschil.”

10. Zoek de latente vraag

Pieter: “veel ondernemers blijven hangen in passieve vragen. ‘hoeveel mag ’t kosten?’ Ze zoeken niet naar de latente vraag. doe je 

dat niet? dan mag je ook niet zeuren over prijsvechters, want dan roep je het over jezelf af dat mensen steeds vragen om korting.” 
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  Nominaties & prijzen als 
succesbewijzen  

 
• Meest aansprekende vergaderlocatie van utrecht (Muntgebouw) 

• dutch Wedding Award ‘beste trouwlocatie’ (Mariënhof) 

• Food & beverage professional of the Year (locatiemanager) 

• nominatie Wine bar of the Year (Zuster Margaux in Mariënhof) 

• Amersfoortse Gouden Parel (Pieter Aalbers)

o n d e r n e m e n d

  The Attention Group: 
   met andere ogen kijken  
 

sinds 2013 exploiteren Pieter en Adriaan oude, monumentale panden en markante gebouwen. doel? Ze exploiteren en 

teruggeven aan de stad. Zo voorkomen de twee dat de gebouwen bijvoorbeeld eindigen als kantoorpand en dus on

bereikbaar worden voor de bevolking. daarom veranderden ze de Mariënhof Amersfoort (een oud klooster en weeshuis) 

en het Muntgebouw in utrecht in een evenementenlocatie. hun start viel midden in de crisis en dus wilde geen bank 

mee. Ze gebruikten daarom hun spaargeld. inmiddels geven ze ook andere horecaondernemers advies en bedenken 

ze op zichzelf staande verrassende gastvrijheidsconcepten. Zoals Chef4oneday, waarbij hobbykoks een keer een eigen 

 restaurant mogen runnen. en buitengewoon in het land, een reizend restaurant zonder muren dat boeren en tuinders in 

the spotlight zet. 

MAriënhoF AMersFoort
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