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Het fundament staat, en stevig ook. The Attention Group 
is met Het Muntgebouw toe aan de volgende stap: groot-
schalige events en feesten verzorgen. De erfgoedparel 
aan de Leidseweg in Utrecht, inmiddels een gevestigde 
naam in de congreswereld, fonkelt als nooit tevoren. 
‘Mensen zeggen: hè, een feest in Het Muntgebouw? En of  
dat kan!’ 

‘Een feest in Het Muntgebouw? 
En of dat kan!’

The Attention Group blinkt uit in congreswereld 
en zet nu volgende stap 
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‘Onze slogan was 
gekscherend: 
‘Als Het 
Muntgebouw 
goed genoeg is 
voor de koning, 
dan toch ook 
voor jou?’

eer, tussen allemaal grote namen’, reageert 
Derksen. ‘Sinds onze opening in 2014 be-
leven we een vliegende start als congreslo-
catie. Ik weet nog dat een officiële munt-
slag onze eerste officiële opdracht was. 
Koning Willem-Alexander was daarbij 
aanwezig. Onze slogan was toen geksche-
rend: ‘Als Het Muntgebouw goed genoeg 
is voor de koning, dan toch ook voor jou?’ 
Dat bleek ook. Hoe hebben de heren dat 
met hun team geflikt in een overvolle en 
competitieve markt? Alles begint met een 
droom en volledige overgave daaraan. ‘Wij 
zijn ervan overtuigd: alles wat je aandacht 
geeft, gaat glimmen. Vandaar de naam 
The Attention Group. Wil niet zeggen dat 
het meteen gebeurt. Er is ook wrijving no-
dig. Pas als je wrijft, gaat het écht glanzen.’

Jongensdroom 
Derksen en Aalbers weten waarover ze het 
hebben. Aalbers kan bogen op een rijke 
carrière als ondernemer en bestuurder, 
Derksen reisde de hele wereld over en was 
overal waar hij kwam topgastheer. Bijna 
vijf  jaar geleden staken ze de koppen bij 
elkaar om hun jongensdroom te leven: 

Feesten terwijl de muntenproductie ver-
derop gewoon gestaag voortgaat. Als de 
ene na de andere euro geslagen wordt, 
waagt jouw gezelschap een dansje in één 
van de prachtige zalen. Het is meer dan 
ooit mogelijk in Het Muntgebouw, dat met 
de verzorging van grootschalige events en 
feesten toe is aan een nieuw hoofdstuk in 
zijn bijna vijfjarige bestaan. 
Hoewel, nieuw… Het Muntgebouw is ze-
ker niet onervaren als het aankomt op fees-
ten en partijen. ‘Maar we deden dat in de 
afgelopen jaren bewust mondjesmaat’, ver-
klaren pandbewaarders Adriaan Derksen  
en Pieter Aalbers, die als eigenaren van 
The Attention Group ook De Mariënhof  
in Amersfoort en sinds deze maand ook de 
nieuwste aanwinst Landgoed Brakkesteyn 
in Nijmegen onder hun hoede hebben. 
‘We wilden eerst uitblinken in de congres-
wereld. Ons team konden we zo rustig la-
ten groeien en professionaliseren.’

‘We hebben het al vaker aangegeven: onze 
pareltjes zijn niet bedacht voor de functies 
zoals we ze nu gebruiken', vervolgen de 
twee. 'Het Muntgebouw is gemaakt als fa-

markante gebouwen afstoffen en terugge-
ven aan de steden waar ze staan.  

Aalbers: 'Je kunt een fantastisch pand heb-
ben, maar zonder ziel lukt het niet. Fijne, 
goede medewerkers moeten het spranke-
lende verschil maken. En dat doen ze bij 
ons.' Op zijn telefoon laat hij een foto zien 
van een recent personeelsuitje voor alle lo-
caties. Ongeveer zestig overwegend jonge 
professionals lachen hun enthousiasme de 
lens in. 'Mooi he? Jonge mensen denken 
anders. Ze hebben daardoor veel te bren-
gen. Een héér-lij-ke generatie. Ik word heel 
gelukkig van talenten die opstaan, vanuit 
hun stage al drie jaar bij ons werken en 
blijven groeien. Niet alleen onze panden 
worden geroemd, maar ook zij winnen 
prijzen.'

Echte gesprekken 
Komen ze bij de essentie van hun bestaan 
als The Attention Group. 'De diepste kern 
zit 'm in gastvrijheid, jezelf  thuisvoelen. 
Mensen hebben in gezelschappen vaak 
hun schild voor zich. Meestal letterlijk in 
de vorm van hun telefoon. Wij doen er al-

briek, als plek waar munten geproduceerd 
worden. Monumentaal erfgoed moet je 
rustig ontwikkelen. Het vergt afstemming 
met verschillende instanties en kost ook 
nog eens handen vol geld. Het klinkt plat, 
maar het is wel hoe we altijd hebben ge-
dacht: eerst genoeg kopjes koffie verkopen, 
dan leggen we pas het nieuwe tapijt.’

Vertrouwd niveau 
Nu is het zover. De keuken is naar een 
nieuw level getild, de geluidsisolatie gere-
geld, de beveiliging gegarandeerd en de 
logistiek verbeterd. Derksen: ‘Nu alles is 
afgerond zijn we er meer dan klaar voor 
om ook de grote events en feesten op 
ons vertrouwde hoge niveau uit te voe-
ren. Mensen zeggen: hè, een feest in Het 
Muntgebouw? En of  dat kan – van team-
buildingssessie- en inspiratiedag tot perso-
neelsfeest!’

2018 is toch al een goed jaar voor Het 
Muntgebouw. Dit jaar greep de monu-
mentale locatie de tweede plaats bij de 
Nationale Meeting Awards in de categorie 
Beste Meetinglocatie XL. ‘Een prachtige 

les aan om dat schild te laten zakken. Dan 
kom je tot werkelijke ontmoetingen, echte 
gesprekken. Hoe we dat doen? Je hoorde 
het bij binnenkomst al: je wordt welkom 
geheten door een sound perfume: een mu-
zikale compositie van geluiden, klanken 
en sferen, waarin heden, verleden en toe-
komst van de gebouwen samenkomen. Je 
hoort rinkelend geld, oude geldmachines, 
flarden van toespraken van Juliana. Of  
neem de Muntstraat, vroeger het depot 
van het geldmuseum, maar nu een ‘straat’ 
langs verschillende ruimtes waar gasten 
zelf  hun eten kunnen pakken uit kasten. 
Streetfoodwise! Sloeg fantastisch aan. Het 
werkt ontmoetingen in de hand. Drank in 
zinken teilen ook. Je stoot je buurman aan 
en vraagt: jij ook een biertje?’

Door zo te denken vulden Derksen en  
Aalbers de afgelopen jaren steeds weer 
nieuwe ruimtes van Het Muntgebouw in 
met creatieve concepten. En dat proces 
duurt nog wel even voort als het aan hen 
ligt; er zijn nog ruimtes te openbaren. ‘Hoe 
mooi zou het zijn als we er een restaurant 
met bar kunnen openen, exposities kun-

nen houden en overnachtingen kunnen 
aanbieden? Maar ook: inspraakavonden, 
kennissessies. Het Muntgebouw is letterlijk 
en figuurlijk een plek van waarde. Maar 
waarde is veel meer dan euro’s alleen. Het 
staat ook voor delen, ervaren, creëren. Het 
Muntgebouw heeft een nieuwe eigenaar 
van de stenen en gaat een transitie in. Het 
zou geweldig zijn als we daar een succesvol 
onderdeel van worden.’
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The Attention Group
The Attention Group is ontstaan uit de jongensdroom van vrienden Adriaan Derksen 
en Pieter Aalbers. Sinds januari 2014 zijn zij pandbewaarders van de markante loca-
ties Het Muntgebouw Utrecht, Mariënhof  Amersfoort en Landgoed Brakkesteyn in 
Nijmegen. Samen met een team van 70 medewerkers worden deze prachtige locaties 
ingezet voor congressen, evenementen en prijswinnende horecaconcepten. 

In hun drang naar innovatie zijn ze constant in beweging de gastvrijheidsmarkt te 
inspireren en durven zij hierbij af  te wijken van geijkte paden. The Attention Group 
gelooft dat markante panden met een bijzonder verhaal onze samenleving verrijken. 
Zij willen iedereen hier dan ook op zijn/haar eigen manier van laten genieten en 
door laten inspireren. Het is dan ook niet gek dat locaties al in de prijzen zijn geval-
len! Zo won het Muntgebouw de tweede plaats tijdens de uitreiking van de Nationale 
Meeting Awards, is de Mariënhof  door de Dutch Wedding Award uitgeroepen tot 
'Beste trouwlocatie van Nederland' en behaalde Wijnbar Zuster Margaux de finale 
van Wine Bar of  The Year.

Het ondernemersduo wordt wel eens aangeduid als rebels: altijd naar voren en volop 
in beweging. Om succesvol te zijn is lef, ondernemerschap, echtheid, een tikkeltje 
eigenwijsheid en sprankeling nodig. Door deze houding aan te nemen maken zij het 
verschil en weten zij hun gasten in het hart te raken met oprechte aandacht en be-
trokkenheid. ‘Niks rebels aan; gewoon waarmaken wat je belooft, een super team om 
je heen formeren, openstaan voor kritieken en elke dag jezelf  weer uitvinden’, vertelt 
eigenaar Pieter Aalbers. 

Vanuit hun jarenlange ervaring delen Pieter en Adriaan ook hun kennis middels ad-
vies en interim opdrachten. Zo zijn er in het verleden al opdrachten uitgevoerd voor 
de Eusebiuskerk in Arnhem en ondersteunt The Attention Group momenteel de her-
ontwikkeling van Kasteel Gemert.


