Inn Style; zakelijke recreatie in Maarssen
“Aan innovatie moet je altijd werken anders sta je stil”

In 1996 startte Maurice Andringa (41)
met kanotochten in recreatiegebied
Maarsseveense Plassen. Dit werden
allengs belevingstochten, mensen
vonden het leuk meer te weten over de
natuur. In 2004 sloeg hij aan de plas de
eerste paal voor permanente
accommodatie van onderhoudsvrij red
cederhout. De zakelijke recreatiemarkt
is de doelgroep van Inn Style. “De
eerste keer dat ik een voet op deze landtong aan de Maarsseveense Plassen
zette was een echt WOW-effect. Dat schitterende uitzicht over het water, het
groen, zonder één mast of lantaarn, zo dichtbij de stad en de A2,” vertelt
Andringa.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bewust en soms onbewust onderneemt de organisatie maatschappelijk verantwoord. “De
bamboevloer kozen we omdat het materiaal aansluit bij onze uitstraling, dat bleek heel
milieubewust want bamboe is een snelgroeiend grassoort. Een pomp zuigt water uit de
plas en besproeit het groen, via het grondwater loopt het overtollige terug het meer in.
Op de bovenverdieping ontkomen we op heel warme dagen niet aan het gebruik van
airco maar eerst koelen we de ruimtes door water uit het meer op het dak te pompen. Bij
de keuze van ons koffiemerk proefden we eerste welke we het lekkerste vonden, en de
lekkerste bleek ook de meest duurzaam geteelde koffie te zijn. Pas sinds een jaar
vermelden we onze maatschappelijke betrokkenheid ook op de site. Voor ons was het
altijd normaal om zo te werken, je hoeft echt niet stoffig te zijn om maatschappelijk goed
bezig te zijn,” aldus Andringa.
Innovatie
Andringa organiseert evenementen en bijeenkomsten voor zakelijke groepen. Andringa:
“Er zijn genoeg andere mooie locaties voor de klant om uit te kiezen daarom moeten we
ons onderscheiden en zorgen we dat alles hier klopt bij elk contact. En heel basaal; we
helpen. Bij oprechte persoonlijke aandacht voelt een gast zich welkom.” Inn Stylemedewerkers hebben aandacht voor elkaar,
dat werkt door in de communicatie met
(lokale) leveranciers en klanten. Bij iedere
evaluatie blijkt weer dat dat als heel positief
ervaren wordt.
“We nemen zorgen uit handen, we
ontzorgen. De klant wil een boodschap
overbrengen en heeft zelf genoeg te doen.
We werken vraaggestuurd, zijn flexibel en
luisteren goed. Zodra we iets toezeggen
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nemen we het op in het draaiboek en koppelen dat in systemen. Onze website
vernieuwen we, we willen een meer trendy natuuruitstraling. Adverteren doen we nooit,
elk bedrijf, elke gast vertelt hun ervaring met ons door aan anderen.
Ik wil minder het hart van de organisatie zijn en heb een plan, een visie, geschreven met
de input van ieder personeelslid. Zij zijn trots op het bedrijf en betrokken. Elke beslissing
wordt genomen in lijn met de visie, die natuurlijk kan worden bijgesteld. Doordat ik iets
meer afstand neem kan ik breder kijken en innovatief zijn want aan innovatie moet je
altijd werken anders sta je stil. Om creatief te zijn heb ik ruimte nodig en praat met
andere bedrijven hoe zij de dingen doen. Een innoverend ondernemer moet flexibel zijn,
creatief en open minded zodat je open staat voor mogelijkheden. En als iets tegenzit?
Gewoon met je kop schudden en weer doorgaan!”
Rendement
Aanvankelijk was Andringa een pionier en
pionieren kost veel geld en energie. Het
gaat goed met Inn Style, ondanks de
moeizame economie. Andringa knokt er
keihard voor, maar dat werpt wel zijn
vruchten af.
“We hebben veel repeaters, mensen komen
terug bij ons. We zijn niet de duurste, maar
ook niet de goedkoopste. We leveren
kwaliteit, daar hameren we op. Met elkaar
maken we een mooi product waarbij we diverse branches betrekken en met elkaar
verbinden. We zijn niet bang voor concurrentie en gaan uit van onze eigen kracht,”
verklaart Andringa
Hij heeft volledige handelingsvrijheid en werkt zonder subsidies. Aan Inn Style ligt een
heel goed plan ten grondslag. Vijf procent is eigen financiering, de rest leende hij van de
bank. Met een financieel deskundige heeft hij destijds alles doorgerekend. Aan de ene
kant wil hij aflossen maar hij wil ook innoveren en dat kost tijd en geld.
Samenwerking
Andringa vertelde heel globale plannen al in een vroeg stadium aan gemeente en
recreatieschap. Andere verenigingen en stichtingen zoals de duikclub, de
duivenvereniging, waterfiets- en kanoverhuur wilden ook wat bouwen. Zij werkten vanuit
caravans. “We stelden een bouwteam samen, de mogelijkheden werden bekeken en de
gemeente wees ‘een bouwvlek’ aan. De overheden zagen ook de meerwaarde voor het
gebied en nodigden de ondernemers uit voor open gesprekken. Het bouwteam bestond
uit verschillende ondernemers waarvan de belangen te ver uiteen liepen, daarom stapten
we uit het team en dienden ons eigen plan in bij de gemeente. De gemeente ondersteunt
recreatie en had net als het recreatieschap een goed aanspreekpunt waar ondernemers
altijd terecht konden,” legt Andringa uit.
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Concept, visie en missie
Bij de start in 1996 werkte Andringa op
diverse locaties. Hij wilde flexibel zijn naar
de klant in het aanbod van drank en
voeding. “Dat kan niet als je geen eigen
locatie hebt. Klanten hebben ons geholpen
met het ontwikkelen van ons concept en we
putten uit eigen ervaringen. Mensen hebben
tegenwoordig zoveel keuze in recreatie, er is
een immens aanbod, daarom richtten wij
ons op de zakelijke markt,” vertelt hij. Een bijeenkomst krijgt meerwaarde bij Inn Style
door het werken in en met de omgeving met ‘energizers’ en ‘meeting onderbrekers’, in
creatieve en sportieve vorm. Een zakelijke boodschap blijft zo beter hangen, een kwieke
break verfrist het hoofd, verlaagt drempels bij het leggen van contacten, mensen worden
blij van nieuwe ontmoetingen met (zaken)relaties.
De Inn style-filosofie is dat de klant alle aandacht krijgt en altijd geholpen wordt. Soms
zelfs door mensen naar een ander adres te verwijzen. “Helpen is onze missie, zo worden
ambassadeurs voor ons product gekweekt. Dit werkt ook door in de samenwerking met
(lokale) leveranciers die inmiddels een jarenlange band met Inn Style hebben. Gasten
voelen het aan de sfeer. We waarderen elkaar en hebben geen stress, iedereen precies
weet wat men aan elkaar heeft.”
Competentieontwikkeling
Maurice Andringa heeft als achtergrond de studies bedrijfskunde, organisatiekunde en
bedrijfseconomie. “Ondernemers hebben vaak niet gestudeerd, het zijn doeners die
overal mogelijkheden zien. Beperkend denken staat innovatie in de weg. Ondernemers
denken niet in beperkingen, maar laten dingen op zich af komen. Alles wat op je af komt
heeft een reden, doe daar iets mee. Luister goed en praat met andere ondernemers en
klanten. Goed contact onderhouden met iedereen, ook met overheden, vind ik belangrijk.
En als de realisatie van een plan eens wat langer duurt kun je daar ook je voordeel mee
doen,” vindt hij.
Ruimtelijke kwaliteit en ambitie
Andringa’s droom is dat de losse opstallen, zoals een zeecontainer en schuurtjes, rond de
plas verdwijnen en er alleen natuur en goede ondernemingen overblijven.
In de toekomst overweegt hij wel kano- en zeilbootverhuur. De binnenruimtes van de
accommodatie staan in nauw contact met de
natuur door openslaande deuren en
raampartijen. De buitenruimte is essentieel
en Inn Style betrekt die bij alle activiteiten.
Andringa zoekt inzake de ruimtelijke kwaliteit
ook samenwerking met gemeente en
recreatieschap en heeft informele contacten.
In verband met bezuinigingen beheren en
onderhouden Inn Style-medewerkers het
groen rondom het terrein, waardoor het
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prettiger toegankelijk is voor de gasten. “Als de gemeente onze toegangsweg verhard,
regelen wij de beplanting en de drainage van de landtong zodat mensen ook naar de kop
ervan kunnen lopen. We zijn niet echt partner in gebiedsontwikkeling maar hebben
regelmatig overleg en willen veel samendoen. Van dagrecreatie is dit gebied overgegaan
op gewone recreatie, dat is voor de overheid een veranderingsproces dat tijd nodig heeft
en waarvoor aanpassingen gedaan moeten worden zoals de parkeerplaats verlichten,”
aldus Andringa.
Toekomst
Andringa is altijd op zoek naar creatieve concepten en leuke producten. Van klanten
krijgt hij graag een tip wat hij anders of beter kan doen. “We willen drie golfholes op en
over het water realiseren, maar hoe pakken we dat aan? Daarnaast vind ik jeugd, hun
sporten en het bewegen van mensen interessant. Hoe hou je het bewegen bij jongeren in
hun systeem? Die ontwikkelingen hebben mijn aandacht. Verder gaan we vol overgave
door met doen wat we leuk vinden,” besluit Andringa.

Meer informatie vindt u op de website
www.innstyle.nl.
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