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Gastvrijheid 
hotelwereld verbinden 

met vastGoed
Renske Miedema deed de hotelschool en is voorts Master of Science in 
Real Estate. Via de hotelschool kwam ze voor haar stage in het Kurhaus 

terecht in Den Haag. Ze ging in Den Haag wonen en is er nooit meer 
weggegaan: ‘Den Haag, de mooiste stad aan zee, biedt alles wat een 
mens nodig heeft!’ Inmiddels is Miedema NVM bedrijfsmakelaar en 

taxateur in Den Haag en omgeving: Miedema Makelaardij.

miedema makelaardij
RENSKE MIEDEMa, Master of Science in Real Estate, NVM 

bedrijfsmakelaar en taxateur in Den Haag en omgeving

 

Na haar stage bleef Miedema in het Kurhaus werken 
en deed ze in de avonduren de opleiding makelaardij. 
‘Mijn vader was makelaar en ik was nog niet uitgeleerd. 
Na vier jaar Kurhaus was ik benieuwd of de makelaardij 
iets voor mij zou zijn. En dat is het! Aanvankelijk werkte 
ik in de woningmakelaardij. Dat paste toch iets minder 
bij me. Soms voelde ik me net een maatschappelijk 
werkster, door de echtscheidingen en alle andere dingen 
die nogal eens kunnen samengaan met een woonhuis 
kopen en verkopen. Sinds 2006 werk ik alleen in het 
commerciële vastgoed en in dat veld voel ik me als een 
vis in het water.’ 

Perfecte gastheer
Miedema’s ambitie is om de gastvrijheid die in de hotel-
wereld gebruikelijk is ook in de vastgoedwereld tot uiting 
te brengen. ‘Gebruiker en gastvrijheid zijn twee begrippen 
die ik noodzakelijk acht in de vastgoedwereld. Bij het 
adviseren van vastgoedeigenaren, kantoorgebruikers en 
winkeliers staat bij mij de gebruiker van het vastgoed 
voorop. Met mijn hotelschoolachtergrond weet ik als 
geen ander hoe belangrijk de gebruiker is. Gastvrijheid is 
voor mij persoonlijk vanzelfsprekend, maar dat is het niet 
voor iedereen. Het is heel simpel: in een hotel is maar 
één ding belangrijk en dat is dat de gast een onvergetelijk 
verblijf ervaart. Zoals een hotelier de perfecte gastheer is 
voor zijn gasten, zo moet een vastgoedeigenaar de per-
fecte gastheer zijn voor zijn gebruiker. De vastgoedsector 
kan veel leren van de gastvrijheid in de hotelwereld.’ 

ervaringseconomie
Miedema ziet ook een sterk verband tussen de 
“ervaringseconomie’’ van de hotelwereld en de 
vastgoedwereld. ‘Eigenaren worden vandaag de dag 
steeds meer gedwongen om goed na te denken over de 
wensen van hun gebruiker, het concept, de branding 
en het serviceniveau dat daarbij past. Je kan je als 
gebouweigenaar wezenlijk onderscheiden – en een lange 
termijnrelatie met de huurder opbouwen – door een plek 
te creëren waar mensen graag willen werken en willen 
zijn. Zo moet er handig ingespeeld kunnen worden op 
nieuwe trends. Zoals de full-service en flexibele kantoren 
die inmiddels meer bieden dan alleen een werkplek. De 
laatste lijst die ik onlangs zag bevat 121 verschillende 
flexkantoor- en coworkingconcepten. Waarbij het 
ene concept nog uitgebreider is dan het andere. De 
aanbieder creëert hier een extra service voor de “gast’’ 
van het kantoor. Een hele interessante markt.’

retailsector
Als het om de retailsector gaat vindt Miedema een 
vermenging met de gastvrijheid die in hotelwereld 
gebruikelijk is helemaal een must. ‘Een winkelomgeving 
dient de consument, de gast, een zodanig prettig gevoel 
te geven bij het contact met de winkelier, de gastheer, dat 
de consument graag terugkomt. Als deze ervaring niet 
positief is, riskeert een winkelier dat de consument de 
volgende keer net zo makkelijk zijn of haar product via 
internet koopt. Winkeliers adviseer ik daarom om niet 

‘ In het commercIële 
vastgoed voel Ik me 
als een vis in het 
water’
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te besparen, maar juist te investeren in winkelpersoneel. 
Geïnteresseerd, gastvrij personeel is mijns inziens de 
sleutel tot het succes van een winkel. De juiste persoon-
lijke aandacht is zo ontzettend belangrijk in onze drukke 
economie.’ 

flexibele winkelconcePten
Een jaar geleden deed Miedema in het kader van haar 
scriptie voor de Master of Science in Real Estate-
opleiding een verkennend onderzoek naar flexibele 
winkelconcepten in winkelcentra. ‘Ik voorzag een 
nieuwe rol voor een “evenementenorganisator’’ in 
winkelcentra: een curator, die de programmering van 
het gehele winkelcentrum organiseert en die daarin 
het flexibele winkelconcept meeneemt en tevens waakt 
over de samenstelling van het winkelcentrum. Om 
interessant te blijven voor bezoekers, moet een win-
kelcentrum in zijn geheel beschouwd gaan worden als 
een “wisselende tentoonstelling’’. Waarbij de evene-
mentenorganisator ervoor zorgt dat alle huurders en 
consumenten tevreden zijn en dat iedereen hetzelfde 
belang heeft waardoor synergie wordt veroorzaakt. 

zakelijk 
Beste restaurant In de stad: 

Restaurant Spijs.

Beste restaurant aan het 

strand: 

Hart Beach, met heel gastvrij 

personeel.

de lekkerste koffIe: 

Bij mij op kantoor.

favorIete puBlIc space: 

Het strand.

‘ de vastgoedsector kan veel 
leren van de gastvrijheid in 
de hotelwereld’

Het samengaan van delen levert immers meer op dan 
de som der delen. Op die manier kan er optimaal 
worden geprofiteerd van het flexibel winkelconcept als 
broedplaats en potentiele vijver voor nieuwe concep-
ten die door kunnen groeien naar een “vaste’’ winkel 
in het winkelcentrum.’ 

the gallery 
Het is dan ook niet verrassend dat Miedema hoge ver-
wachtingen heeft van het onlangs door James Veenhoff 
bedachte concept The Gallery dat Unibail-Rodamco-
Westfield vanaf 2020 introduceert in Westfield Mall 
of the Netherlands, in buurgemeente Leidschendam-
Voorburg. ‘Een hippe ruimte voor kiosken en winkels 
van jonge ondernemers en vooruitstrevende merken, 
die trendgevoelige consumenten moet aantrekken. Deze 
roulerende winkels moeten de consument verleiden 
om steeds naar een nieuwe tentoonstelling te komen. 
Hiermee geeft Unibail-Rodamco-Westfield jonge onder-
nemers en vooruitstrevende merken een kans om zich 
te nestelen tussen internationale merken. Ik vind dit een 
hele goede ontwikkeling.’ ■

renske
mIedema

favorIete wInkel: 

Boekwinkel Paagman.

mooIste geBouw: 

Het Kurhaus.

nIeuwe hotspot: 

Capriole café.

mooIste straat: 

Lange Voorhout.

persoonlIjke cIty secret: 

Verklap ik niet.

Persoonlijk 
BIjleren: 

altijd, een leven lang leren.

ultIeme ontspannIng: ‘

In de zomer 5,5 week met mijn 

gezin in Frankrijk leven.

welke krant lees je: 

Het FD.

retaIl en gastvrIj personeel: 

NaN in Rotterdam (zakelijke 

dameskleding).
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