MARIANNE KUIPER

CREATIVITEIT IS
MIJN LEEFSTIJL
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Muziek, mensen en Marianne Kuiper. Je zou het haast
een heilige drie-eenheid kunnen noemen. De eigenaresse
van Efficient Hotel Partner en de Music Meeting Lounge
heeft altijd en overal muziek aanstaan. Ze verrast graag
mensen met een gouwe ouwe, zelfgebakken taart of de
perfecte hotelaccommodatie. Haar reputatie – ‘Marianne bedenkt altijd wel iets leuks’ – komt niet zomaar uit
de lucht vallen.

47

TEKST: XXXXX
FOTO’S: ERIK DE BROUWER

G

et nieuwste leuks uit de
koker van Marianne heet
de Music Meeting Lounge,
een vergaderplek middenin
het dorp Amstelveen. Dit
is niet het zoveelste duffe
zaaltje met een vergadertafel
en een beamer, maar iets
totaal anders. Aan de muur hangen elpees,
twee fauteuils staan bij de haard en er staat
een halfronde dj-booth in de ruimte. Er zijn
honderden platen om uit kiezen en op een
ouderwetse pick-up te draaien. De muziekcollectie is een erfenis van Marianne’s vader.

S AT U R DAY N I G H T F E V E R

„Toen we bezig waren met de ontwikkeling
van deze ruimte wilde ik er graag een thema
aan koppelen. Iets wat het brein prikkelt en
blijft hangen. De platencollectie van mijn
overleden vader stond al vijftien jaar te verstoffen, terwijl ik hem beloofd had er iets mee
te gaan doen. Zo ontstond het idee om muziek
in te zetten als wow-factor.” En dat lijkt te
werken. Bij de ontvangst van gasten zet de
onderneemster vaak Saturday Night Fever op.
„Dat is lekker opzwepende muziek.” Tijdens
de pauzes merkt ze dat mensen elkaar hun
favoriete liedjes laten horen. Er is een ruime
keuze uit jaren zeventig en tachtig elpees,
maar ook vinyl van eigentijdse pophelden, zoals Ed Sheeran, is beluisterbaar.Behalve de link
met haar vader neemt muziek sowieso een
belangrijke plek in in het leven van Marianne.

„Ik heb altijd muziek aan staan, thuis, op het
werk, in de auto. Ik hou van veel soorten,
ook klassiek. Alleen country en jazz kunnen
me niet bekoren. Het liefst zet ik ‘m lekker
hard. Zo hard dat mijn dochters wel eens
zeggen: ‘Mam, kan het wat zachter?’”
Naast de Music Meeting Lounge runt ze
al twintig jaar Efficient Hotel Partner.
Dit bedrijf boekt hotelovernachtingen en
vergaderaccommodaties voor de zakelijke
markt, bijvoorbeeld voor een congres. Het
idee hiervoor is ontstaan uit de tijd dat
Marianne in de hotellerie werkte. „Onder
andere in mijn laatste baan als adjunct bij
het Amsterdamse Bilderberg Garden Hotel
was ik verantwoordelijk voor de reserveringen. Ik maakte er een sport van om het hotel
honderd procent vol te krijgen. Ik zag toen
ook de behoefte die er was bij bedrijven om
iemand te hebben die ze door de bomen het
bos wijst. Er is zoveel keuze in de hotelwereld. Wij kennen alle locaties in Nederland
en weten precies voor wie ze geschikt zijn.
Het geeft een kick om de perfecte match te
maken.”
Marianne houdt ervan om mensen te laten
genieten. Dat kan zijn van de ambiance,
van lekker eten en drinken of van mooie
muziek. Ergens ook wel logisch als je nagaat
dat ze van jongs af aan gefascineerd is door
de hospitality branche. „Als klein meisje
heb ik veel gereisd met mijn ouders en dus
veel hotels gezien. Mijn grootouders hadden
een horecazaak en daar was ik ook vaak te
vinden. De sfeer achter de schermen en de
reuring van gasten zijn mijn passie.”

Het blij maken van mensen geldt niet alleen
op werkgebied. Ook privé doet Marianne
haar best om familie en vrienden iets bijzonders voor te schotelen. Dat kan letterlijk
zijn, met een nieuw gerecht, of figuurlijk in
de vorm van een zelfgemaakt schilderij of
gedicht. „Je zult mij nooit waardebonnen zien
geven. Ik ga altijd op zoek naar een origineel
cadeau, iets wat past bij de persoon. Ik denk
graag ‘out of the box’. Creativiteit is mijn
leefstijl.”
Waar ze inspiratie vandaan haalt? Dat kan
van alles zijn, variërend van een tv-programma, zoals Masterchef Australia, tot een
wandeling in het Vondelpark. „Ik observeer
veel in mijn omgeving. Afgelopen weekend
bijvoorbeeld heb ik de nieuwe metrolijn in
Amsterdam genomen en zat ik om me heen
te kijken naar mensen. Ik doe het ook op
vliegvelden en in hotels en restaurants. Uit
eten gaan met mij is niet altijd een pretje,
zeggen mijn dochters. Ik let dan continu op
hoe de bediening werkt, wat de kwaliteit van
het eten is, et cetera. Ik ben bovengemiddeld
kritisch.”
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Je zou het beroepsdeformatie kunnen noemen, maar eigenlijk is het voor Marianne
een logisch voortvloeisel van haar passie.
„Mijn vader zei vroeger tegen mij: ‘Je moet
werk doen waar je blij van wordt. Nou, dat
doe ik. Ik geniet met volle teugen. Ik vind
het jammer als er weer een werkdag voorbij
is. Stilzitten kan ik niet.” Dat blijkt duidelijk
uit de activiteiten die ze onderneemt. Ze
ontwikkelt zich nog steeds door het volgen
van seminars en trainingen, zoals een hospitality masterclass. Ook volgt ze sprekers en
schrijvers die volgens haar zeggen waar het
op staat. „Ik bekijk altijd de TED Talks van
Simon Sinek (Britse spreker over leiderschap,
red.). Die man is briljant. Hij legt de vinger
op de zere plek als het gaat om het managen
van mensen. Maar ik lees bijvoorbeeld ook
graag de columns van Japke-d. Bouma in het
NRC. Zij schrijft met veel humor over hoe te
overleven op kantoor.”

Ik woon er al mijn hele leven. Het is een
fantastische stad. Een van de mooiste ter
wereld. Elke avond wandel ik er een stukje,
bijvoorbeeld door het Vondelpark. Soms zie
ik nog steeds nieuwe dingen.” De liefde voor
de hoofdstad hield haar dicht in de buurt.
Kansen om in buitenlandse hotels te werken,
hebben zich in haar carrière wel aangediend,
maar heeft ze niet genomen. Ook nu, op
57-jarige leeftijd, trekt het niet om alsnog een
buitenlands avontuur aan te gaan. Ze houdt
het bij privé reisjes.
Marianne’s ambities liggen meer op het
creatieve vlak. Ze schildert en schrijft. Dat
laatste doet ze voor het vakblad Meeting
Magazine en haar eigen bedrijf, maar ze zou
er best meer werk van willen maken. En er is
nog een droom die haar bezighoudt. „Ik heb
er spijt van dat ik nooit een instrument heb
leren bespelen. Viool lijkt me wel wat, maar
dat schijnt heel moeilijk te zijn. Misschien
ga ik het toch nog eens doen. Je bent nooit te
oud om te leren, toch?” Ook op werkgebied
heeft ze nog een wens die teruggrijpt naar
haar tijd in de hotelwereld. „Ik zou graag een
B & B willen runnen. Lekker dagelijks met
gasten bezig zijn. Ze in de watten leggen. Het
liefst natuurlijk in Amsterdam.”

IK HEB ER SPIJT VAN
DAT IK NOOIT EEN
INSTRUMENT HEB
LEREN BESPELEN

AMSTERDAMSE HUMOR

Humor is sowieso een belangrijk onderdeel
in het leven van de onderneemster. En dan
het liefst de Amsterdamse variant. „Ik hou
van een beetje zwarte humor, zoals mijn
vader die had. Ben ook fan van Youp van ’t
Hek. Sowieso ben ik een echte Amsterdamse.
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