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Gefaseerd bouwen aan 
een breder concept

Nieuw- en verbouw bij De Vrije Teugel

“De Vrije Teugel heeft altijd een fantas-
tische naam gehad voor het organiseren 
van feesten en partijen, maar ook voor 
bowling en familieweekenden”, opent 
Brisko het gesprek. “De laatste jaren was 
dit echter wel met een flink gedateerde 
uitstraling. Zoals velen weten zijn wij 
daarom onder de vlag van Fitland – en als 
onderdeel van Hampshire Hospitality – 
met een grootschalig vernieuwingsproces 

Marco Brisko

Tien bowlingbanen, een viersterrenhotel, het Brabant pleinterras, vijftig royale 
hotelkamers, een Funcooking-restaurant en vanaf medio 2014 een welness resort. 
Het zijn een aantal van de grootschalige veranderingen van De Vrije Teugel in 
een notendop. Vijf jaar geleden kwam Marco Brisko na het faillissement van De 
Vrije Teugel aan de leiding van het bedrijf dat overgenomen werd door Maarten 
van Kempen van Fitland. Anno 2012 is er veel veranderd, zo is op 29 juni het 
nieuwe hotel geopend en worden direct na de zomer de laatste vernieuwingen aan 
het oude gedeelte van De Vrije Teugel voltooid. “De nieuw- en verbouw kent niet 
alleen fysieke gevolgen, maar ook ons medewerkersteam gaat met hernieuwde 
energie aan de slag”, stelt een enthousiaste Brisko.
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gestart. Deze opfrisbeurt loopt gelijk met 
de opening van ons hotel.”

Profileren op de voorgrond
Per direct zal Brisko met zijn team actief 
de zakelijke markt gaan benaderen. “Wij 
beschikken nu niet alleen over de mogelijk-
heid om op professionele wijze vergaderin-
gen te organiseren in onze nieuwe zalen, 
maar kunnen voor meerdaagse cursussen 
ook overnachtingen aanbieden. Dat is 
een gigantisch pluspunt. Voorheen waren 
wij vrij passief in de zakelijk markt. Wat 
kwam, dat kwam. Nu gaan wij onszelf 
doelbewust op de voorgrond profileren.”
“Inmiddels hebben wij ook de nodige 
nieuwe arbeidskrachten aangenomen om 
onze ambities kracht bij te zetten”, ver-
volgt Brisko. “Wij bouwen immers niet 
alleen fysiek aan nieuwe accommodaties, 
maar ook gefaseerd aan een nieuw en 
breder concept, met een nieuw team. De 
afgelopen jaren ben ik natuurlijk zelf zeer 
druk geweest met alle vernieuwingen, 
maar bij de medewerkers – en ook bij de 
buitenwereld – leefde het allemaal nog 
niet zo. Nu het hotel geopend is, is dit 
totaal anders. Het feit dat wij geen één 
vacature hoefde te zetten om nieuwe 
medewerkers aan te trekken zegt genoeg. 
Na realisatie van alle plannen bestaat ons 
team uit circa vijfentwintig fte’rs en zes-
tig flex-krachten.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Voor 2012 streeft Brisko naar een bezet-
tingsgraad van het hotel tussen de veer-
tig en vijftig procent. Op termijn moet 
dit toegroeien naar een percentage van 
zeventig à vijfenzeventig procent. “En 
ik ben ervan overtuigd dat wij dit gaan 
halen”, stelt Brisko. “Een van de grootste 
uitdagingen is in mijn visie het aantrek-
ken van extra en nieuwe toeristen. Met 
het recreatiecentrum Bedaf op ons ter-
rein en het volwassen fietsverhuurbedrijf 
Mastworp, is alle potentie aanwezig om 
plezier en vertier in de Maashorst aan te 
bieden. De uitdaging is mensen te laten 
weten dat wij er zijn. De consument 
wordt steeds mondiger en wij bieden 
daarom maatwerk, want als je niet mee-
gaat, mis je de boot. Enerzijds willen 
mensen standaardarrangementen, ander-
zijds voldoende mogelijkheden om juist 
te kiezen of te schuiven.”

Een ander facet dat Brisko niet onge-
noemd wil laten is de tot de verbeelding 
sprekende samenwerking met ROC De 
Leijgraaf, Dichterbij en IBN Facilitair. “De 
kerngedachte om hier zorg en onderwijs 
bij elkaar te brengen is vijfenhalf jaar 
geleden ontstaan. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot het feit dat wij een praktijk-
leercentrum zijn voor het ROC en dat 
bewoners van Dichterbij en medewerkers 
op het gebied van dagbesteding en inte-
gratie mee zullen draaien in ons team. 
De voordelen zijn talrijk. Zo beschikken 
wij over een constante en goed opgeleide 
stroom van arbeidskrachten, is de daarbij 
gewenste aansluiting op de arbeidsmarkt 
geregeld en krijgen wij de kans onze maat-
schappelijke betrokkenheid te tonen.”

Op de kaart zetten
En ook over de komst van het Van der Valk 
Hotel – die door de buitenwereld al snel 

bestempeld werd als nadelig voor De Vrije 
Teugel – wil Brisko nog wel wat kwijt. “In 
tegenstelling tot wat sommige mensen 
misschien denken, zien wij hen niet als een 
luis in de pels. Ik denk dat wij elkaar juist 
kunnen versterken en de kans hebben om 
samen de regio als verblijfsgebied op de 
kaart te zetten. Het is onze gezamenlijke 
uitdaging om Uden, maar ook Veghel en 
Oss voor zowel de zakelijke als leisure 
markt interessant te maken.
Brisko besluit: “Kortom, in de komende 
periode moet het begrip De Vrije Teugel 
weer gedragen worden in Noordoost-
Brabant. Men moet weten waarvoor wij 
staan: een moderne accommodatie met 
alle gewenste voorzieningen. Het hotel 
is met een aantal kleine festiviteiten op 
29 juni geopend en aan het einde van het 
kalenderjaar zullen wij – als ook de laatste 
renovaties klaar zijn – een fantastisch 
openingsfeest organiseren.”
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