
 

 

Amsterdam, 21 maart 2022 

 

Beste partners van Stichting House of Hospitality, 

Maandag 10 maart jl. hebben we met elkaar de actieagenda van Stichting House of Hospitality 

besproken. Voor u en de partners die er niet bij konden zijn is de presentatie en samenvatting van de 

bespreking bijgevoegd.  

De volgende stap op weg naar de concrete actieagenda is de wijze waarop partners (en medewerkers 

van partners) betrokken zijn of kunnen worden bij activiteiten. 

Daarvoor neem ik u kort mee in de ontwikkeling van de website van Stichting House of Hospitality en 

de spilfunctie voor de House of Hospitality Community. 

De oorspronkelijke website van House of Hospitality is nu verdeeld in drie zogenaamde 

landingspagina’s  

1. House of Hospitality Stichting  - informatief karakter 

2. House of Hospitality Community - interactief rond community activiteiten  

3. House of Hospitality Academy     - platform vraag/aanbod rond opleidingen,  

   trainingen, cursussen (in progress) 

In de komende periode zullen verschillende activiteiten gaan plaatsvinden. Aangejaagd door de 

serviceorganisatie van de stichting.  In dat proces wordt nadrukkelijk de House of Hospitality 

Community ingezet met sub-communities van experts, onderzoekers, studenten en docenten. 

Verzoek aan partners 

Aan iedere partner van de stichting wordt het volgende gevraagd: 

Medewerkers van de partners (bedrijven, opleiders, brancheorganisaties, gemeente) worden door u 

uitgenodigd om een persoonlijk profiel aan te maken via de website van Stichting House of 

Hospitality.  

Wanneer alle partners van de stichting een oproep doen aan hun medewerkers (bijvoorbeeld de 

medewerkers die al betrokken zijn of gaan worden bij activiteiten) ontstaat een levendige 

community van partners en (young) professionals die samenwerken aan de doelen van het netwerk. 

Young professionals? Ja, want de afspraak is dat ook (ex-)studenten (met hun ervaringen) deel 

uitmaken van de oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen in de sector. Ook zij 

worden betrokken bij de broodnodige inspanningen die we allemaal zullen moeten doen om de 

sector duurzaam te laten herstellen. Om mensen loopbaanperspectieven te bieden binnen de 

hospitality-sector. 



Registreren House of Hospitality Community 

Deel deze informatie met uw medewerkers en bied ze de ruimte om zich aan te melden voor de 

House of Hospitality Community. En niet vergeten: doe zelf ook mee! 

Aanmelden? 

Surf naar:  

https://houseofhospitality.amsterdam en klik op “sites”(rechtsboven), selecteer Community en 

klik vervolgens op LOGIN om te registreren 

of rechtstreeks naar  

https://houseofhospitality.community/ om vervolgens op LOGIN (rechtsboven) te klikken om te 

registreren 

Voorbeeld van het registreren en rollen 

Bij het registreren (aanmaken van een account) kunnen mensen verschillende rollen aangeven. 

Als ik mijzelf (John Flierman) registreer bij de House of Hospitality Community dan kan ik mij 

registreren als Partner (ROC van Amsterdam is immers partner van de stichting), als Expert (indien ik 

mijn expertises zou willen delen) en als Opleider (mijn organisatie is een opleider). 

Hetzelfde geldt dus voor u en medewerkers in uw bedrijf of organisatie. 

Rollen  

Partner Mijn bedrijf/organisatie is een partner van de stichting.  

Expert Ik wil mijn persoonlijke expertiseprofiel aanmaken. De expertpool kan 
benaderd worden door partners omdat bepaalde expertise wordt gezocht 
voor een activiteit   

Opleider Mijn bedrijf/organisatie is een opleider (vmbo, mbo, hbo, private 
opleider) 

Student Ik ben een student in een hospitality-opleiding op mbo- of hbo-niveau 

Kennispartner Mijn bedrijf/organisatie is een kennispartner (bijvoorbeeld in 
technologische oplossingen rond leren) 

Alumni Ik ben een afgestudeerde hospitality mbo- of hbo-student  

Gemeente Ik ben werkzaam bij een gemeente in de metropoolregio met 
betrokkenheid met de hospitality-sector in de stad of regio (bijvoorbeeld 
als beleidsmedewerker toerisme) 

Brancheorganisatie Ik ben werkzaam bij een brancheorganisatie (bijvoorbeeld KHN, ANVR, 
HISWA/Recron, FMN, OSB, OCC etc.) 

 

 
Dank voor jullie medewerking 
 
John Flierman 
Programmadirecteur 
Stichting House of Hospitality 
Da Costastraat 64 
1053 ZP Amsterdam 
KvK 83056874 
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