
‘HET ESSENBURGH GEVOEL’:
KASTEELBEWONER JANNIE BEELEN: “WE WERKEN HIER ALLEMAAL ALSOF DE 
ESSENBURGH EEN STUKJE VAN ONSZELF IS”

Jannie Beelen is eerste medewerker facilitair 
van hotel ‘Kasteel De Essenburgh’. “Als je me 
dat ruim 20 jaar geleden had gezegd toen ik hier 
met nul-komma-nul opleiding kwam solliciteren 
zou ik dat niet geloofd hebben!“. Maar Jannie 
was niet de eerste de beste. Hoewel ze aan-
gesteld was om schoon te maken, af te was-
sen en alles aan te pakken wat zich facilitair 
maar voordeed, mocht ze al gauw ’s avonds 
in de bediening werken. Dat kwam goed uit, 
want Jannie gaat graag om met mensen. 

Dat kwam ook in een ander opzicht prima 
uit: “Ik moet zeggen dat er vanaf het allereerste 
begin heel veel rekening gehouden werd met mijn 
thuissituatie. Zo kon ik ‘s ochtends wat later be-
ginnen als de kinderen naar school waren”. Dan 
was Jannie ’s middags weer thuis tot haar 
man om 5 uur kwam. “Ik kon dan de deur uit en 
was om een uur of half negen weer thuis”. Ideaal! 

Het was wel een hele uitdaging in het be-
gin: “Zonder enige ervaring werd ik het restau-
rant in gestuurd. Daar zat dan ineens 40 man 
en dan…: ‘doe het maar’”. Jannie heeft het als 
positief ervaren dat het zo ging. “Zo’n eer-
ste keer restaurant was best heftig, maar iedereen 
hielp je voort, dus ik heb me nooit ongemakkelijk 
gevoeld!” 

‘PROBEER HET MAAR’
Zo waren er steeds kansen die Jannie greep. 
Aanvullende lessen door Deltion en rollen-
spelen met acteurs gaven extra verdieping: 
“Als je er voor open stond dan was dat voor ieder-
een mogelijk, dat was goed want je kwam zonder 
ervaring binnen”. Niet snel daarna werd Jan-
nie een van de gastvrouwen.

Er waren in die eerste tijd veel conferenties. 
Jannie ontving de gasten, gaf koffie en uitleg 
over de zalen. Ze verzorgde rondleidingen 
en vertelde over de geschiedenis van het 
kasteel bij ‘Pensioen in Zicht’ trainingen. 
“Dat was moeilijk de eerste paar keer. Je had je 
voorbereid en je stond voor zo’n groep cursisten 
en dan….. wist je ineens helemaal niets meer..!” 
Trainers gaven haar op zo’n moment een 
zetje in de rug: “Vergeet niet dat de cursisten 
misschien wel zenuwachtiger zijn dan jij!”. Dat 
was vaak ook zo, zeker een jaar of 20 gele-
den! De mannen waren vaak leidinggeven-
den en hun vrouwen huisvrouwen, zij waren 
vaak zenuwachtiger dan Jannie! Dat inzicht 
hielp. En ‘en passant’ kwam ze in aanraking 
met mensen uit alle lagen van de bevolking. 
“Dat is voor je ontwikkeling hartstikke fijn! “

BRUIDSPAREN ONTVANGEN
In de jaren ’90 werd De Essenburgh trouw-
locatie en ontstond het idee om feesten en 
partijen te gaan geven. “Maar niemand wist 
hoe het moest. Geen idee! Dus we werden wel 
wat aangestuurd door het hoofd facilitair, maar 
die had het ook nog nooit gedaan. Dat was wel 
moeilijk hoor, dat je met zo’n grote groep hier 
boven zat en dat niemand er aan gedacht had om 

beneden koffie te zetten…..!”. Het aanbrengen 
van de nodige structuur is uiteindelijk gaan-
deweg met z’n allen gedaan. 

Toen die feesten eenmaal liepen werd Jan-
nie gevraagd om bruidsparen te ontvangen. 
“Toen is mijn werk pas echt leuk geworden! Vanaf 
het eerste begin dat ze binnen komen tot en met 
de trouwdag zelf, en alles dan aan te sturen….: 
dat is echt mijn ding!” Nog steeds is Jannie 
verguld met dit aspect van haar werk. Dat 
je dat mag doen!

HET ESSENBURGH GEVOEL
Wat Jannie ook zo fijn vindt om mee te ma-
ken, is dat ze kan zien hoe de weekendhul-
pen, oproepkrachten en leerlingen als pu-
ber binnen komen en weer vertrekken als 
volwassenen. Jannie ziet hen nog wel eens. 
Ze herkennen allemaal het ‘Essenburgh ge-
voel’. “Vanaf het moment dat ze begonnen voelt 
het alsof De Essenburgh een stukje van henzelf is. 
En dat stralen ze dan uit naar de gasten”. Ook 
gasten beamen dat, die merken het zelfs al 
bij de eerste afspraak! 

Hoe zou dat toch komen? Kennelijk geeft 
de één dat steeds weer door aan de ander. 
Ook nu De Essenburgh een hotel geworden 
is blijft het een feit: “Iedereen voelt zich ver-
antwoordelijk voor alles, ….en dat betekent dus 
ook dat iedereen zich met alles bemoeit!! Echt 
met alles”, zegt Jannie lachend, “en dat heeft 
zijn voor en zijn nadelen”. Maar het gebeurt 
vanuit die persoonlijke betrokkenheid. Dat 
maakt het zo bijzonder. 

“Het moment dat ik ’s ochtends de oprijlaan op 
rijd blijft elke keer weer speciaal. Mist over de vij-
ver, of een zonsopgang boven de bomen. Je bent 
nog niet helemaal wakker, maar als je dat ziet...!”


