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Hans van Drlem (53), die morgen als eerste directeur van de kersverse koepelorganisatie

Toer isme Recreat ie Neder land de Hol land'stand op de vakant lebeurs opent,  verheugt z ich op

een nieuwe presentat ie van zi jn product:  'Het gaat niet  meer om molens of  tu lpen. We moe-

ten toe naar een mix op maat. '
SCHIPHOL-HansvanDriemloopt Door ons kon er nog echt worden
zich sinds 1 september warm als geëxperimenteerd.' In zijn nieuwe
eerste directeur van de per I januari functie kan Van Driem zijn ervaring
2001 ingestelde koepelorganisatie benunen:'Ikhebvanalmijnfouten
Toerisme Recreatie Nederland, veel geleerd.'
waarin het Nederlands Bureau voor Ondanks de hilariteit die zijn stu-
Toerisme en Recreatie, de AVN (van diekeuze in de familiekring wekte
'lekker weg in eigen land') en de heeft hij er nooit spijt van gehad.
a N\4./ dp I endel iilre vcrpn iqin o wan Van Driem:'Ik was noeal een lui ion-ANW, de làndelijke vereniging van Van Driem:'Ikwasnogalefn luijon
\ÀÀ.pc ziin ."-.i.oo-^po.l Hii.or- qetiedatvelesóolenheeftbezochtVWs, zijn samengevoegd. H1 ver- getjedatvelesóolenheeft bez.ocht.

het metier was hij werkzaam, laat- |
stelijkals directur.u"tr p."tp"rk Six goede PfOmOtOfen

voor een land'

aanreuzen als de Rotterdam en de
Nieuw Amsterdam hebben een on-
uitwisbare indruk bij de jonge Van
Driem achtergelaten. Nog steeds
leeft de herinnering aan de kosmo-
politische entourage die zijn vader,
gestoken in zijn witte uniform met
gouden strepen, omgaf.

Inmiddels heeft Van Driem het
toerisme van meer kanten leren
kennen. In bijna iedere uithoek van

Flags, dat hij behoedzaam door de
metamorfose van regionaal familie-
park Walibi tot internationale Ame-
rikaanse topattractie wist te lood-
sen. Hij deed het met plezier.

Van Driem is een'pretparkfreak'.
Hij heeft met zijn gezinwijwel ieder
pretpark ter wereld bezocht,
nieuwsgierig naar steeds weer
bloedstollender atfiacties.'Tot voor
kon deelde mijn wouw mijn passie
voorde pretparken. Tot ze in Ameri-
ka argeloos plaatsnam in een roze
mini-Cadillac. Ze dacht dat het om
een Efteling-achtige sprookjesreis
ging, maar om de hoek werd ze in
een soort lanceerinstelling opgeh-
keld en vervolgens schoot ze de
lucht in.'

Van Driem hoorde bij de eerste
lichting afgestudeerden van het Ne-
derlands Wetenschappelijk Insti-
ruut voor Toerisme, inmiddels om-
gedoopt tot NHTV, Nederlandse
Hogesóool voor Toerisme en Ver-
keer. 'Het massatoerisme was nog
een betrekkelijk nieuw verschijnsel.

eigen ondememersóap, meteen
inde voetangels en klemmen van
het verkopen. Ik heb in Amerika de
beste leerschool gehad, maar het

'Grote evenementen

zoals de Floriade ziin

was wel erg eenzaam.'ln de zomer
werkte hij als reisleider. 'Als je wilt
weten hoe de toeristenbusiness in
elkaar zit, moet je dat gedaan heb-
ben.' De oliecrisis maakte abrupt
een eind aan Van Driems Ameri-
kaanse avontuur: 'De dollar donder-
de in elkaar van J 4 naar f 2. Ik zag
de markt voor mijn ogen verdwij-
nen. Dan zie je pas wat een invloed
wisselkoersen op toerisme hebben.'

Als promotor van het Scheve-
ningse Kurhausplein leerde Van
Driem een heel andere kant van het
toeristisch product kennen. 'Het
was degelijk werk. En tot op de dag

van vandaag vind ik dat dat project
onderschat is. Toen het Kurhaus-
plein in 1975 gerenoveerd werd,
was dat een gedurfd en revolutio-
nair project. Mondiaal was het de

eerste keer dat een hele stadswijk
werd getransformeerd in wat ze te-
genwoordig in de vakpers een "ur-
ban entenainment cenffe" noemen:
het in elkaar schuiven van toeristi-
sóe elementen in een bepaalde
stadswijk.'

Als markering manager voor Eu-
ropa Hotel-Des Indes zette Van
Driem de eerste stap in zijn hotel-
carrière. Hij bracht het tot vice-pre-
sident sales, markecing en Íeserya-
tions van de Crest-keten, waarvan
hotels zoals Villa Magna in Madrid,
het Haagse Des Indes en hetAmster-
damse Carlton Hotel deel uitmaken,
met een jaaromzet van J350 mln.
Van Driem was gesitueerd op het
hoofdkantoor in Frankfurt, waar hd
bleef toen Bass Hotels & Resons,
een dochter van Bass Breweries, de
keten opkocht, aanvankelijk als be-
legging voor het bedrijfspensioen-
fonds, later als kernactiviteit. Van
Driem: 'Maar een Engels bedrijf
blijft Engels. Met mijn vice-presi-
dentschap zat ik aan mijn top. Je
weet dat het roer altijd in Engelse
handen zal blijven. Na negen jaar
sales en marketing vond ik het ook
wel welletjes.' Het aanbod om in
1992 operationeel en commercieel
directeur van de Haagse Floriade te
worden, trok hem over de streep. 'Ik
kon terug naar Holiand, wat met de
scholen van de kinderen erg aan-
uekkelijk was, maar het meest trok
mij de mogelijkheid om een Floria-

de-nieuwe stijl neer te zetten. Er
moest iets anders komen dan het
Keukenhof-achtige concept dat tot
dan toe was gebezigd.'

Hoewel de Floriade niet mer
winst afsloot, is de ervaring ontzet-
tend belangrijk geweest. Van
Driem:'Grootschalige evenemen-
ten zoals de Floriade zijn goede pro-
motoren voor een land. Door dit
soort evenementen staat het land in
de schijnwerpers, wat een positief
effect heeft op de economie. Vooral

'Nederland zweeft

tussen econornische

groormacht

en centenmik'

van grootsóalige evenementen in
de orde van J 100 mln en hoger is
bekend dat de hele regio profiteert.'
Daarom is het zaak om je als natio-
naal instituut voor toerisme sterk te
maken voor grote, gezichtsbepalen-
de evenementen. 'Nederland is

heugtziih op de i-nvulling van een Zevondenhetwelgrappigdatikmi- j

eigentijdse piesentatie van het pro- als- een soort'beroepstoerist" wilde
drictNáaerÈna. Zijn creatieve gèest bekwamen.' Direct na zijn afstude-
wordt geprikkeld 

"door 
de vee'Íom- ren ging hij naar de VS, waar hij op

.rattendhêid'nundebranche,waarin'colleges' en universiteiten met le-

J 57 mrd omgaat en 330.000 men- zingen de interesse voor schoolrei-
ien werken, en de mogelijkheden zennaarNederland moestaanwak-
die de nieuwe media bieden om tot keren. 'Het was een actie van de
een veel gesegmenteerder aanbod KLM en het Nationaal Bureau voor
tekomen,-vanienvoudigdagtoeris- Toerisme. Als ik vier colleges over

-e 
tot g.óott en meeslelenà diver- destreep had, was er weer een jum-

Lrssemenr. bojet vol.'Na twee jaar besloot hd
Een jongensachtige onbekom- werkvakantiestegaanverkopenvia

merdheid wedijvert met zijn overi- zijn eigen reisbureau, Dream-tours,
genszeerHaagseattitude.VoorVan ssn woordspeling op zijn achter-
Driem lijkt toerisme synoniem voor naam. Maar toen hii wilde boeken
feest. Hij houdt van de uitsrraling ging het feest niet dóor. Boekingen
vanluxeencomfon.Alskindalleer- [pe!s1gn worden vooruitbetaàld.
de hij de sprookjeswere.ld 

-v.ar1 
de Hij verkocht zijn zaakje aan de

passagiersvaart van dichtbij ken- gggg, die hem als salesman in
nen: zijn vader was scheepsarts bij dienst namen. Van Driem: 'Zo viel
deHolland-AmerikaLijn.Groteoce- ik, na de eerste problemen mer her
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voondurend in limbo russen de sta-
rus van economische gtootmacht en
centenmik. Ik pleitdaarom voor een
soort overhevelingsregeling om de
financiering van grootschalige na-
tionale evenementen te zekeren.
We moeten niet hebben dat men
koudwaterwees krijgt. Het is jam-
mer dat het positieve effect onder-

sneeuwt, omdat de resultaten op
het financiële veld negadef zijn ge-
weest. Kijk naar de Wereldruiter-
spelen: dat negatieve effect verdien
je meer dan terug, al was het maar
aan de btw. De Floriade sloot af met
een verlies van f 8 mln, maaÍ Zoe-
tenmeer heeft, door de Floriade, een
winsr van J20 mln gemaakt op de
verkoopvan de grond. Daarwerden
Floriade-villa's neergezet.'

Toerisme zal als product, denkt
Van Driem, in de toekomst heel an-
ders aangeboden moeten worden.
'E-commerce zal daar een grote rol
in gaan spelen- Mijn eerste doelstel-
ling is het aan elkaar rijgen van alle
aanbieders op de toeristisóe markt
en het definiëren van consumenten-
profielen. Vervolgens moet een
magazine voor ieder profiel worden
opgesteld, van tieners en bejaarden
tot welopgeleide wouwen en mas-
saconsumentisme. Met behulp van
een zoekmaóine kan dan een ge-
richte mix van producten worden
gepresenteerd.'

'Van Driem zou graag zien dat er
meer evenementen worden georga-
niseerd als hetFriese Simmer 2000,
hert succesvolle 'back to your roots-
festival' verleden jaar. Of Euro
2000. Dat zet zoden aan de dijk.'Ik
vind het een.uitdaging om alle toe-
rístisóe informatie te verzamelen
en het zodanig te verwerken dat die
interacrief te gebruiken is. Dan
creëer je de mogelijkheid om hele
pakketten te reserveren en te boe-
ken. Dat sluit goed aan bij de eis van
EZ dat wij in de toekomst onze
broek moeten kunnen ophouden.'

NICOLINE MAARSCHALK MEIJER
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