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V*rle§derr
Lemmers heeft een verhaal over bijna alles wat je in het hotel kunt vinden: van
de visitekaartjes en het trniform van de barvrouw tot de verfop de muren en
de wijze waarop het bedlinnen wordt gewassen. .'Het is een uitdaging steeds
duurzamer materiaal te vinden." Een punt van aandacht zijn de likeuren in de
bar. Ook staat er een Heinekentap. Tot zijn spijt bekent Lemmers dat zo,n logo
toch nog een hoop doet bij de klant. Zo deed hij een klein onderzoese waaruit
bleek dat zijn ecologische altematie{ bier van de lokale Brouwerij ,t IJ, niet
dezelfde behoefte triggert als een Heinekentap. "Die tap hebben we omdat hos-
pitality over gastwijheid gaat. Wel proberen we je te verleiden de juiste keuze
te maken: we serve Heineken, but we endorse Brouwerij .t IJ, zeggen we dan.,,
Die uitspraak is sperend voor de manier waarop de hotels durnzaamheid onder
de aandacht brengen. De handdoek waagt middels een praatwolkje wiendelijk
meer dan eens gebruikt te worden; de douchekop verontschuldigt zíchomdat
hij minder water geeft dan gebruikelij§ zodra de gast zijn kamer verlaat valt
alle stroom weg en de houten vloer is FSC gecertiflceerd. Mocht je een steentje
willen bijdragen danzrjn er suggesties alom. Mocht je er geen boodschap aan
hebben dan is er geen man overboord.

We serv* H*in*k*n,
but ws *ridsrse Brmuwerij 't íJ

Cuiluur
Conscious Hotels is dus meer dan vooruitsfevend op het gebied van klimaat-
neufale foefes alleen. Het heeft een manier van communiceren die zich
uitstekend leent voor de doelen die het nastreeft: op een humoristische en
open wijze brengt het de gast iets onder de aandacht. Het is het ontbreken van
het veelbesproken belerende vinger{e dat er misschien wel voor zorgt dat de
suggesties in acht worden genomen. Dat een gast inderdaad zijn handdoek
meerdere malen gebruikt alvorens hem op de grond te gooien en een witbier
van Brouwerij 't IJ nuttigt in plaats van een pilsje van Heineken. Lemmers
trekt een dergehjke open manier van communiceren graag door naar het con-
tact tussen de klanten en het personeel. Hij omzeilt daarmee het keurslijf wat
hem in de financiële sector zo tegenstond. Formaliteiten, die volgens Lemmers
zeker ook in het hotelwezen te vinden zijn, zouden een barrière vormen voor
intermenselijke contacten. 'Als hier iemand binnenkomt die helemaal nat is
geregend dan moet je vooral niet gaan zeggen: Welcome in Conscious Hotels,
how may I help you? Dan moet je contact maken en zeggen: Goh, wat een
klote weer hè!" Volgens Lemmers zijn mensen al genoeg belazerd en moeten
we daarom vooral onszelfblijven. Conscious Hotels is voor iedereen een to-
ereikende, hippe plek om te ovemachten. Het is niets minder en hoeft ook niets
meer te zijn. Aan een ieder die er behoefte aan heeft leggen deze hotels het
een en ander uit. Aan ieder ander resten enkel de woorden die de douchekop
verontschuldigend sprak '?lease don't be mad at me. I,m just trying to save
the planet."
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