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Het team bestaat uit 5 personen: 

  Richard de Jong Manager Wellness Hotels & Wellness 

  Pim Giesbers Manager Wellness

  Britta Richardson Allround medewerker

  Tamara Ploem Applicatiebeheerder

  Kim de Veer Marketing & Communicatie Specialist

Wie is BLUE?
Team Wellness & Beauty | Hoofdkantoor:
Team BLUE op het hoofdkantoor is een ‘full-service’ team. Dat wil zeggen dat wij van A tot Z 
verantwoordelijk zijn voor alle BLUE locaties. Denk hierbij aan strategie, concept, marketing- 
en communicatie, productontwikkeling, systeembeheer en uiteraard het ondersteunen en 
faciliteren van de medewerkers op alle BLUE locaties. 

Wil je graag contact? Stuur een e-mail naar info@bluewellness.nl.
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wat is  blue?
Dompel je onder in de wereld van luxe wellness
Met de huidige dagelijkse hectiek van ons drukke bestaan is het 
belangrijk om jezelf regelmatig op een moment van ontspanning 
te trakteren. Wellness activiteiten bieden balans, zowel fysiek 
als mentaal, wat onmisbaar is in onze huidige maatschappij. 
Bij BLUE kun je op diverse manieren ontspannen en genieten. 
Je hebt de keuze uit vier luxe wellnessresorts, één verrassende 
wellnesslocatie en twee spa’s. Alle locaties zijn uniek in haar 
soort maar wat je overal mag verwachten is persoonlijke 
aandacht, rust en gastvrijheid. 

Bij BLUE geloven wij dat een dagje ‘offline’ gaan bijdraagt aan 
een gezond en gelukkig leven. Wij zien tijd voor jezelf niet als een 
luxe maar als een must. Door regelmatig rust en echt even tijd 
voor jezelf te nemen zorg je ervoor dat je je stress verminderd, 
beter slaapt en dus gezonder leeft. Een dagje wellness zorgt 
tevens voor een betere doorbloeding, het beter afvoeren van 
afvalstoffen en het verhoogt zelfs je weerstand waardoor je 
minder vatbaar bent voor bijvoorbeeld een verkoudheid of de 
griep.

Behalve de positieve effecten van een saunaronde tijdens een 
dagje wellness hebben we bij BLUE ook aandacht voor de 
innerlijke mens.  Gezonde en bewuste voeding heeft een groot 
aandeel in de balans tussen je fysieke en mentale gezondheid. 
Een gezonde geest heeft immers een gezond lichaam nodig. 
Op de menukaart van BLUE tref je daarom een aantal ‘bewuste 
keuzes’ aan.
Om de unieke wellnesservaring nog meer kracht bij te zetten zijn 
de BLUE locaties uitgerust met diverse (cocoon)rustruimtes en 
heb je de mogelijkheid om bij alle BLUE locaties te overnachten 
in het hotel.

Naast het aanbieden van de faciliteiten 
welke bijdragen aan een goede 
balans zijn wij van mening dat we 
dit alleen maar kunnen bereiken 
met een gastvrije en persoonlijke 
benadering en een constante 
kwaliteit van al onze producten 
en diensten.

Je hebt de keuze uit 7 
verrassende locaties waarvan

4 luxe wellnessresorts.
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Allereerst is de kleur blauw gekoppeld aan het merk Fletcher 
Hotels, waar BLUE onderdeel van uit maakt. Daarnaast hebben 
we de ambitie om in de toekomst internationaal te gaan, dus 
een internationale naam was een vereiste. Als je een kleur moet 
linken welke past bij de termen gezondheid, water en wellness 
dan denk je al snel aan de kleur blauw. Tevens is uit Internationaal 
onderzoek* gebleken dat men de kleur blauw associeert met rust 
en kalmte. Volgens de onderzoekers kalmeert deze kleur en kan 
het zelfs onze hartslag verlagen. Kortom: een perfecte match 
met wellness. Vandaar de keuze voor BLUE Wellnessresorts.

BLUE

Water Gezondheid Rust en Kalmte*BRON: https:worldsfavouritecolour.info
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visie
Waarom doen we wat 
we doen?
Bij BLUE geloven wij dat 
een dagje offline gaan 
bijdraagt aan een gezond 
en gelukkig leven. Door 
regelmatig rust en tijd te 
nemen voor jezelf zorg 
je ervoor dat je stress 
verminderd, beter slaapt 
en dus gezonder leeft. 
Kortom: meer in balans. 
En hoe meer we in balans 
leven; hoe gelukkiger we 
zijn. Ons doel is om iedere 
gast gelukkiger, meer 
ontspannen en gezonder 
naar huis te laten gaan. 
Dat vinden wij belangrijk 
en dat is waar wij voor 
staan. Maak kennis en 
dompel je onder in de 
wereld van BLUE.

Wat willen we bereiken?
Ons doel is om iedere gast 
gelukkiger, meer ontspannen 
en gezonder naar huis te laten 
gaan. Daarnaast, uiteraard:

 ✓  Huidige gasten 
(be)houden

 ✓ Nieuwe gasten krijgen
 ✓  Operational Excellence 
(constant verbeteringen 
doorvoeren)

Hoe gaan we dat doen?
Naast het aanbieden van sauna- en 
wellnessfaciliteiten, welke bijdragen aan een 
goede fysieke en mentale balans, zijn wij van 
mening dat we dit alleen kunnen bereiken met 
een gastvrije en persoonlijke benadering en 
een constante kwaliteit van al onze producten 
en diensten. Om dit te kunnen waarborgen 
hebben we een aantal kernwaarden opgesteld 
die voor ons belangrijk zijn.

Missie strategie

“Zie tijd voor jezelf niet als 
een luxe. Het is essentieel om 
jezelf niet voorbij te rennen”.

E
Experience:

Bij BLUE staat beleving centraal. We 
willen graag de verwachtingen overtreffen. 

Voorbeelden hiervan zijn: Een dagje wellness 
bij het hoogstgelegen wellnessresort van 

Nederland. Gratis belevenisprogramma met 
(thema)opgietingen en floatation, Heerlijke 
geuren in het resort, cocoon rustruimtes 

(uniek in Nederland) en Comfort 
Zone ––– behandelmethoden 

en producten.

U
Uitstraling:

Uiteraard kunnen wij alleen maar doen wat 
we beloven als onze medewerkers  lekker in hun 

vel zitten en het juiste uitstralen naar onze gasten. 
Het samenstellen en behouden van topteams op de 
locaties is dus van groot belang. Dit begint natuurlijk 
al bij de aanname van medewerkers, maar houd ook 
in dat we onze medewerkers continue uitdagingen 

kunnen bieden en goed moeten monitoren wat 
de wensen en verwachtingen zijn van zowel de 
medewerker als de manager. Bij BLUE werken 

alle medewerkers samen aan 1 doel: een 
onvergetelijk dagje wellness bezorgen 

aan al onze gasten. Hierbij 
dragen alle medewerkers 

aan bij.

B
Betrokken, in Balans  

en Bewust: 
Wij stellen je op je gemak. Met onze gastvrije, 

persoonlijke service staan we voor je klaar 
om je te laten genieten van een onvergetelijke 

wellness ervaring. Dit doen we door je de juiste 
begeleiding te geven als je voor het eerst een 
sauna bezoekt, maar ook door je te adviseren 

over hoe en wanneer je welke faciliteiten 
het beste kunt gebruiken. Je krijgt waar 

voor je komt en wat wij je beloven: 
persoonlijke aandacht, rust  

en gastvrijheid.

L
Lifestyle:  

In deze tijd draait alles om 
gezond leven en meer balans 
in je leven. Verantwoorde en 

gezonde maaltijden horen daar 
bij. Deze vindt je dan ook 
op de menukaart onder 

‘bewuste keuzes’.
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Categorisatie
Het merk BLUE kent 4 categorieën.
• BLUE Wellnessresorts
• BLUE Wellness
• BLUE Spa
• BLUE Beauty

BLUE Wellness
Dit zijn kleinschalige wellness centra waar je uren kunt 
genieten van diverse sauna- en wellnessfaciliteiten 
en beautybehandelingen. Momenteel is er 1 locatie in 
Bergen op Zoom. Dit is BLUE Wellness Stadspark.

Kenmerken:
 ✓ 10 tot 20 sauna- en wellnessfaciliteiten
 ✓ Wellnessrestaurant
 ✓ Beauty afdeling

BLUE Spa
In deze categorie vallen de Fletcher Hotels met 
spa faciliteiten. Kleinschalig maar waar de spa 
faciliteiten een echte toevoeging zijn op het verblijf 
van de hotelgast. Een fijn zwembad om baantjes te 
trekken, een saunacabine om op te warmen of heerlijk 
genieten van een beautybehandeling. Momenteel vallen drie 
Fletcher Hotels met spafaciliteiten onder de categorie BLUE 
Spa. Dit zijn: BLUE Spa Haamstede en BLUE Spa Trivium.

Kenmerken:
 ✓  Spafaciliteiten behorend bij Fletcher hotel 
 ✓ 1 tot 5 sauna- en wellnessfaciliteiten
 ✓ Evt. een beautysalon

BLUE Beauty
De naam zegt genoeg; laat jezelf in de 
watten leggen bij één van de vele BLUE 
beautysalons die Fletcher inmiddels onder 
haar hoede heeft. 

Kenmerken:
 ✓  Beautysalon(s) in een Fletcher hotel. 
Dit kan ook een ZZP-er zijn

BLUE Wellnessresorts
Dit zijn luxe en complete wellnessresorts waar zich 
alle elementen bevinden voor een heerlijk dagje 
of weekend ontspanning. Momenteel zijn er drie 
wellnessresorts in Leiden, Helmond, Sittard en 
Wellnessboot Mill.

Kenmerken:
 ✓ Meer dan 20 sauna- en wellnessfaciliteiten
 ✓ Wellnessrestaurant
 ✓ Beauty afdeling

UNDER

CONSTRUCTION

UNDER 

CONSTRUCTION
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“het hoogst gelegen 
wellnessresort  
van Nederland”

4
Bij BLUE vindt je geen 

onbeperkte buffetten maar 
a la carte genieten van de 

uitgebreide menukaart. Wij 
serveren jouw keuze met 
een glimlach bij je aan 

tafel. Persoonlijk en 
gastvrij.

3
BLUE Wellnessresort Leiden is 

het hoogstgelegen wellnessresort 
van Nederland. Dit resort is 
gevestigd op de 11e en 12e 

verdieping, midden in de bruisende 
stad Leiden. In dit resort wordt 

het ‘wow-gevoel’ versterkt 
door het fabuleuze uitzicht.2

In tegenstelling tot andere 
wellnessresorts hebben wij er bewust 

voor gekozen om een badkleding-
mag-dag te introduceren. Bij BLUE 

Wellnessresorts Helmond en Sittard ben je 
één dag in de week welkom in zowel met als 
zonder badkleding. Deze dag is ideaal voor 
als je voor het eerst naar de sauna gaat. Je 
kunt op een laagdrempelige manier kennis 

maken met een dagje wellness. Gasten 
die geen badkleding willen dragen 

kunnen zo toch 7 dagen per 
week terecht bij BLUE. 

1
Bij iedere BLUE locatie 

bevindt zich een hotel zodat 
je na je dagje sauna zo in je 
badjas naar je hotelkamer 
kunt lopen. Dit maakt de 

wellness beleving bij 
BLUE compleet.

USP’S Wat zijn onze Unique 
Selling Points?
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HORECA Aandacht voor  
de innerlijke mens

Bij BLUE Wellnessresorts kunnen gasten tijdens 
hun dagje wellness gebruik maken van een 
(deels gratis) belevenisprogramma. Standaard 
worden er per dag diverse opgietingen en 
floatationsessies aangeboden waar gasten 
kosteloos gebruik van kunnen maken. Naast 
de opgietingen en floatationsessies bieden 
we ook klankschaalsessies aan en breiden we 
dit programma in de toekomst wellicht uit met 
meditatie- en yogasessies uit. Deze sessies 
zijn tegen een vergoeding bij te boeken.

BLUE probeert haar gasten te 
inspireren en te stimuleren om 
zo goed mogelijk voor zichzelf 
te zorgen, zowel van binnen als 
van buiten. BLUE heeft dan ook 
veel aandacht voor de innerlijke 
mens. Gezonde en bewuste 
voeding heeft een groot aandeel 
in de balans tussen je fysieke 
en mentale gezondheid. Bewust 
kiezen voor gezonde voeding 
zorgt ervoor dat je je elke dag 
goed voelt. Een gezonde geest 
heeft immers een gezond lichaam 
nodig.

Op de menukaart van BLUE tref 
je daarom een aantal ‘bewuste’ 
keuzes aan; puur, (h)eerlijk, 
gezond, biologisch, ambachtelijk 
en vers omschrijven de gerechten 
die je terug vindt op de menukaart.

Wij vinden het belangrijk dat een 
dagje wellness voor iedereen 
toegankelijk is. We hebben 
daarom niet alleen aandacht voor 
het product maar ook voor de 
prijs. Op onze menukaart vindt je 
dan ook interessante specials en 
combinatiedeals om zo de BLUE 
wellnessbeleving voor iedereen 
bereikbaar te maken.

Daarnaast doen we alles met 
persoonlijke aandacht. Daarom 
geen onbeperkte buffetten maar a 
la carte genieten van de uitgebreide 
menukaart. Wij serveren jouw 
keuze met een glimlach bij je aan 
tafel. Persoonlijk en gastvrij.

Belevenis 
programma
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Onze partners
Het vooruitstrevende doel is om anderen te 
inspireren en te stimuleren om zo goed mogelijk 
voor zichzelf te zorgen, zowel van binnen 
als van buiten. Bij BLUE werken we daarom 
uitsluitend met partners en leveranciers die 
deze filosofie ondersteunen en waarmee we 
een langdurige relatie op kunnen bouwen. We 
willen samen impact maken.

Een voorbeeld: Het beautymerk waarmee 
we samenwerken selecteert alleen de beste 
ingredienten van natuurlijke oorsprong. Ieder 
ingredient is bewust gekozen om maximale 
werkzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak 
van de producten te kunnen garanderen. Dat 
vinden wij bij BLUE belangrijk.
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15 juli 2019
Nieuwe website online

1 mei 2020
1  jarig bestaan!

AMBITIE

2020

Wij Groeien 
door...8 januari 2020

Nieuwe boekingsmodule online

1 Juli 2019
2 wellnesslocaties, Trivium 

en Stadspark worden BLUE 
Wellness. In totaal heeft 

BLUE nu 5 locaties

1 mei 2019
Overname City Resort 

Hotels met daarbij 3 luxe 
wellnessresorts. BLUE 

Wellnessresorts is 
geboren. 2019

Vanaf het moment van overname tot aan waar 
we nu staan uitgebeeld in een overzichtelijke 
tijdlijn. 

1 februari 2020
Uitgave 1e editie BLUE Magazine
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1  
oktober  

2020
Overname  

Wellnessboot Mill1 
september 

2020
Opening BLUE Spa 

Haamstede

TOEKOMST
BLUE Spa

BLUE Beauty
Opstart Private label

Wij groeien door...

2020
21
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Merk & Identiteit 
Beeldmerk BLUE
Om het merk BLUE een eigen gezicht en een 
eigen identiteit te geven zetten we op veelal 
van onze producten het BLUE beeldmerk. 
Ons beeldmerk is het meest herkenbare 
onderdeel van onze bedrijfsintensiteit. 
Het weerspiegelt onze kernwaarden en 
doelstellingen in alles wat we doen. We zijn 
daarin consistent en duidelijk richting onze 
gasten. Het beeldmerk van BLUE komt in 
de volgende uitingen prominent naar voren:
•	  Marketing- en communicatie uitingen, 

online en offline
•	 Horeca drukwerk
•	 Band- en teenslippers
•	 Kledinglijn

Slogans
We laten in onze communicatie en 
marketinguitingen iedere keer dezelfde korte 
slogans terugkomen ter herkenning. De letter 
B verwijst hier naar het beeldmerk van BLUE.
•	 B Well
•	 B Beautiful
•	 B Relaxed
•	 The place to B
•	 Don’t worry B happy
•	 B Healthy

BLUE Magazine
Dit magazine is bedoeld om te inspireren, te informeren en 
om iedereen wat meer te vertellen over de vijf bijzondere 
BLUE wellnesslocaties in Nederland. 

Loyaliteitsprogramma | B – Member programma
We willen graag iets terug doen voor de gasten die aan ons loyaal 
zijn. We willen dat ze onze ambassadeur worden en daarom 
gaan we in de toekomst werken met een loyaliteitsprogramma. 

BLUE Cadeaukaart | Geven maakt gelukkig
Met de BLUE Cadeaukaart kun je terecht bij alle BLUE 
Wellnessresorts, BLUE Wellnesscenters, BLUE Spa’s en 
BLUE Beautysalons. Ook is deze te verzilveren bij de ruim 
100 Fletcher Hotels in Nederland. Wie verras jij met een 
dagje wellness, een verzorgende gezichtsbehandeling, 
ontspannende massage of misschien wel met een 
compleet wellness arrangement inclusief overnachting? 
Alles is mogelijk met de BLUE Cadeaukaart

CADEAUKAART

Door inspiratie uit het moodboard te halen, creëren we een sfeer die bij ons past.



BLUE NIEUWSBRIEF
Shop 24/7 op 

bluewellness.nl

bluewellnessresorts #bluewellnessresorts  

w w w . b l u e w e l l n e s s . n l

BLUE Channels


