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1. INLEIDING 

In 2010 heeft de toenmalig interim-directeur van Rolduc, de heer drs. O.L.F. Dols, een toekomstvisie 

opgesteld voor Rolduc. Met de uitvoering van deze toekomstvisie is toen tevens een begin gemaakt. 

Gelet op de opgedane ervaringen sedertdien is een bijstelling, herijking en aanvulling van deze 

toekomstvisie noodzakelijk. Zo zijn enkele verwachtingen niet uitgekomen en was in de opgestelde 

toekomstvisie weinig aandacht voor de interne organisatie van Rolduc.  

In het thans voorliggend stuk wordt voor een belangrijk deel voortgebouwd op het genoemde 

document. Zoveel mogelijk wordt dezelfde opbouw gehanteerd. Verder worden passages uit deze 

toekomstvisie letterlijk overgenomen. Waar nodig vindt een actualisatie plaats en zijn aanvullingen 

opgenomen. De bedoeling is, dat deze herziene toekomstvisie als leidraad wordt gehanteerd voor 

het beleid in de komende jaren. 

Input voor deze toekomstvisie is geleverd door diverse personen, zowel van binnen de organisatie 

van Rolduc als daarbuiten. Ook is gebruik gemaakt van diverse rapporten die in het verleden met 

betrekking tot Rolduc zijn uitgebracht. Tot slot zijn de tot heden opgedane ervaringen en de analyse 

van de samensteller van belang geweest bij de herziening van de toekomstvisie. 
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2. HUIDIGE SITUATIE EN PROBLEEMSTELLING 

2.1. SAMENSTELLING ROLDUC 

Het Bisschoppelijk Centrum (BC) is op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: 

1. Het abdijcomplex plus hoeve te Kerkrade bestaande uit: 

 Abdijkerk en crypte 

 Grootseminarie Rolduc, priester- en diakenopleiding van het Bisdom Roermond 

 16 verhuurde woningen en appartementen 

 14 verhuurde zakelijke objecten (excl seminarie) 

 30 ha grond rondom de abdij, waaronder een sportveld 

 Een hotel en conferentieoord (160 kamers/330 bedden, 16 congresruimten, incl. aula minor, 

aula major) 

 Een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs met gymzaal, dat leeg staat 

2. Eén woning in de gemeente Kerkrade 

3. Verpachte landerijen ca 27 ha grond te Simpelveld 

4. Eén verpachte boerderij en 18 ha grond te Weert 

5. Drie ha grond in Ulestraten 

2.2. STRUCTUUR EN DOELSTELLING 

Het BC is een kerkelijke rechtspersoon met als bestuur de bisschop van Roermond. De bisschop 

benoemt een gedelegeerd bestuurder die de zaken voor hem regelt. Deze wordt in zijn 

werkzaamheden geadviseerd en bijgestaan door de REA (Raad voor Economische Aangelegenheden). 

De leden van de REA voor Rolduc worden door de bisschop van Roermond benoemd. De REA is in 

veel opzichten vergelijkbaar met een Raad van Toezicht bij een stichting, zij het dat de benoeming, 

schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder een bevoegdheid zijn van de bisschop. Deze dient 

ook toestemming te verlenen voor het aantrekken van leningen van meer dan € 200.000 en het 

vervreemden van onroerend goed. De REA heeft zowel een adviserende als een toezichthoudende 

taak. 

De doelstelling, zoals in de statuten van de Kerkelijke Instelling vermeld, is: “Het beheer en de 

instandhouding in de breedste betekenis van het historische monumentale kloostercomplex Abdij 

Rolduc en aanhorigheden ten behoeve en ten dienste van vrome met de Rooms-katholieke Kerk in 

het bisdom Roermond verbonden en door de bisschop te bepalen bestemmingen, waarbij in het 

bijzonder gedacht wordt aan de opleiding tot en permanente vorming van r.-k. priesters en diakens 

en daarmee verwante activiteiten.” 

De KI tracht dit te verwezenlijken door: “beschikbaarstelling van (delen van) het complex ten 

behoeve van kerkelijke activiteiten en instellingen, zoals het grootseminarie, en ten behoeve van met 

de doelstelling verenigbare profane activiteiten en instellingen; het bevorderen van de studie alsook 

het behoud en verbreding van de historische plaats van het kloostercomplex Abdij Rolduc; het 

beheer van haar toebehorend vermogen alsook de exploitatie van delen van het gebouwencomplex 
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als congrescentrum en daarop geënte activiteiten; en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband 

houdt.”  

Het bestuur is van mening dat het grootseminarie gevestigd dient te blijven in het Bisschoppelijk 

Centrum Rolduc. Uitgangspunt is dat de huidige gebouwenstructuur van het seminarie zoveel 

mogelijk gehandhaafd blijft. 

2.3. PROBLEEMSTELLING 

Het probleem van het Bisschoppelijk Centrum is dat het al geruime tijd verliesgevend is. De 

afgelopen tien jaar is er een verlies geleden van in totaal meer dan twee miljoen euro (ca. € 

2.250.000,-). Het hotel en conferentieoord zijn verliesgevend. De overige functies zijn vrijwel 

allemaal nagenoeg kostendekkend.  

Een ander probleem is dat het Charlemagnecollege dat gehuisvest was in het schoolgebouw in het 

najaar van 2013 de locatie Rolduc heeft verlaten (huur € 200.000 per jaar exclusief energiekosten).   

Een onzekere factor in het geheel zijn de plannen voor de aanleg van een golfbaan. De plannen 

hiervoor dateren van 2004 en zijn onlangs weer opgepakt. Het is thans nog onduidelijk of de golfbaan 

ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

2.4. VOORLOPIGE CONCLUSIES  

De gesignaleerde problematiek is in 2010 onderzocht. Uit de eerste verkenningen is gebleken dat de 

meeste van de huidige bestemmingen van Rolduc kostendekkend zijn; alleen het conferentieoord & 

hotel is verliesgevend.  

Verder is gebleken dat het moeilijk is om het pand een andere dan de huidige bestemming te geven. 

De markt voor bijvoorbeeld kantoren en woningen op deze plek is in menig opzicht niet gunstig 

vanwege de perifere ligging. Bestemmingswijzigingen zullen bovendien gepaard gaan met hoge 

investeringen waarvan niet op voorhand vaststaat dat deze terugverdiend kunnen worden. Het ligt 

dan ook voor de hand om de toekomst voor Rolduc in beginsel te zoeken in een verbetering van de 

huidige functies: gastenopvang, onderwijs, cultuur en bezinning. Andere mogelijkheden zijn niet 

uitgesloten, maar zullen kritisch getoetst worden. Verbeteringen betreffen niet alleen een stijging 

van de omzet maar zeker ook de reductie van kosten. 

Uit onderzoek, gesprekken met personen uit diverse disciplines, het BMC-rapport, de onderzoeken 

van de stagiaires van Business School Notenboom en Hogeschool Zuyd (International Business en 

Languages) zijn de volgende sterke en zwakke punten van Rolduc naar voren  gekomen(2010): 

Sterke punten en kansen: 

- het unieke karakter van het abdijcomplex 

- de centrale ligging van het complex in de Euregio 

- de enorme variatie aan mogelijkheden door de grootte van het complex 

- de groeiende toeristische markt in Parkstad 

- de groeiende interesse voor bezinningstoerisme 

- de onontgonnen markten in Noordrijn-Westfalen en België 

- de lage prijsstelling 
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Zwakke punten en bedreigingen: 

- Er is nog geen duidelijke visie over wat het Bisschoppelijk Centrum wil zijn, ook de positie als 

conferentieoord & hotel is onduidelijk. 

- De bekendheid van Rolduc als conferentieoord & hotel is gering, terwijl Rolduc wat capaciteit 

betreft tot de grootste hotels en conferentiecentra van Limburg behoort. Dit geldt ook voor 

de bekendheid als openbaar monument. (Het brede publiek kent Rolduc vooral vanwege het 

seminarie of het voormalige internaat. En niet iedereen heeft daar positieve associaties 

mee). Weinig mensen beseffen dat Rolduc behoort tot de top 100-monumenten van 

Nederland. Het is het grootste rijksmonument van Nederland. 

- Er is weinig geïnvesteerd in buitenonderhoud en het up-to-date houden van het 

conferentieoord & hotel. Dit geldt met name voor de hotelkamers (de helft van de kamers 

heeft geen eigen badkamer, terwijl dit tegenwoordig standaard is) en enkele 

vergaderlocaties (aula minor en aula major).  

- Er is weinig geïnvesteerd in sales & marketing.  

- Door bovenstaande punten is de bezetting te laag, namelijk nog geen 40% (van de totale 

kamers). Bij een bezetting van 50% zal het conferentieoord & hotel grotendeels 

bedrijfseconomisch gezond zijn. Belangrijk daarbij is dat ook de particuliere markt verder 

bewerkt wordt, omdat de traditionele conferentiemarkt in deze tijd van economische crisis 

en bezuinigingen onder druk staat.  

- De loonkosten zijn veruit de grootste kostenpost (57%). Veel gebeurt door eigen personeel. 

Er is sprake van weinig inleen.  
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3. TOEKOMSTVISIE 

3.1. HOE NU VERDER? 

De primaire opdracht is om het hotel- en conferentieoord minimaal kostendekkend te maken. Om dit 

mogelijk te maken is het noodzakelijk de kosten te beheersen en maatregelen door te voeren die de   

effectiviteit en efficiëntie bevorderen. Voorts is het zaak om meer omzet te genereren door de 

naamsbekendheid en het imago te verbeteren en door ons te gaan richten op vast te stellen 

doelgroepen. Dit kan onder meer door een duidelijk beleidsconcept voor het Bisschoppelijk Centrum 

te ontwikkelen, meer gebruik te maken van de kwaliteiten van Rolduc, het bijzondere karakter en de 

geschiedenis van het pand meer tot hun recht te laten komen en zo de unique selling points van 

Rolduc (beleving/emotie) meer te benutten. Anderzijds zullen nieuwe functies niet op voorhand 

uitgesloten worden, mits deze rendement opleveren en niet strijdig zijn met het karakter en de 

uitstraling van het abdijcomplex. 

3.2. CONCEPTGEDACHTE 

Rolduc is een 12e eeuwse abdij, die zeven eeuwen lang bewoond werd door Augustijner koorheren. 

Hun belangrijkste taken bestonden uit het verlenen van pastorale zorg, het bieden van onderdak aan 

gasten, het verzorgen van onderwijs en het ontplooien van economische activiteiten om de abdij en 

haar functies in stand te houden. Ook waren ze nauw betrokken bij het wereldlijke bestuur van de 

regio. Hun spiritualiteit was gebaseerd op de regel van Sint Augustinus. Na het vertrek van de 

kanunniken in de Franse tijd is het complex een korte periode lazaret geweest en daarna zo’n 150 

jaar lang een centrum van onderwijs en opvoeding. Tot de op de dag van vandaag zijn er 

onderwijsinstellingen in Rolduc gevestigd, hoewel de omvang daarvan na het vertrek van het 

Charlemagnecollege sterk is afgenomen. 

Vanuit de geschiedenis van Rolduc als Augustijns geïnspireerd klooster en de daaropvolgende 

periode als centrum van onderwijs en kennisoverdracht, kan een grondpatroon worden getekend dat 

ook als basis voor een eigentijdse invulling van het Bisschoppelijk Centrum kan dienen.  

Rolduc rust als het ware al 900 jaar op vier pijlers: 

1. Religie, spiritualiteit & streven naar schoonheid  = Zingeving & Cultuur 

2. Opvang van gasten     = Gastvrijheid & Zorgzaamheid 

3. Onderwijs, Wetenschap en bestuur   = Kennis 

4. Economische betrokkenheid bij regio   = Kracht & Duurzaamheid 

Vertaald naar het Bisschoppelijk Centrum/conferentieoord & hotel betekent dit het volgende: 

1.  Zingeving & Cultuur 

Rolduc heeft een rijke religieuze traditie. Het ziet uit als een gebouw met religieuze wortels en 

wordt door iedere bezoeker beleefd als een spiritueel inspirerende locatie. Kortom: het 

religieuze karakter van Rolduc is een van de unique selling points. Dit kan verder uitgebouwd 

worden door: het bezinningstoerisme verder te ontwikkelen, een eigen programma op te zetten 

met lezingen, discussiebijeenkomsten, spirituele rondleidingen, pelgrimages, etc. Daarnaast kan 
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de culturele positie van Rolduc verder vorm en inhoud krijgen met meer concerten, 

hoogwaardige exposities en andere uitingen van kunst en cultuur (theater, film, literatuur, 

architectuur, etc). 

  Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er geen overspannen verwachtingen 

moeten worden gekoesterd met betrekking tot het bezinningstoerisme. Als specifiek item is de 

markt hiervoor klein. Dit is gebleken uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel Limburg 

(2012). Als bescheiden onderdeel van een algemeen programma voor toeristen is de 

belangstelling voor bezinning beduidend groter. 

2.  Gastvrijheid & Zorgzaamheid 

In het verlengde van de opvang van gasten/pelgrims, die op Rolduc altijd heeft plaatsgevonden, 

past het exploiteren van het hotel. De regel van Augustinus spreekt van een ‘eensgezind 

tezamen wonen’ en ‘zorgen dat eenieder krijgt wat hij nodig heeft’. Dit kan in het hotel en het 

conferentieoord vertaald worden naar goede service, sobere maar doelmatige voorzieningen en 

een scherpe prijsstelling.  

Het past niet in de Augustijnse traditie om van Rolduc een luxe vijfsterrenhotel te maken. 

Gasten de keuze geven uit goede standaardkamers en budgetkamers past hier juist wel in. Het is 

met een knipoog naar dat rijke verleden wenselijk de abdijbeleving tot uiting te laten komen. Dit 

is een onderscheidende kwaliteit ten opzichte van andere hotels in de regio. Het hotel hoort 

zodanig georganiseerd te zijn dat iedereen zich er welkom voelt, op een vriendelijke en 

persoonlijke wijze bejegend wordt en graag nog eens terugkomt. Gastvrijheid moet hier met 

gouden letters worden geschreven. 

De hotelmarkt dient wel nauwlettend te worden gevolgd. De belangstelling voor de 

budgetkamers is bijvoorbeeld zeer gering. Het is dan ook raadzaam het aantal budgetkamers af 

te bouwen.  

Ook het opstellen als goede en betrouwbare verhuurder van particuliere woningen/zakelijke 

ruimtes past binnen dit kader.  

Deze pijler kan voorts dienstbaar zijn voor de invulling van het leegstaande schoolgebouw. Zo 

zijn er ideeën om hier een gezondheidscentrum en lifestylecenter te realiseren.  

3.   Kennis 

Tot op de dag van vandaag biedt het BC Rolduc onderdak aan diverse onderwijsinstituten. Naast 

het grootseminarie is in het complex een groot regionaal schoolbestuur gevestigd, alsmede 

twee internationale universiteiten en een Euregionaal kenniscentrum op het gebied van 

duurzaamheid. Daarnaast zijn in het conferentieoord/hotel regelmatig (internationale) 

onderwijsinstituten, overheids- en semioverheidsinstellingen te gast voor congressen, seminars 

of studiedagen. Het versterken van de positie op deze markt past goed binnen de 

conceptfilosofie. Het vinden van een nieuwe onderwijsbestemming voor het leegstaande 

schoolgebouw zou in dit verband wenselijk zijn. Recente ervaringen hebben evenwel 

aangetoond, dat het vinden van een nieuwe onderwijsbestemming voor dit gebouw moeilijk is. 
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4. Kracht & Duurzaamheid 

Rolduc is eeuwenlang selfsupporting geweest. Door de exploitatie van steenkoolgroeves, een 

boerderij, een bierbrouwerij, een bakkerij, een slagerij, etc. wist de abdij zichzelf in stand te 

houden. Als dat passend was bij de abdij gingen de Augustijner Koorheren nieuwe economische 

uitdagingen niet uit de weg en durfde men grensverleggend aan de slag te gaan. Een houding 

die ook in deze tijd opgeld doet.  

De abdij was altijd een belangrijke werkgever voor de regio. Ook nu nog vinden veel mensen een 

arbeidsplaats in of vanuit Rolduc. Denk daarbij niet alleen aan het BC, maar ook aan de diverse 

zakelijke huurders die nogal wat personeel in dienst hebben of vanuit Rolduc aansturen. Dit 

geeft aan dat economische activiteiten – liefst in relatie tot bovenstaande punten – altijd een 

belangrijke pijler onder Rolduc zijn geweest. Dit is nog steeds van belang voor de te verhuren 

zakelijke ruimtes, maar ook voor het conferentieoord & hotel dat, uitgaande van eigen kracht, 

voldoende activiteiten moet kunnen ontplooien om op termijn te overleven. Rolduc staat 

daarom open voor nieuwe zakelijke activiteiten, die in dit plaatje passen. Kracht staat in dit 

geval ook voor geloof in eigen kunnen.  
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4. GEBOUW, OMGEVING EN FUNCTIES 

Algemeen 

Zoals in het vorenstaande aangegeven, is het de bedoeling de huidige functies van Rolduc voor de 

toekomst te behouden (hotel, conferentieoord, onderwijs, kantoren), maar nieuwe uitdagingen niet 

uit de weg te gaan. De komende tijd zijn er enkele speerpunten waarop aanstonds nader wordt 

ingegaan.  

Eerst iets over twee onderwerpen van meer algemene aard. 

Energie 

Gezien het monumentale gebouw wekt het geen bevreemding, dat de energiekosten aan de hoge 

kant zijn. Er is bijvoorbeeld geen spouwmuur- of dakisolatie, dubbele beglazing ontbreekt in het 

geheel. De rekening is dan ook navenant. In totaal bedraagt de rekening op jaarbasis € 250.000,- , 

waarvan € 200.000,- voor gas en € 50.000,- voor elektriciteit. Het is gewenst om met een plan van 

aanpak te komen om de energiekosten terug te dringen, uiteraard onder de conditie dat de 

monumentale waarde van het complex niet wordt aangetast. 

Algehele exploitatie 

Het bezoek aan het abdijcomplex moet aangenamer worden. Dit vraagt om ideeën en investeringen. 

Het voert te ver om dit hier allemaal op te sommen maar om een indruk te geven worden enkele 

voorbeelden genoemd. Een preuvenemint in de kloostertuin, enkele koffieconcerten op de 

zondagen, lantaarnpalen op het terras, meer stijl in de producten van de brasserie (flesjes drank in 

plaats van een glas uit en literfles, een uitgebreidere bierkaart e.d.). Deze zaken zullen het imago van 

Rolduc ten goede komen. 

Rolduc schrijft al jaren rode cijfers. Op termijn valt dit niet vol te houden. Tot heden is dit nog gelukt 

door reserves aan te spreken (die zijn er echter niet meer) en bezittingen te verkopen. Deze laatste 

mogelijkheid is nagenoeg uitgeput. Gegeven deze situatie zijn rigoureuze maatregelen noodzakelijk. 

Uitgegaan wordt thans van de volgende aanpak. In de begroting en rekening wordt een onderscheid 

gemaakt tussen beheer en exploitatie. Het uitbesteden van (delen) van de exploitatie is een optie die 

serieus onderzocht dient te worden. Diverse zaken komen hiervoor in aanmerking. Dat zijn het hotel, 

de brasserie “De Kanunnik”, verhuur van de conferentieruimten en zalen voor recepties, feesten e.d., 

de buffetten. Daarbij gelden enkele basiscondities, te weten de eigendom komt niet voor overdracht 

in aanmerking, te allen tijde moet Rolduc als gastheer kenbaar zijn, geen activiteiten of reserveringen 

die strijdig zijn met het bisschoppelijk beleid. De eerste verkenningen om de exploitatie uit te 

besteden hebben reeds plaatsgevonden. Het is wenselijk dat in het eerste kwartaal van 2015 

duidelijkheid komt over het al dan niet uitbesteden. Indien besloten wordt tot uitbesteding van 

(delen van) de exploitatie kan dit vervolgens verder worden uitgewerkt en kunnen afspraken worden 

gemaakt over de effectuering hiervan. Met de exploitant zal dan een huur- en 

exploitatieovereenkomst worden aangegaan. Indien de uitkomst is om zelfstandig door te gaan, dan 

zal de exploitatie worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Het voordeel hiervan is, dat bij 

negatieve financiële resultaten het beheer en de eigendom daarmee niet worden belast. Voorts 

zullen ingrijpende organisatorische maatregelen onafwendbaar zijn om uiteindelijk te komen tot 
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positieve resultaten. Bij het treffen van die maatregelen kan op voorhand geen baangarantie worden 

afgegeven. In het hoofdstuk over de organisatie wordt hier nader op ingegaan.  

4.1. HOTEL 

Het hotel kent twee classificaties namelijk twee sterren voor de auberge (eenvoudige kamers) en 

driesterren voor het abdijhotel. Bij die laatste groep gaat het om kamers met douche en toilet. Er zit 

een groot verschil in de bezetting van beide categorieën. De tweesterren kamers hebben een 

gemiddelde bezetting van 15%, hetgeen bijzonder laag is. De gemiddelde bezetting van de 

driesterrenkamers is 50%. Vrijwel alle touroperators, waarmee Rolduc zaken doet, willen enkel 

afspraken maken over de driesterrenkamers. Binnen deze classificatie moet ook nog een onderscheid 

worden gemaakt tussen de niet gerenoveerde kamers met douche en toilet en gerenoveerde 

kamers. Sommige touroperators zijn ook in de oudere driesterrenkamers niet geïnteresseerd.  

Uit de bezettingspercentages kan worden afgeleid, dat het voor een omzetverhoging noodzakelijk is 

om te investeren in de hotelkamers en zoveel mogelijk kamers te renoveren. 

Daar komt bij dat wij bij Rolduc niet zo maar kamers verhuren, maar kamers met een beleving. 

Mensen moeten het gevoel ervaren dat ze in een abdij(hotel) verblijven. Bij de laatste renovatie is 

dat goed gelukt. Deze lijn zal moeten worden voortgezet. 

Wat de exploitatie van het hotel betreft, is het de moeite waard om te onderzoeken of we de 

exploitatie zelf dienen te blijven doen. Het is interessant om te onderzoeken of er partijen zijn, die 

deze exploitatie willen overnemen. Hierbij zijn diverse varianten mogelijk, waarbij de mate van 

verantwoordelijkheid en het ondernemersrisico bij de andere partij verschillend kan zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan de bereidheid om al dan niet personeel over te nemen. Welke mogelijkheden er op 

dit gebied zijn, dient te worden nagegaan.  

Tot slot nog een opmerking over auberge en hotel. De classificatie met diverse sterren vervalt in 

2015. De term auberge zal dan ook verdwijnen. Zolang geen verdere renovatie heeft plaatsgevonden 

zijn we een hotel dat zowel eenvoudige (huidige twee sterren) als standaardkamers (huidige drie 

sterren) telt. Om de abdijbeleving te vergroten ligt het voor de hand de naamsaanduiding van de 

kamers te wijzigen en aansluiting te zoeken bij termen die gerelateerd zijn aan de abdij.  

4.2. CONFERENTIERUIMTEN EN ZALEN 

In een onderzoek naar uitbesteding van de exploitatie van het hotel kan eventueel de verhuur en 

exploitatie van de conferentieruimten en zalen worden meegenomen.  

Voor vrijwel al deze ruimten geldt, dat een opknapbeurt gewenst is. Denk hierbij aan ventilatie, 

airconditioning, audiovisuele zaken en meubilair. Hiermee kan het probleem van muf ruikende zalen 

wellicht worden opgelost. 

Ook hier geldt, dat in de aanduiding van de zalen aansluiting gezocht dient te worden bij termen in 

de abdijwereld.  
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4.3. RESTAURANT EN KEUKEN 

In 2014 heeft een onderzoek door bureau Foodstep plaatsgevonden naar de keuken. Bij het 

onderdeel over de interne organisatie wordt hier ook naar verwezen. De exploitatie van keuken en 

restaurant al dan niet met inbegrip van de catering kan – als de voorwaarden waaronder dat gebeurt 

gunstig zijn – uitbesteed worden. Dat kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn van een mogelijke 

uitbesteding van het hotel, maar kan evenzeer afzonderlijk geschieden. Onderzoek hiernaar en 

gesprekken hierover kunnen de gewenste helderheid verschaffen.  

Bij de paragraaf over het hotel zijn opmerkingen gemaakt over de beleving. Dit geldt onverkort in 

dezelfde mate voor het restaurant “De Kanunnik”. Het komt meer dan eens voor dat de Kanunnik is 

volgeboekt. Indien het lukt de omzet van het hotel te vergroten, hetgeen naar verwachting vooral 

door groei van individuele toeristen zal moeten worden gerealiseerd, schiet de capaciteit van het 

restaurant tekort. Een uitbreiding lijkt derhalve nodig. De mogelijkheden daartoe zijn aanwezig door 

een zaal, die nu vooraan bij de entree naar het seminarie ligt in te richten als onderdeel van de 

Kanunnik en een rechtstreekse verbinding met het huidige restaurant te realiseren. 

4.4. SCHOOLGEBOUW 

Reeds eerder is aangegeven, dat het schoolgebouw thans leegstaat. De komende tijd dient de 

aandacht gericht te zijn op de invulling van dit gebouw. De voorbije maanden zijn we hieraan al volop 

aan de slag gegaan. Op voorhand wordt geen enkele mogelijkheid uitgesloten. Mogelijke 

bestemmingen zijn: onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsruimten.  

Er dient rekening mee te worden gehouden, dat investeringen noodzakelijk zijn om het gebouw 

gereed te maken voor andere bestemmingen. Deze investeringen zullen pas plaatsvinden als er 

concrete belangstelling is en meerjarige afspraken kunnen worden gemaakt of als er zekerheid 

bestaat, dat die investeringen binnen afzienbare tijd kunnen worden terugverdiend. 

4.5. ABDIJWINKEL 

Het streven is erop gericht om in 2015 een abdijwinkel te realiseren. De beoogde locatie is de 

voormalige portierswoning, die nabij de poort ligt en tegen de Aula Minor is gebouwd. Ook dit vraagt 

investeringen van de zijde van Rolduc. 

Opgemerkt zij, dat architectenbureau HVNA al een ontwerp voor de inrichting heeft gemaakt. 

Het is de bedoeling, dat de abdijwinkel wordt verzorgd door vrijwilligers. Onlangs is een bezoek 

gebracht aan enkele van dergelijke shops. Er zijn verder al enkele vrijwilligers benaderd.  

Een aandachtspunt vormt het kostenaspect. Ofschoon een abdijwinkel goed past in het concept van 

de abdij, dient deze wel rendabel te zijn. Met de inrichting van de voormalige portierswoning tot 

abdijwinkel annex kantoorruimten op de bovenverdieping zijn de nodige investeringen gemoeid. 

Bezien dient te worden wat in eigen beheer kan worden gedaan om zo de kosten te drukken. 
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4.6. BROUWERIJ 

In 2015 zal voorts worden bezien of plannen voor een brouwerij binnen het complex van Rolduc 

verwezenlijkt kunnen worden. De beoogde locatie hiervoor is de voormalige wasserij bij het 

oorspronkelijke zusterhuis. De daarnaast gelegen ruimte kan dan ingericht worden als proeflokaal. 

Van degenen die de brouwerij gaan beheren en exploiteren wordt eveneens een bijdrage gevraagd. 

De kans is groot, dat de brouwerij geëxploiteerd gaat worden door vrijwilligers, die op onderdelen 

ondersteund worden door een Limburgse brouwerij. 

Hier geldt overigens hetzelfde als voor de abdijwinkel. Een brouwerij past goed in het concept, maar 

de uiteindelijke investeringen dienen op termijn wel rendabel zijn. 

4.7. KERK 

In de kerk staan de komende tijd geen grote veranderingen op stapel. Wel zijn er enkele 

aandachtspunten waarmee investeringen gemoeid zijn. Gewezen wordt op de beveiliging van de 

kerk. Herhaaldelijk hebben diefstallen in de kerk plaatsgevonden. De openstelling van de kerk is om 

deze reden beperkt. Een wenselijke situatie is dat echter niet. Verder is het noodzakelijk het 

kerkorgel te restaureren. Het hout in het orgel is op diverse plaatsen aangetast. Een grondige 

reparatie is onontkoombaar. De rotaryclub Kerkrade heeft een bedrag van ca. € 5.000,- beschikbaar 

gesteld ten behoeve van de orgelrestauratie. In 2016 bestaat de orgelkring Kerkrade, die als 

thuisbasis Rolduc heeft 25 jaar. Men wil dan enkele jubileumuitvoeringen in de abdijkerk ten gehore 

brengen. 

Tot slot moet worden gemeld, dat veel bezoekers het betreuren, dat er geen kaarsje in de kerk kan 

worden opgestoken. Wij doen veel bezoekers een plezier als hiervoor een mogelijkheid wordt 

geboden. Wat dit laatste punt betreft kan ook gedacht worden aan een alternatief, waarover in 

paragraaf 4.8 meer. 

4.8. KAPEL 

Recht tegenover de hoofdentree van de abdij, tegen de Aula Minor, kan misschien een kleine kapel 

worden gerealiseerd waar bezoekers tevens kaarsjes kunnen laten branden.  

4.9. GROOT-SEMINARIE 

Het groot seminarie telt nu 30 priesterstudenten. Daarnaast worden hier theologische cursussen 

verzorgd, alsmede de opleiding voor diakens. Inhoudelijk is er vanuit het Bisschoppelijk Centrum 

Rolduc geen bemoeienis met het seminarie. Wel dient tussen beide een goede verstandhouding te 

worden gewaarborgd, waarbij vanuit het BC Rolduc zorg wordt gedragen voor de huishoudelijke 

dienst. Ook verzorgt de keuken van Rolduc de maaltijden. De receptie regelt de eerste opvang van 

gasten en de Technische Dienst bekommert zich om technische problemen. Er zijn nog wel enkele 

andere zaken te noemen waarvoor vanuit Rolduc gezorgd wordt. De komende tijd zullen 

toekomstbestendige afspraken moeten worden gemaakt over de door het seminarie te betalen 

vergoeding aan Rolduc. 
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4.10. GOLFBAAN 

De plannen voor een golfbaan bij Rolduc lijken thans weer actueel te worden. Als deze golfbaan 

gerealiseerd gaat worden, betekent dit voor Rolduc dat daarop ingespeeld dient te worden. Zo kan 

binnen de contouren van het Bisschoppelijk Centrum het clubhuis voor de golfbaan gesitueerd 

worden. Een verder aandachtspunt is de exploitatie hiervan, waaronder een beperkte horecafunctie. 

Wellicht kan Rolduc hier zorg voor dragen. De golfbaan biedt ook mogelijkheden voor het wegzetten 

van extra arrangementen waarvan het hotel wellicht kan profiteren. Inmiddels is door de bisschop 

een besluit genomen inzake de mogelijke aanleg van een golfbaan. Deze kan gerealiseerd worden 

onder een aantal voorwaarden. De voornaamste daarvan zijn dat uitgegaan dient te gaan van een 

erfpachtconstructie en dat Rolduc niet financieel bijdraagt aan de investering of de exploitatie. 

 

4.11. KLOOSTERTUIN 

De Kloostertuin wordt momenteel opnieuw ingericht. De aanleg van twee wijngaarden is reeds 

voltooid. Er dient nog een kruidentuin, groentetuin en bloementuin te worden aangelegd. De 

aanwezige kastanjebomen worden gerooid. Verder komt er een pergola en de groene perkjes nabij 

het bordes aan de achterzijde van Rolduc worden opnieuw aangelegd. 

De kloostertuin blijft een aantrekkelijke plek voor het houden van markten met als thema’s kunst, 

antiek en bijvoorbeeld oude ambachten. Dit past bij een monumentaal complex als Rolduc. Ook kan 

worden gedacht aan kloostertuinconcerten.  

De planning is dat het Kloostertuinproject in 2015 wordt voltooid. Er zullen dan nog afspraken 

moeten worden gemaakt over het onderhoud. 

4.12. GROENE EN HISTORISCHE OMGEVING 

Het is van belang de directe omgeving van Rolduc groen te houden. Dit komt de uitstraling van 

Rolduc ten goede en maakt een verblijf hier voor wandelaars en natuurliefhebbers aantrekkelijk. Veel 

van het groenbeheer en natuurbehoud geschiedt door de gemeente Kerkrade. De inzet is om deze 

lijn te continueren. Lukt dat niet dan is het wellicht een alternatief om hierover afspraken te maken 

met de Stichting Limburgs Landschap.  

Rolduc vormt samen met Burg Rode en de Baalsbrugger molen de zogenaamde historische driehoek 

in het Wormdal. Dit is een bijzondere historische en groene driehoek, die aan weerszijden begrensd 

wordt door stedelijk gebied. De relatie tussen deze drie monumenten moet gekoesterd worden. Bij 

verdere ontwikkelingen in het Wormdal dient deze relatie in acht te worden genomen.  

4.13 AULA MINOR EN AULA MAJOR 

Beide gebouwen dienen een grondige opknapbeurt te ondergaan. De Aula Major is recent optisch 

verbeterd. De stoelen en stoffering zijn waar nodig gerepareerd, het looppad is verstevigd, het 

toneelgordijn is hersteld, er is een nieuwe vloerbedekking gelegd en de wanden zijn geschilderd. 

Hiermee kan de Aula Major enkele jaren vooruit, maar dit laat onverlet dat er over uiterlijk vijf jaar 

een grondige renovatie dient plaats te vinden. Bezien kan worden of er een sponsor is die zich wil 
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verbinden aan de Aula Major. Zo kent de schouwburg in Den Haag bijvoorbeeld een Anton 

Philipszaal, die vrijwel geheel bekostigd is door Philips. Naast sponsoring kan ook nog gewezen 

worden op de benutting van middelen uit speciale fondsen. 

Nu de Aula Major optisch is opgeknapt, verdient het aanbeveling dat het gebruik wordt 

geïntensiveerd. Het is de bedoeling hiervoor een culturele commissie in het leven te roepen, die 

bestaat uit de directeur en enkele vrijwilligers. De Aula Major is zeer geschikt voor optredens van 

amateurmuziekgezelschappen. Enkele malen per jaar kunnen hier meer professionele producties 

plaatsvinden. Wellicht is het ook mogelijk, dat hier try-outs plaatsvinden. 

4.14 IBA 

In de regio Parkstad Limburg is in juni 2015 de Internationale Bau Ausstellung (IBA) van start gegaan. 

De IBA maakt het mogelijk, dat op gestructureerde wijze door experts gekeken wordt naar 

bouwkundige en ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Heerlen e.o. Voor Rolduc kan dit zeer 

interessant zijn. Er zijn nogal wat onderwerpen die goed passen in het IBA-concept en van belang zijn 

voor Rolduc. Genoemd worden energiebesparing, herbestemming leegstaande gebouwen, 

gebiedsontwikkelingen in en rondom de stad, aandacht voor historie e.d. Rolduc heeft een aanvraag 

ingediend voor participatie binnen IBA. Een eerste oriënterend gesprek hierover heeft 

plaatsgevonden met de directeur van IBA, de heer Jo Coenen. Vervolgens is in december 2014 een 

aanvrage voor een IBA-project ingediend, daarin is onder meer aandacht gevraagd voor de 

historische driehoek met de Baalsbrugger molen en Burg Rode. 
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5. INTERNE ORGANISATIE 

Een eerste analyse van de interne organisatie van Rolduc laat zien, dat wijzigingen noodzakelijk zijn. 

Wil Rolduc de concurrentieslag met andere hotels en conferentiecentra overleven, zal een verdere 

professionalisering onontkoombaar zijn. Uit benchmarkgegevens blijkt, dat de personeelskosten van 

Rolduc aan de hoge kant zijn. Hiervoor zijn vier aanwijsbare oorzaken. Ten eerste geldt dat voor 

enkele afdelingen de personeelsomvang aan de hoge kant is. Ten tweede worden er te hoge 

salarissen betaald (boven de horeca-cao). Daaraan kan worden toegevoegd dat vanuit bedrijfsmatig 

en logistiek oogpunt niet altijd even efficiënt wordt gewerkt, of kan worden gewerkt. Onderstaand 

zullen diverse aspecten en organisatie-onderdelen aan de orde komen. Een ander aandachtspunt in 

dit verband is de organisatiecultuur. Op dit gebied dienen veranderingen plaats te vinden waarbij de 

betrokkenheid van het personeel wordt vergroot alsmede de verantwoordelijkheid voor het werk. 

Tot slot kan worden gewezen op het feit, dat het om een abdijcomplex gaat waar later horeca 

functies in zijn ondergebracht. Het gevolg is lange logistieke lijnen en daarmee gepaard gaande extra 

kosten. 

Buiten veranderingen op personeels- en organisatorisch gebied zullen ook wijzigingen moeten 

plaatsvinden in het financiële beheer. Zo zal in de begroting en rekening van Rolduc vanaf het 

dienstjaar 2015 een onderscheid worden gemaakt tussen beheer en exploitatie. Door dit 

onderscheid te maken kan beter op kosten worden gestuurd. Bovendien is dit onderscheid nuttig 

voor eventueel uitbesteden van (delen) van de horeca. Dit heeft namelijk hoofdzakelijk betrekking op 

de exploitatie. Verder is het de bedoeling vanaf 2015 te werken met budgethouders. Bestellingen, 

opdrachten en betalingen kunnen pas plaatsvinden na accordering door de budgethouders. De 

budgethouders krijgen op basis van een regeling gemandateerde bevoegdheden. Om praktische 

redenen (snelle bestellingen, beperkte bedragen) zal ook de mogelijkheid van submandaat worden 

geboden. 

Van belang is, dat het zogenaamde 4-ogenprincipe wordt gehanteerd. Dit houdt in, dat de uitgaven 

steeds gecheckt worden door een ander die de opdracht voor de uitgave heeft gegeven. Hierdoor 

blijft een goede controle op de uitgaven gewaarborgd.  

5.1. PERSONEEL 

Efficiency 

De personeelskosten maken 57% uit van de totale kosten van Rolduc en 56% van de totale omzet 

(gegevens 2014).  In een proces dat moet leiden tot gezondmaking van Rolduc is het ondenkbaar, dat 

er geen ingrepen in het personeelsbestand plaatsvinden. Er zal efficiënter gewerkt moeten worden 

en het werk zal door minder mensen moeten geschieden. Het inhuren van uitzendkrachten zal ook 

zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Dit vraagt om een goede en kritische personeelsplanning.  

Wijzigingen  in de organisatie zijn wenselijk, waarbij meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

komen te liggen bij de afdelingshoofden. Deze vallen rechtstreeks onder de directie. De functie van 

hotelmanager zal geleidelijk worden opgeheven. In de reductie van kosten ligt er de opdracht om 

voordeliger in te kopen. Er dienen regelmatig kostenvergelijkingen te worden gemaakt niet alleen 

tussen mogelijke leveranciers maar ook met betrekking tot de vraag of uitbesteding goedkoper is dan 

zelf doen. De genoemde zaken vormen bij elkaar een permanent proces. Al met al zal binnen Rolduc 

commerciëler en nog meer kostenbewust moeten worden gewerkt. 
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CAO 

Rolduc heeft voor het personeel een eigen cao. De vraag is of dat momenteel nog passend is. Het 

overgrote deel van het personeel is werkzaam in de horecabranche. De horeca-cao is algemeen 

verbindend verklaard. Dit betekent, dat het personeel van Rolduc eigenlijk onder de horeca-cao dient 

te vallen. Op veel punten wordt deze cao overigens al gevolgd. Een knelpunt vormt de deelname aan 

het horecapensioenfonds. Het personeel neemt nu deel aan het pensioenfonds zorg en welzijn. Dit 

pensioenfonds is voor medewerkers gunstiger dan het horeca-pensioenfonds. Zo kent laatstgenoemd 

pensioenfonds bijvoorbeeld geen nabestaandenpensioen, terwijl dat bij het pensioenfonds zorg en 

welzijn wel het geval is.  

De balans opmakend van de huidige situatie zijn de volgende voornemens geformuleerd. 

 Voor 2015 zal voor het personeel van Rolduc nog een afzonderlijke cao gelden. 

 In 2015 zal een begin worden gemaakt om ingaande 2016 aan te sluiten bij de horeca-cao. 

 In 2015 zal onderhandeld worden om het huidige personeel de gelegenheid te geven om 

vanaf 2016 deel te kunnen blijven nemen in het pensioenfonds zorg en welzijn. 

 Nieuw aangesteld personeel zal toetreden tot het horeca-pensioenfonds. 

 Reeds eerder is besloten dat personeel met een hoger loon dan in de horeca sector voor 

dergelijke functies geldt, een toelage ontvangt. Het salaris van betrokkenen wordt bevroren 

tot het moment dat dit in de pas loopt met het loon volgens de horeca-cao. Dit beleid blijft 

gehandhaafd. 

Professionalisering 

Bij Rolduc bestaat geen systeem van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. De 

werknemers bij Rolduc, zijn net als bij alle andere werkgevers, van uiteenlopende kwaliteit. Wil men 

hier op sturen, dan is het van belang om een begin te maken met de invoering van 

functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Dit is ook nodig als men bepaalde 

werknemers wil bevorderen of een extra periodiek wil toekennen. Ook is het geen automatisme dat 

men aan het eind van het jaar een volgende periodiek krijgt. In principe zou hieraan een beoordeling 

ten grondslag moeten liggen. Hetzelfde geldt omgekeerd als men aanleiding ziet om iemand 

vanwege diens mindere functioneren een periodiek te onthouden. 

In de begroting 2014 is geen bedrag opgenomen voor opleidingen. Een werkgever is eigenlijk 

verplicht om hier een budget voor vrij te maken. Zo kan dan doelgericht gewerkt worden aan de 

ontwikkeling en ontplooiing van werknemers. Het is niet zo dat personeel thans geen opleidingen 

kan volgen, maar het ontbreekt aan een gestructureerd beleid op dit punt. Ook dient er een 

opleidingsbudget te zijn voor de OR. Op dit moment is hier geen bedrag voor opgenomen. Het 

spreekt voor zich, dat cursussen evenzeer voor de werkgever van belang zijn. Gewezen kan worden 

op klantvriendelijkheid, het vervaardigen van streekgerechten etc. Verder is het van belang dat het 

personeel uitstraalt, dat Rolduc een abdijhotel is met een rijk verleden. Door middel van training kan 

dit waar nodig worden aangeleerd. 
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In het kader van een professionaliseringsslag is het verder belangrijk dat er een goede 

personeelsadministratie wordt opgezet. Niet dat deze thans ontbreekt, maar de huidige 

administratie vertoont hiaten. Hieraan kan tegemoet worden gekomen door goede software aan te 

schaffen. 

De samenwerking binnen afdelingen en tussen afdelingen is niet altijd optimaal. Wil een organisatie 

tot goede prestaties komen, dan is collegiale samenwerking van wezenlijk belang. Door een gerichte 

aanpak, bijvoorbeeld door teambuilding, kan de gewenste samenwerking worden gestimuleerd en 

bevorderd.  

Bij het wegvallen van personeel door ziekte of anderszins dient men te beschikken over voldoende 

middelen om vervangers aan te kunnen trekken. 

Bij een goed personeelsbeleid past ook dat de financiële ruimte aanwezig is voor een 

eindejaarsbijeenkomst voor het personeel, waar tevens een kerstpakket of cadeaubon kan worden 

uitgereikt. Het is sowieso van belang om op gezette tijden personeelsbijeenkomsten te beleggen 

waar men geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen Rolduc. Dit verhoogt de 

betrokkenheid van het personeel. 

De conclusie is duidelijk. Er zal in het kader van professionalisering extra budget beschikbaar moeten 

worden gesteld voor het personeelsbeleid. 

5.2. TECHNISCHE DIENST EN WERKZAAMHEDEN M.B.T. GEBOUWEN 

De Technische Dienst (TD) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de 

groenvoorziening en de technische installaties. Gezien de omvang het complex is de TD klein. Het is 

daarom essentieel dat men over goede apparatuur beschikt waar men mee dient te werken. Dit 

vraagt om investeringen. Het is niet de bedoeling om de dagelijkse werkzaamheden waarmee de TD 

is belast, uit te besteden. Het is gemakkelijk dat snel kan worden opgetreden als zich problemen 

voordoen. Ook is het niet de intentie om de personeelsbezetting van de TD uit te breiden. Voor de 

niet reguliere werkzaamheden kan gebruik worden gemaakt van externe bedrijven. Daarbij geldt als 

uitgangspunt, dat voor grotere werkzaamheden bij diverse bedrijven een offerte wordt opgevraagd. 

In principe wordt dan met de laagste aanbieder zaken gedaan. Dit laat onverlet, dat over de 

geoffreerde prijs in voorkomende gevallen nog verder onderhandeld dient te worden. Van het 

personeel van de TD wordt een flexibele opstelling verwacht, waarbij men werk verricht dat in strikte 

zin niet tot de functie behoort. Hieraan wordt thans zeker voldaan. 

Willen wij de gebouwen en installaties van Rolduc in optimale staat houden is jaarlijks onderhoud 

nodig. Hiervoor dient een structureel budget te worden opgenomen. 

In het onderhoud lopen we verder tegen een probleem aan doordat er geen 

meerjarenonderhoudsplan is voor de gebouwen. Het is zaak dat een dergelijk plan wordt opgesteld. 

Dit maakt het ook mogelijk, dat jaarlijks in de begroting gerichte bedragen voor groot onderhoud 

kunnen worden opgenomen. Nu gebeurt dit voor een belangrijk deel op ad-hoc basis. Voor het 

monumentenonderhoud van de buitenzijde van de gebouwen wordt overigens wel een plan 

opgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van architectenbureau HVNA. Het gaat 

hier om de zogenaamde BRIM-werkzaamheden. In verband met de hiervoor te verkrijgen subsidies 
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vormt de tijdige uitvoering van de werkzaamheden aan het monument een bijzonder aandachtspunt. 

Anders bestaat het risico, dat de subsidie verloren gaat. 

Uit onderzoeken is gebleken, dat het noodzakelijk is dat er gerichte investeringen geschieden ter 

ondervanging van legionellaproblemen. Ook dienen maatregelen te worden getroffen voor de 

brandbeveiliging. 

Er zal de komende jaren rekening moeten worden gehouden met de nodige 

vervangingsinvesteringen. De navolgende opsomming is wellicht verhelderend: goederenlift, 

personenlift, CV-ketels, CV-pompen, verlichtingsarmaturen en telefooninstallatie. Deze opsomming is 

niet limitatief. De gas-, water- en elektriciteitsleidingen zijn op leeftijd. Rekening moet worden 

gehouden met vervangingen. 

Over het groenonderhoud zijn afspraken gemaakt met de gemeente Kerkrade. Een deel van het 

groenonderhoud wordt verricht door de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor het omringend 

bosgebied (bosquet). Daar staat tegenover dat dit gebied ook vrij toegankelijk is voor het publiek. 

Het is de bedoeling dit beleid de komende jaren voort te zetten. 

Duidelijk mag zijn, dat voor het functioneren van de TD, het onderhoud en noodzakelijke 

vervangingen investeringen nodig zijn. 

5.3. HOUSEKEEPING 

De hotelkamers worden schoon gehouden door de afdeling Housekeeping. Deze afdeling zorgt ook 

voor het opmaken van de bedden, het reinigen van de douches en toiletten, het inrichten en 

schoonmaken van de congreszalen, het reinigen van de bars en feestruimtes en de algemene 

ruimtes. De hotelbezetting en het gebruik van de conferentiezalen fluctueert in de loop van het jaar. 

De bezetting in de eerste maanden van het jaar is beperkt. Ook in de zomermaanden is het relatief 

rustig, behoudens de tijden dat er festivals plaatsvinden zoals het WMC en het Orlandofestival. 

Vanuit dit gegeven dient gewerkt te worden met een relatief kleine vaste personeelskern met 

daarom heen een flexibele schil. Voor een belangrijk deel is hiervan al sprake. Ook voor de 

housekeeping geldt, dat bij het onderzoeken van de mogelijkheden tot uitbesteding deze afdeling 

tegen het licht zal worden gehouden. 

Het schoonmaken van de grote eetzaal, de kruisgangen en de kerk is uitbesteed aan Radar. Radar is 

een instelling voor personen met een beperking. Dit beleid past prima in het MVO-streven 

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zal dan ook worden voortgezet.  

5.4. RECEPTIE 

Mensen die Rolduc bezoeken, hebben doorgaans het eerste contact met personeel van de receptie. 

De ontvangst en de wijze waarop men te woord wordt gestaan, zijn bepalend voor een eerste indruk 

van Rolduc. Zo’n eerste indruk is van groot belang omdat daarmee de toon wordt gezet voor het 

bezoek en/of verblijf van gasten. Dit betekent, dat van de receptionisten een gastvrije en 

dienstverlenende opstelling mag worden verwacht, waarbij de gasten op hun gemak worden gesteld 

en zo volledig mogelijk worden geïnformeerd. Om deze opstelling stelselmatig onder de aandacht te 

brengen zijn cursussen onontbeerlijk. De receptie krijgt soms ook te maken met lastige en 

onredelijke klanten. Hoe wordt hiermee omgegaan en hoe worden klachten op een prettige en 
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doeltreffende manier afgehandeld. Ook dit zijn aspecten die in een cursus aan de orde kunnen 

komen. 

De receptie is 24 uur per dag bezet. Deze lijn zal om redenen van veiligheid van de gasten worden 

voortgezet. 

5.5. ACQUISITIE EN RESERVERINGEN 

Rolduc kent een aparte afdeling acquisitie en reserveringen. Hier zijn 3 personen (2,5 fte) werkzaam. 

Deze afdeling regelt per telefoon, mail en website de boekingen voor het hotel, conferenties, 

workshops, rondleidingen, gebruik van ruimtes voor bijzondere doeleinden zoals koffietafels, 

recepties, feesten en dergelijke. Klantvriendelijkheid en optimale dienstverlening zijn voor deze 

afdeling eveneens van groot belang. 

Mede gelet op de geringe bezetting van deze afdeling en de daarmee samenhangende 

kwetsbaarheid ligt het voor de hand om een integratie met de receptie na te streven. De 

werkzaamheden van beide afdelingen liggen immers nadrukkelijk in elkaars verlengde. In een 

onderzoek hiernaar dient tevens bezien te worden wat de gewenste bezetting van 

receptie/acquisitie/reserveringen dient te zijn. 

5.6. MARKETING EN SALES 

De afdeling marketing en sales is klein van omvang (2 personen, 0,9 fte), maar van groot belang voor 

Rolduc. Deze afdeling is namelijk verantwoordelijk voor de vergroting van de bekendheid van Rolduc 

als conferentieoord, hotel en restaurant. Deze afdeling is verder verantwoordelijk voor de afspraken 

met touroperators. Het streven is erop gericht om de omzet van Rolduc te vergroten. Hierin speelt 

deze afdeling een cruciale rol. Naast werving via internet, sociale media en advertenties is het 

belangrijk, dat een actieve en rechtstreekse benadering plaatsvindt van bedrijven en bureaus voor de 

gebruikmaking van Rolduc ten behoeve van workshops, seminars en conferenties. Om de genoemde 

doelstellingen te realiseren dient men over voldoende formatie en middelen te beschikken. Een 

uitbreiding van de afdeling is niet uitgesloten. In dit verband zij opgemerkt, dat uit navraag blijkt dat 

een hotelcombinatie van 80 kamers in het Heuvelland met een bezetting van ca. 80% dit resultaat 

haalt door te werken met een afdeling Sales en Marketing van 4 fte. 

Een goede, toegankelijke en klantvriendelijke website is onontbeerlijk voor de promotie van Rolduc. 

De huidige website dient aan deze aspecten te worden getoetst en waar nodig te worden aangepast 

of zelfs vervangen. 

5.7. ADMINISTRATIE 

Deze afdeling van 3 personen (2,6 fte) is verantwoordelijk voor de verzending, betaling en inning van 

facturen. Verder verzorgt deze afdeling de salarisadministratie. Het is wenselijk om een gericht 

onderzoek te laten plaatsvinden of deze activiteit in de toekomst deel uit blijft maken van de 

werkzaamheden van de administratie. De plussen en minnen van een eigen salarisadministratie 

dienen eens goed naast elkaar te worden gezet met een doorkijk naar de toekomst. 

De inkoop geschiedt voor een deel ook via deze afdeling. Dit geldt vooral voor de algemene zaken 

zoals kantoorartikelen, computers, contracten met telefoonproviders, toiletartikelen etc. 
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Een aandachtspunt is de software waarmee men werkt. Nagegaan moet worden of een 

moderniseringsslag op dit punt aan de orde is. 

5.8. KEUKEN 

De keuken neemt in het geheel van Rolduc een centrale plaats in. Hier worden de maaltijden voor 

alle gasten en voor het seminarie verzorgd. Een tegenvallende kwaliteit van het eten is in veel 

opzichten bepalend voor het oordeel dat de gasten van Rolduc hebben.  

In de keuken loopt bepaald niet alles op rolletjes. Uitval van de keukenchef, een hoog ziekteverzuim 

en gebrek aan consistentie in de kwaliteit waren de aanleiding voor een onderzoek en doorlichting 

van de keuken. Dit onderzoek heeft in augustus en september 2014 plaatsgevonden door bureau 

Foodstep. De aanbevelingen van Foodstep zijn bepalend voor het beleid de komende tijd met 

betrekking tot de keuken.  

5.9. BEDIENING 

De afdeling bediening is relatief groot. Naast krachten in vaste dienst wordt gewerkt met tijdelijke 

medewerkers en personeel van uitzendbureaus en werkstudenten. Nu komt deze constructie ook bij 

andere afdelingen voor, maar in dit geval is deze wisselende samenstelling een complicerende factor. 

Het bedienend personeel heeft rechtstreeks contact met de cliënten van Rolduc. De eerder 

gemaakte opmerkingen over gastvrijheid en dienstverlening gelden onverkort voor deze afdeling. 

Hier is nog een wereld te winnen. In de beleving die gasten hebben van het abdijhotel –restaurant is 

de attitude van de bediening essentieel. Het valt op, dat veel mensen in de bediening weinig afweten 

van de Rolduc en zijn geschiedenis. Dit is zonder meer een aandachtspunt.  

5.10 Directie en MT 

De directie en het MT hebben de komende tijd tot taak om de mogelijkheden tot uitbesteding van 

(delen van) de exploitatie nader te onderzoeken. Mocht besloten worden tot een zelfstandig 

doorgaan, dan zullen door de directie maatregelen moeten worden getroffen die leiden tot reductie 

van kosten. De hiervoor noodzakelijke reorganisatie dient door de directie en het MT in goede banen 

te worden geleid. Voor het totale functioneren van Rolduc is de directie eindverantwoordelijk.  Dit 

betekent, dat de directie, daarin ondersteund door het MT, ook acties zal moeten ondernemen om 

de omzet te verhogen. Ook heeft de directie de zorg om alle andere veranderingen die in deze 

toekomstvisie zijn genoemd te implementeren. Als voorbeeld wordt gewezen op de introductie van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
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6. CONCRETE INVULLING  

Om positieve resultaten te verkrijgen, zijn verbeteracties en investeringen noodzakelijk. Op deze 

wijze kan de vicieuze cirkel van jaarresultaten in rode cijfers worden doorbroken. Rolduc kent een 

bijzondere historie en een aparte organisatiestructuur, maar is als puntje bij paaltje komt gewoon 

een onderneming, met als concurrenten hotels in Zuid-Limburg zoals De Valk, Terworm, Golden Tulip 

en de talrijke restaurants in de omgeving. Er zal kwaliteit moeten worden geboden met personeel 

dat betrokkenheid en enthousiasme uitstraalt. Het abdijverleden dient in dit opzicht gekoesterd te 

worden. Wij verkopen hier niet zo maar een hotelkamer maar vooral beleving. Dat moet het gebouw 

zowel extern als intern uitstralen, maar dat geldt voor het personeel evenzeer. We zijn de 

vrijblijvendheid voorbij en bedenk Nil volentibus arduum  (Niets is onmogelijk voor hen die willen). 

6.1. VERBETERING IMAGO 

Om het imago van Rolduc te verbeteren is op de eerste plaats nodig dat we het beeld van een 

gesloten instelling van ons afschudden. We kunnen opener en toegankelijker worden door beter te 

communiceren over de vele bijzondere activiteiten die in Rolduc plaatsvinden. We dienen ook zelf 

initiatieven nemen die drempelverlagend werken. Daarin past het aantrekkelijker en toegankelijker 

maken van de kloostertuinen, de heropening van een brouwerij, het organiseren van hoogwaardige 

exposities en muziekuitvoeringen, het houden van kunstbeurzen, het aanbieden van 

filmuitvoeringen, het organiseren van lezingen, etc. (Zingeving & Cultuur, Gastvrijheid, Kennis en 

Kracht!).  

6.2. INVULLING VAN HET CONFERENTIEOORD ROLDUC 

Het conferentieoord kent veel vaste klanten die tot volle tevredenheid jaar in jaar uit gebruik maken 

van de mogelijkheden van Rolduc. De meest interessante groepen zijn de meerdaagse congressen, 

vanwege de hieraan verbonden hotelovernachtingen. Door de slechte economische situatie staat 

deze markt momenteel onder druk. Voor BC Rolduc kan dit ook een kans zijn. Zeker wanneer Rolduc 

zich meer profileert als een conferentieoord/ congrescentrum in een zeer bijzonder monument, dat 

beschikt over mooie vergaderlocaties, gezellige ruimtes, een goede keuken en schone no nonsens 

kamers en dit alles tegen een interessante prijs. Daarvoor dienen echter wel investeringen plaats te 

vinden. (Gastvrijheid & Zorgzaamheid, Kracht & Duurzaamheid) 

Doelgroep 

De markt ligt bij bedrijven en instellingen die enerzijds op de financiën moeten letten, maar 

anderzijds een unieke locatie weten te waarderen. Te denken valt hier aan onderwijsinstellingen 

(universiteiten, hogescholen, kenniscentra en themaprojecten uit het Voortgezet onderwijs), 

overheidsinstanties en grotere bedrijven, zowel in Nederland als Duitsland en België. Ook moeten 

bureaus worden genoemd die Rolduc kiezen als cursus- of conferentielocatie. 
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Actiepunten: 

- Voor de conferentiemarkt is het noodzakelijk dat de Aula Major en de Aula Minor worden 

opgeknapt en waar nodig de conferentiezalen aan te passen aan de eisen van de tijd. 

- Om deze markt te vergroten, moeten met name netwerken en persoonlijke contacten 

worden aangeboord. Eventueel via personen die tegen een provisie willen werven.  

- Om bestaande klanten te behouden is het noodzakelijk om aan relatiemanagement te gaan 

doen.  

6.3. INVULLING  ABDIJHOTEL ROLDUC 

Rolduc begeeft zich als hotel pas sinds 2009 op de particuliere en recreatiemarkt. Hoewel er tot nu 

toe weinig reclame voor is gemaakt, zit er groei in deze sector en komen er regelmatig boekingen 

binnen. Voornamelijk via zogeheten bookingsites. In het algemeen zijn de mensen die in Rolduc 

logeren tevreden. Vooral de rust en de uitstraling van het complex maken diepe indruk. Hieruit valt 

te concluderen dat er voor Rolduc op het gebied van toerisme zeker kansen liggen. Zorg in dit 

verband voor aantrekkelijke arrangementen en maak zonodig programma’s die een verblijf voor de 

doelgroep aantrekkelijk maken. Rolduc trekt buiten de conferentiebezoekers vooral 50+ ers.  

(Zingeving & Cultuur, Gastvrijheid) 

Doelgroep 

De doelgroep waar Rolduc zich als hotel het beste op kan richten, betreft mensen die in een zeer 

bijzonder gebouw willen logeren, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen. Deze groepen zijn zowel 

in Nederland, België als Duitsland te vinden in kringen van senioren, wandelaars en fietsers, 

cultuurliefhebbers en mensen die op zoek zijn naar rust en bezinning. 

Actiepunten: 

- Het hotel trekt steeds meer bezoekers uit de particuliere markt, maar is daar nog 

onvoldoende op aangepast. Zo was er geen bar of gelegenheid om à la carte iets te eten. 

Inmiddels is in mei 2013 een a la carte restaurant geopend binnen het complex, met de naam 

“De Kanunnik”. De gewelvenkelder “De Verloren Zoon” doet dienst als hotelbar. 

- Doordat de helft van de 160 hotelkamers niet over een eigen badkamer beschikt, had het 

hele hotel een twee sterrenclassificatie. Dit is enkele jaren gelden veranderd door een 

onderscheid te maken tussen abdijhotel Rolduc (3 sterren) en de Auberge Rolduc (2 sterren). 

Vanaf 2015 vervalt de sterrenclassificatie. Ingaande 2015 vervalt daarom het onderscheid 

tussen hotel en auberge. Rolduc is dan een hotel dat zowel 2-sterren en 3-sterren kamers 

aanbiedt. De bedoeling is evenwel het aantal 3-sterrenkamers door verbouwing van de 2-

sterrenkamers te vergroten. Op alle kamers dient de abdijbeleving op een positieve wijze tot 

uiting te komen. 

- Hotelkamers die niet of nauwelijks worden geboekt kunnen worden afgestoten. Hiervoor kan 

een andere bestemming worden gezocht. Het gaat daarbij om de kamers met enkel een 

wastafel gelegen op Hoeve West.Het gaat daarbij om eenvoudige kamers met enkel een 

wastafel en die in de hoeve zijn gesitueerd. 

Ter informatie: het marktaandeel van hotels in Nederland ziet er als volgt uit: 
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2-sterrenhotels: 8% - 3-sterrenhotels 34% - 4-sterrenhotels: 48%. 

- De sales en marketing zal plaatsvinden via speciale acties, gericht op genoemde doelgroepen. 

Te denken valt aan het present zijn tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse seniorenbeurs, 

promoten van Rolduc via websites en sociale netwerksites, het plaatsen van advertenties en 

via reisorganisaties (b.v. Kras) 

6.4. TOEKOMST SCHOOLGEBOUW 

Aanvankelijk bestond voor het schoolgebouw het voornemen te streven naar samenwerking met 

opleidingsinstituten als de RWTH, de Hogeschool Zuyd en de Universiteit Maastricht. De combinatie 

van opleidingslokalen, de beschikbaarheid van studentenkamers (minder rendabele hotelkamers) en 

de mogelijkheid om op dezelfde locatie vergaderingen en congressen te organiseren, kan een zeer 

interessante zijn. (Zingeving, Gastvrijheid, Kennis  en Kracht).  

Inmiddels (2014) is gebleken dat hiervoor geen of weinig interesse bestaat. Om deze reden zal naar 

andere mogelijkheden moeten worden gezocht. Daarbij kan gedacht worden aan de realisering van 

kantoorruimtes. De unieke locatie, die Rolduc is, kan voor bepaalde bedrijven aantrekkelijk zijn. In de 

nabijheid van Rolduc bevindt zich het EBC (Eurode Business Centre), dat redelijk floreert. Inmiddels is 

aan het bedrijf C’magne opdracht verleend om de genoemde mogelijkheid voor (een deel van) het 

gebouw te onderzoeken. 

Een andere mogelijkheid is om in het gebouw een gezondheidscentrum en/of lifestylecenter te 

vestigen. De gezondheidsmarkt is de laatste jaren sterk in beweging, waarbij een toename van 

particuliere gezondheidscentra en klinieken kan worden geconstateerd. Initiatieven in deze richting 

zullen positief worden benaderd, waarbij medewerking wordt verleend aan daartoe strekkende 

onderzoeken.  

Investeringen ten behoeve van nieuwe bestemmingen zullen pas plaatsvinden als er voldoende 

zekerheid is, dat deze ook kunnen worden terug verdiend. Dit kan tot gevolg hebben, dat met 

nieuwe gebruikers langdurige huurafspraken moeten worden gemaakt. 

6.5  Uitbesteden of zelfstandig doorgaan 

Zoals reeds eerder opgemerkt wordt onderzocht of er delen zijn die uitbesteed kunnen worden. Die 

delen betreffen het hotel, het conferentieoord, het restaurant en de keuken. Dit onderzoek dient 

vóór 1 april 2015 tot duidelijkheid te leiden. Indien uitbesteden niet of niet volledig mogelijk is, zal 

Rolduc zelfstandig doorgaan en dient de organisatie daarop te worden ingericht. Dit houdt in de 

doorvoering van maatregelen ter verhoging van de efficiency en het realiseren van wijzigingen in de 

organisatie. Ook zal dan de exploitatie in een afzonderlijke rechtspersoon worden ondergebracht.  
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7. FINANCIERING 

7.1. FINANCIERINGSPOSITIE 

In 2010 werd hierover het volgende geschreven:  

“Voor de financiering van bovenstaande plannen wordt ervan uitgegaan dat er geen schulden 

gemaakt moeten worden. Op dit moment beschikt het BC Rolduc over een liquiditeitreserve van  

€ 400.000,- (verkoop hoeve Bulkem, Simpelveld).  De reserves kunnen worden aangevuld door de 

verkoop van zaken die geen rechtstreekse relatie hebben met de historie van Rolduc. Te denken valt 

aan extern onroerend goed en enkele roerende zaken als de muntencollectie en diverse kostbare 

boeken. Daarnaast kan voor de financiering gezocht worden naar externe subsidiebronnen. Uit 

diverse gesprekken is gebleken dat hiervoor zowel op regionaal als nationaal en internationaal 

niveau mogelijkheden bestaan. Deze zullen verder onderzocht moeten worden.” 

De bovengenoemde bedragen zijn in de recent verstreken jaren ontvangen en hierdoor waren ook 

investeringen mogelijk, die ook daadwerkelijk zijn gedaan. Gewezen kan worden op de realisering 

van de brasserie “De Kanunnik” en renovatie van een deel van de hotelkamers. Ofschoon deze 

investeringen positief zijn gewaardeerd, heeft dit nog niet geleid tot een echte verbetering van de 

financiële positie van Rolduc. 

7.2. DOELSTELLING 

Verwacht werd, dat door deze investeringen de bezettingsgraad va het hotel binnen vier jaar zou 

stijgen naar 50% waardoor een gezonde financiële exploitatie mogelijk zou zijn. De bezettingsgraad is 

inderdaad gestegen, maar een bezetting van 50% is (nog) niet behaald. Deze bedraagt thans 37 % 

(2014). Bovendien is het vertrek van het Charlemagnecollege en de daaropvolgende leegstand een 

enorme financiële tegenvaller voor Rolduc. 

Nu de beoogde doelstelling slechts gedeeltelijk is gehaald, is een herijking op zijn plaats. 

De vicieuze cirkel kan enkel worden doorbroken door ondernemerschap en lef te tonen. Dit vraagt 

om investeringen.  

7.3. HERIJKING 

Om een positief resultaat te bereiken moet wel eerst geïnvesteerd worden in een aantal 

bouwkundige aanpassingen en in sales- en marketingactiviteiten. Verder zijn aanpassingen in de 

organisatie noodzakelijk. De gemiddelde kwaliteit van het personeel moet omhoog, de 

samenwerking tussen de afdelingen kan beter. Hier zal de komende tijd nadrukkelijk op worden 

gestuurd.  

In het vorenstaande is beschreven waar de verbetermogelijkheden voor Rolduc liggen. Om dit 

mogelijk te maken wordt voor de komende jaren vooralsnog uitgegaan van investeringen, waarmee 

een fors bedrag is gemoeid. Om dit mogelijk te maken dient gezocht te worden naar adequate 

financieringsbronnen. Het aangaan van een lening wordt niet uitgesloten. De benodigde 

investeringen kunnen de komende jaren geleidelijk plaatsvinden. Het is niet mogelijk om alle 

voorgestelde investeringen en veranderingen in relatief korte tijd te realiseren. Hiermee zullen zeker 
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5 jaren gemoeid zijn. Gesprekken met de PAXbank in Duitsland over een mogelijke lening zijn in 

november 2014 gestart. 

Omschrijving Aanschaf-

jaar 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 e.v. 

Te ontvangen 

subsidie  

Afschrijf-

termijn 

BRIM werkzaamheden 2010-2015 Aula Major* 2015 14.600   7.300 25 jr 

BRIM werkzaamheden 2010-2015 Vijvers* 2015 41.000  20.500 25 jr 

BRIM werkzaamheden 2011-2016* 2016  283.000 158.200 25 jr 

BRIM werkzaamheden 2014-2019* 2016  55.000 31.624 25 jr 

BRIM werkzaamheden 2014-2019* 2017  55.000 31.624 25 jr 

BRIM werkzaamheden 2014-2019* 2018  55.000 31.624 25 jr 

BRIM werkzaamheden 2014-2019* 2019  55.000 31.624 25 jr 

Hotelkamers upgraden 2015 130.000   15 jr 

HRM Software 2015 15.000   5 jr 

Terrasmeubilair 2015 5.500   3 jr 

Restauratie kerkorgel 2015 15.000   10 jr 

   221.100 503.000 312.495   

            

Abdijwinkel 2015/2016 P.M.     10 jr 

Verbouwing schoolgebouw  2015/2016 P.M.   15 jr 

Gewijzigde bestemming onrendabele hotelkamers 2015/2016 P.M.   15 jr 

            

Sales en Marketing 2015 10.000     nvt 

Haalbaarheidsonderzoek lifestylecenter 2015 10.000   nvt 

Automatische veilige opening en vergrendeling kerkdeur 2015 1.500   nvt 

Aanduiding hotel bij hoeve 2015 3.000   nvt 

        

Opleidingen / trainingen 2015 25.000   nvt 

Afvloeiing personeel 2015 25.000     nvt 

      

      

* Kosten zijn gedeeltelijk te verrekenen met zelfwerkzaamheid / inzet leerwerkbedrijf    



 28 

SLOT 

Rolduc staat de komende tijd voor grote uitdagingen. Het rijke verleden, de monumentale 
kwaliteiten en de bisschoppelijke aspecten zijn vaste waarden voor de toekomst. In de organisatie en 
exploitatie dienen evenwel de nodige veranderingen plaats te vinden. Een dergelijk 
veranderingsproces zal niet door iedereen als prettig worden ervaren. Toch is het van belang deze 
koers vast te houden.  
In 2015 zal een begin worden gemaakt met de verdere renovatie van de hotelkamers. Dit traject van 
renovatie zal over enkele jaren worden uitgesmeerd. In 2015 dient er ook naar gestreefd te worden 
een invulling te vinden en te realiseren voor het leegstaande schoolgebouw. Wellicht zal het vinden 
en realiseren van nieuwe bestemmingen voor het hele schoolgebouw nog niet in 2015 worden 
afgerond. Het moet echter mogelijk zijn in 2015 hiermee een goed begin te maken. Tevens dient er in 
2015 duidelijkheid te komen over het al dan niet doorgaan van de aanleg van een golfbaan. De 
discussie hierover duurt al ruim tien jaar. Voorkomen moet worden dat deze vraag als een 
molensteen om Rolduc blijft hangen. 2015 dient het laatste jaar te zijn, dat Rolduc nog een eigen cao 
heeft. De overgang naar de horeca-cao per 1 januari 2016 dient dan geregeld te worden. In 2015 
dient verder duidelijk te worden of de exploitatie van (delen van) de horeca uitbesteed kan worden. 
De implementatie kan dan ingaande 2016 plaatsvinden. Oriënterende gesprekken met potentiële 
kandidaten zijn in november 2014 opgestart. Los hiervan dienen in 2015 stappen te worden gezet 
voor een verdere professionalisering van de organisatie. Zo zal het traject van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken worden gestart. De aanbevelingen met betrekking tot de keuken, zoals 
verwoord in een afzonderlijk rapport van Foodstep dienen te worden opgevolgd.  
Jaarlijks dient in november/december aan de REA van Rolduc, de bisschop en de Ondernemingsraad 
te worden gerapporteerd over de uitvoering van de toekomstvisie. Hiermee wordt de 
voortgangsbewaking geborgd en kan waar nodig tijdig bijsturing plaatsvinden. 
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Bijlage:  Overzicht alle actiepunten (in willekeurige volgorde) 
 

1. Vervallen term Auberge 
2. Nieuwe aanduiding hotelkamers 
3. Nieuwe aanduiding conferentiezalen 
4. Nieuw meubilair conferentiezalen 
5. Ventilatie conferentiezalen 
6. Audio-visuele apparatuur ten behoeve van de conferentiezalen 
7. Bezien of airco nodig is voor conferentiezalen 
8. Energiebesparingsplan voor het hele abdijcomplex 
9. Renovatie en upgrading van hotelkamers 
10. Onderzoek uitbesteding keuken en restaurant 
11. Opvolging aanbevelingen rapport Foodstep 
12. Uitbreiding brasserie De Kannunik 
13. Onderzoek naar nieuwe bestemmingen voor leegstaand schoolgebouw 
14. Herinrichting van voormalige portierswoning tot abdijwinkel en kantoorruimte 
15. Herinrichting van voormalige wasserij tot brouwerij annex proeflokaal 
16. Beveiligingsmaatregelen kerk 
17. Restauratie kerkorgel 
18. Realisering van kapel 
19. Het maken van toekomstbestendige afspraken over vergoeding seminarie aan Rolduc 
20. Duidelijkheid over al dan niet realiseren van een golfbaan en gevolgen voor Rolduc 
21. Voortzetting en afronding herinrichting Kloostertuin 
22. Exploitatie van de Kloostertuin d.m.v. activiteiten (concerten, markten) 
23. Grondige opknapbeurt en renovatie Aula Major 
24. Opknappen Aula Minor 
25. Instellen van een culturele commissie en beschikbaar stellen van een budget hiervoor 
26. Aanpassen en actualiseren budgethouderschapsregeling 
27. Onderzoek naar aansluiting  bij Horeca-cao 
28. Invoering systeem functionerings- en beoordelingsgesprekken 
29. Invoering gestructureerd opleidingsbeleid 
30. Opzetten van een goede en moderne personeelsadministratie 
31. Bevordering van de samenwerking tussen de afdelingen 
32. Organiseren van regelmatige personeelsbijeenkomsten 
33. Planmatig onderhoud van gebouwen en installaties 
34. Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen 
35. Investeringen ter voorkoming van legionella 
36. Investeringen ter bevordering van de brandveiligheid 
37. Voldoende budget voor vervangingsinvesteringen 
38. Voortzetting MVO-beleid 
39. Onderzoek naar integratie van de afdelingen Receptie en Acquisitie en Reserveringen 
40. Stimulering marketing en sales 
41. Aanpassing website 
42. Onderzoek naar uitbesteding salarisadministratie 
43. Aanschaffen van noodzakelijke software in het kader van efficiëntie 
44. Informatiebijeenkomst voor personeel over historie en betekenis abdij Rolduc 
45. Werving van conferenties, workshops e.d. 
46. Stimulering relatiemanagement 
47. Actief doelgroepenbeleid 
48. Onderzoek naar aantrekken van een lening 
49. Verwerven van subsidies voor allerlei plannen en actiepunten 
50. Jaarlijkse verantwoordingsrapportage over uitvoering actiepunten 


