DZAP LANCEERT JOINT VENTURE HOSPITALITY EN HOSTMANSHIP


DZAP en Robert Guijt lanceren joint venture DRIVE, gericht op gastvrijheidsconcepten
en gastvrijheidsbeleving.

Naarden, 19 april 2018 – Ontwerp- en projectmanagementbureau DZAP Groep (DZAP)
lanceert DRIVE Impact Management, een joint venture tussen DZAP en specialist in
gastvrijheids- en belevingsconcepten Robert Guijt. De joint venture is gelanceerd onder
de naam DRIVE Impact Management (DRIVE) en richt zich op bewustwording,
advisering, training en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van
gastvrijheidsconcepten en gastvrijheidsbeleving in de sectoren hospitality, kantoor en
retail.
Guijt, tevens associate-partner van The Hostmanship Group, ontwikkelaar van het
gelijknamige gedachtengoed, leidt DRIVE als directeur en werkt vanuit het kantoor van
DZAP in Naarden.

Edward Vis, directeur-eigenaar van DZAP, en Robert Guijt, directeur van DRIVE

Edward Vis, directeur-eigenaar van DZAP: “De joint venture met Robert Guijt draagt
sterk bij aan de verdere groei en ontwikkeling van ons bureau omdat we hiermee
gastvrijheids- en belevingsconcepten toevoegen aan ons portfolio. In de huidige markt
waar werken, wonen, ontmoeten en ontspannen steeds meer samensmelt en is
verweven, is hier steeds meer behoefte aan. Wij geloven dus enorm in de toegevoegde
waarde van DRIVE.”
Robert Guijt, DRIVE: “In mijn nieuwe rol ga ik aan de slag als ondernemer in een
werkveld dat ik tot in de haarvaten beheers: gastvrijheid en gastheerschap. De eerste
opdrachten, waarvan diverse in samenwerking met DZAP, zijn al gestart en dat bevestigt
onze overtuiging dat er in de markt enorme behoefte is aan deze dienstverlening. Mijn

ervaring in het ontwikkelen en aansturen van operations, facility management en teams
die in direct contact staan met klanten en bezoekers voegt enorme waarde toe voor
DZAP. En DZAP biedt mij de kracht en slagvaardigheid van het netwerk en de
operationele en commerciële organisatie inclusief de sterke reputatie die het bureau de
afgelopen jaren heeft opgebouwd.”
Over DZAP
DZAP is een advies-, ontwerp- en projectmanagementbureau gevestigd in Naarden.
Sinds 1995 ontwerpt en realiseert het bureau aansprekende gebouwen en eigentijdse,
vaak spraakmakende interieurs voor eigenaren en gebruikers van voornamelijk kantoren.
DZAP telt 50 medewerkers en heeft een vooraanstaande positie op de Nederlandse markt
voor commercieel vastgoed. Voor meer informatie zie www.dzap.nl.
Over Robert Guijt
Robert Guijt heeft een indrukwekkend trackrecord opgebouwd in hospitality en
‘Hostmanship’, onder andere als Food & Beverage Director van het persdorp van het
Olympisch Comité in Barcelona, bij de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam, als
adjunct-directeur van Koninklijk Theater Carré en meest recent van het DeLaMar
Theater.
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