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‘In de horeca heb ik geleerd wat gastvrijheid inhoudt’

Marriël van der Most

In Wat beweegt… deze keer Marriël van der Most, directielid bij
Koninklijke Van der Most. Marriël combineert deze drukke baan
met het opvoeden van haar dochter en de horeca-ondernemingen
van haar partner David.
1 Marriël van der Most is op 25 september 1981 geboren in Zwolle. Zij is opgegroeid in Heerde, waar zij het
basisonderwijs volgde en naar de HAVO ging. School
vond zij niet zo leuk, maar zij besefte wel dat het volgen
van een goede opleiding belangrijk is. Uiteindelijk heeft
ze met succes haar studie Hotelmanagement in Den
Haag afgerond. Een brede opleiding, die bij haar paste,
want horeca en gastvrij bezig zijn, vindt Marriël leuk.
Ze heeft altijd de ambitie gehad om bij Koninklijke Van
der Most te gaan werken, maar vader Cor vond dat zij
eerst wat anders moest gaan doen. ‘Marriël, de wereld
ligt aan je voeten’, zei hij toentertijd. Die raad heeft
Marriël opgevolgd. Na haar studie heeft ze eerst als
stewardess gewerkt en vervolgens verschillende banen
in de horeca en evenementenbranche gehad. Marriël
heeft veel van de wereld gezien. In 2013 ging zij als
account manager in het familiebedrijf aan de slag.
Inmiddels vormt zij samen met vader Cor en achterneef
Rob van der Most de directie van de grootste enveloppenfabrikant van ons land. Marriël heeft binnen het
directieteam haar draai wel gevonden. ‘Samenwerken
met m’n vader is een feest’, zegt ze.

ren, zodat zij goed hun werk kunnen doen. Dat vind ik
leuk om te doen. Daarnaast heb ik in de horeca geleerd
wat gastvrijheid inhoudt. Dat gebruik ik naar onze
klanten toe. De samenwerking met ons bedrijf moet een
unieke ervaring zijn. Net zoals je dat verwacht wanneer
je naar een restaurant gaat.’

Eten & drinken
Dat Marriël bruist van energie blijkt wel uit haar activiteiten naast haar werk bij Koninklijke Van der Most.
Om te beginnen is zij een half jaar geleden moeder
geworden van een dochter, die luistert naar de naam
Maxime. Ook is zij zeer betrokken bij het werk van haar
partner David, die in Kampen twee horecagelegenheden
exploiteert. Dat zijn proeflokaal De Stomme van Campen
en restaurant Hendrick. Marriël komt daar graag. Om
een handje te helpen achter de bar of om aan de andere
kant van de bar ‘iets’ te drinken. ‘Eten & drinken zijn

‘Samenwerken met m’n
vader is een feest’

Gastvrijheid
Marriël is niet helemaal blanco in de grafische wereld
gestapt. Ze is in het familiebedrijf opgegroeid en deed
als tiener al vakantiewerk op verschillende afdelingen.
Van de kennis die ze toen heeft opgedaan, plukt ze nog
steeds de vruchten. Als jongste directielid past zij de
lessen van haar studie Hotelmanagement en ervaringen uit de evenementenwereld nog steeds toe. Marriël:
‘Daar heb ik geleerd om eigen mensen goed te facilite36 | april 2017 | graficus

mijn grootste hobby’, verklapt ze. ‘In het drukke zakelijke bestaan dat David en ik leiden, is het goed om af en
toe even te ontspannen. Dan is het heerlijk om culinair
te genieten van een uitgebreid diner, met uiteraard een
goed glas wijn. Ons leven is ons werk. Als je allebei doet
wat je leuk vindt, krijg je daar energie van. We moeten
onze bezigheden wel goed op elkaar afstemmen. Dat
lukt prima.’ 1

INTERESSES:
Alles wat leeft en beweegt
en gastgezin voor het
dierenasiel
VAKANTIES:
Wintersport, Ibiza en de
wereld ontdekken
LEVENSMOTTO:
Work hard, play hard
THUIS:
Samen met David, moeder
van dochter Maxime
(6 maanden)
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