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Al vijf jaar leidt Julie Goossens het team ach-
ter Conciërge Privé in goede banen. Samen 
nemen zij alle zorgen die bij een tweede ver-
blijf komen kijken over, zodat de eigenaars 
alleen maar hoeven te genieten van hun 
verblijf aan zee. “Als inwoner van Knokke 
werd ik regelmatig geconfronteerd met de 
ongemakken die een tweede verblijf met zich 
meebrengt: post die zich steeds meer opsta-
pelde in brievenbussen of alarmen die afgin-
gen zonder dat er enige reactie op kwam,” 
legt ze ons uit. Ze voelde al langer aan dat 
er nood was aan een betrouwbare en voor-
al professionele dienstverlening. “Omdat ik 
een passie voor organisatie en toch ook wel 
wat perfectionisme heb, leek een conciërge-
dienst me de ideale manier om met behulp 
van mijn persoonlijke sterktes in te spelen 
op een bestaande nood. Bovendien zat, als 

kind van een ondernemersfamilie, onderne-
men altijd al in mijn bloed. Ik besloot deze 
drie passies te combineren en zo is Conciërge 
Privé geboren,” aldus Julie.

Met haar zaak streeft de onderneemster naar 
een excellente dienstverlening op hoog ni-
veau, met de nodige flexibiliteit en oog voor 
detail. “We ontdoen de eigenaar van heel 
wat taken, precies op het moment dat die ei-
genlijk wil genieten van zijn schaarse rust 
en vrije tijd. Dankzij een zeer precieze orga-
nisatie zorgen we ervoor dat alles perfect in 
orde is bij aankomst van de eigenaars.” Julie 
en haar team staan in voor de poetsdienst 
dankzij een team van vaste medewerkers, 
organiseren afspraken met technici of leve-
ringen, voeren regelmatige controlebezoeken 
uit en staan hun klanten bij met advies. “We 

bieden vooral gemoedsrust aan en toveren 
het eigendom van onze klanten om tot hun 
persoonlijk vijfsterrenhotel. Your key to extra 
quality time!” aldus Julie. Respect is daarbij 
van uiterst belang binnen het bedrijf. “Niet 
alleen naar onze leden toe, maar evengoed 
naar onze leveranciers en medewerkers,” ho-
ren we. Maar ook transparante communica-
tie is een onmisbaar kenmerk binnen haar 
zaak: “We informeren de klanten steeds over 
hun eigendom en wat de stand van zaken is. 
De laatste jaren hebben we geïnvesteerd in 
digitale tools zodat die communicatie nog 
vlotter verloopt.”  

langetermi nsamen erking
Klanten kunnen kiezen uit drie jaarformu-
les: Comfort, Premium of Exclusive. Het ni-
veau van lidmaatschap bepaalt de frequentie 

van de controlebezoeken en de flexibiliteit 
van de dienstverlening. De extensievere for-
mules omvatten onder meer een babysitser-
vice en het leveren van ontbijt op zondag. 
“Onze manier van werken is telkens dezelf-
de, of het nu gaat om een grote villa of een 
klein appartement. Sommige mensen heb-
ben een klein appartement maar willen echt 
alles uit handen geven en verwachten een 
gevulde frigo, flessen wijn en wit gesteven 
bedlinnen. Voor anderen is het dan weer 
vooral belangrijk dat hun eigendom in goede 
handen is. We gaan systematisch te werk en 
streven met elke klant een langetermijnsa-
menwerking na. Via een persoonlijk intake-
gesprek met de klant, pols ik naar het niveau 
van dienstverlening dat hij of zij voor ogen 
heeft. Willen ze bijvoorbeeld enkel contro-
lebezoeken tijdens hun afwezigheid of toch 
een full service met wekelijkse poetsdienst of 
het contacteren van een technicus bij proble-
men? Vervolgens bepalen we samen de plan-
ning voor de taken die uitgevoerd moeten 
worden. Dit gebeurt uiteraard telkens op 
maat van de klant,” legt ze nog uit.
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“WE ONTDOEN DE 
EIGENAAR VAN EEN 
OO  IJ ROV  

BEZIGHEDEN”

Sinds 2016 staat Julie Goossens 
aan het roer van Conciërge Privé 
in Knokke, een exclusieve con-
ciërgedienst die tweedeverblij-
vers het hele jaar door ontzorgt. 
Dankzij de hoogwaardige dienst-
verlening bevrijden Julie en haar 
team de eigenaars van een hoop 
tijdrovende taken en toveren ze 
hun woning om tot een persoon-
lijk vijfsterrenhotel.
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Conciërge Privé biedt haar klanten even-
eens een on-demand-service aan. Zo kunnen 
klanten bijvoorbeeld een boodschappenlijst-
je doorgeven zodat de koelkast gevuld is bij 
aankomst, of aangeven welke bedden opge-
maakt moeten worden. “Wanneer een klant 
een specifieke vraag heeft, zoals het opvra-
gen van een offerte voor schilderwerken of 
het inhuren van een privéchef, organiseren 
we dit eveneens met plezier.” We polsen bij 
Julie of ze al speciale wensen gekregen heeft 
van klanten. “Zeker! Van het regelen van een 
luchtballon of kaarten voor Goodwood Festi-
val of Speed in Engeland tot het voorbereiden 
van een huwelijksaanzoek. Ooit gingen we 
zelfs succesvol op zoek naar een fles Hibiki 17 
Years, een Japanse whisky met wereldfaam. 

Alles is mogelijk: you name it, we do it! Zo-
lang het maar wettelijk in orde is en tech-
nisch haalbaar,” lacht Julie. “Dit zorgt er ook 
voor dat een werkdag nooit hetzelfde is, die 
afwisseling maakt het erg leuk. Bovendien 
vraagt een werkdag vaak ook creativiteit om 
onverwachtse problemen op te lossen.”

duideli ke visie
Om aan de noden van hun klanten te vol-
doen, staat er momenteel, naast Julie, een 
team van negen mensen achter Conciërge 
Privé. “En we zijn steeds op zoek naar nieuwe 
medewerkers. Dat is één van de onderschat-
tingen van een moderne conciërgedienst: 
om een betrouwbare en accurate service te 
kunnen garanderen, is er een heel team aan 

medewerkers nodig. Sinds 
de opstart al heb ik bewust 
gekozen om niet via freel-
ancers of onderaanneming 
te werken. Conciërge Privé 
staat voor betrouwbaarheid, efficiëntie en 
consistentie, en dit is enkel waar te maken 
dankzij een fantastisch team dat beseft hoe 
hoog ik de lat leg,” aldus Julie.

Al vanaf het begin van Conciërge Privé werd 
de lat onmiddellijk hoog gelegd, horen we 
nog van haar. “Wij waren de eerste conciër-
gedienst die zich op een professionele manier 
geprofileerd heeft op de markt. In onze bran-
ding kozen we meteen voor een professione-
le aanpak en een duidelijke visie 
naar het cliënteel dat we willen 
aantrekken. Daarbij hebben we 
bewust ingezet op de doelgroep 
die kiest voor een hoogwaardige 
service. Dankzij een zakelijk in-
stinct en een doorgedreven ken-
nis van zowel de markt als de 
high-end klant waarop we ons 
richten, hebben we onmiddellijk 
de bal juist geslagen. Uiteraard 
vraagt dit bijsturing doorheen 
de jaren, digitalisering is daar 
een voorbeeld van. We passen die 
technologie efficiënt toe, al zal dit 
nooit een persoonlijke aanpak 
kunnen vervangen. Op deze ma-
nier is Conciërge Privé gegroeid 
van een goed idee naar een vol-
waardig bedrijf met tien vaste 
medewerkers, maar vooral met 
veel tevreden klanten! Dankzij 
onze uitgebreide dienstverlening 
en high-end manier van werken, 
spreken wij een publiek aan dat 
oog heeft voor detail, discreet en 
respectvol is, maar bovenal wil 
genieten van hun tijd en eigen-
dom in Knokke.” 

magisch aspect
Tot slot horen we nog graag van Julie wat 
precies een goede conciërgedienst maakt. “Je 
woord houden, betrouwbaar zijn en je ver-
antwoordelijkheid opnemen. Een netwerk 
aan leveranciers en diensten kan je enkel 

uitbouwen als je ook naar 
deze mensen toe je woord 
houdt. Integriteit en lo-
yaliteit zorgen ervoor dat 
mensen al eens iets meer 
voor je willen doen. Daar-
naast zijn vooral discretie, 
flexibiliteit en uiteraard 
ook sterke organisatie-
vaardigheden onmisbare 
kwaliteiten van een con-
ciërge. Maar de doorslag-
gevende factor is, denk ik, 
toch onze passie. Iedereen 

binnen het team ademt hospitality, is steeds 
vriendelijk en behulpzaam en houdt zijn 
woord. Dankzij deze combinatie is ons klan-
tenbestand de afgelopen maanden enorm 
gegroeid en kunnen we de standaarden blij-
ven aanhouden. En aangezien negentig pro-
cent van onze klanten jarenlang trouw lid 
blijft bij ons, is er ongetwijfeld toch een ma-
gisch aspect verbonden aan onze dienstver-
lening,” besluit Julie Goossens al lachend.  
(Tekst: Nathalie Van Laer)

“EEN WERKDAG 
VRAAGT VAAK 

CREATIVITEIT OM 
ONVERWACHTSE 
PROBLEMEN OP 

TE LOSSEN”


