Inspirerend en
betekenisvol
vergaderen?

Ons prachtige pand in Groningen beschikt over een inspirerende
ruimte waar u in alle rust met uw team of organisatie kunt
vergaderen en/of een presentatie kunt geven. Betekenisvol, omdat
u zelf bepaalt wat u het waard vindt en het bedrag ten goede komt
aan de Driessen Foundation.

Over locatie Groningen
Locatie Groningen is gevestigd in het centrum van deze bruisende studenten
stad. Het mooie authentieke herenhuis bevindt zich tegenover het Groninger
Museum, op loopafstand van het centraal station en de markt van Groningen.
Aan de achterzijde van het pand bevindt zich een prachtige tuin.

Steun de Driessen Foundation
Maakt u gebruik van één van onze vergaderruimtes, dan bepaalt u zelf achteraf
welk bedrag wij op de factuur mogen zetten. U betaalt wat u het waard vindt.
Met uw bijdrage steunt u de Driessen Foundation. Deze heeft als doel
werkgeluk mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die barsten van het talent, maar niet de kans krijgen om dit
te laten zien. Voor hen maakt de Driessen Foundation graag het verschil.
Want juist deze mensen verdienen een werkplek waar ze met trots kunnen
laten zien wie ze zijn. Wij noemen dat werkgeluk. En hoe meer werkgeluk wij
kunnen delen, hoe beter.

U bent van harte welkom!

Een kijkje nemen
in onze locatie
Groningen?
www.driessen.nl/locaties

Vergaderruimte
De mooie en lichte vergaderzaal is voorzien van een volledig met de
hand uitgesneden houten haard en heeft uitzicht op het centraal
station. De zaal is geschikt voor verschillende doeleinden, van
vergaderingen in klein gezelschap tot een presentatie aan een grote
groep.

Specificaties
- Max. 20 personen bij een theateropstelling
- Max. 14 personen bij een vergaderopstelling
- Wifi, smartboard, audio/video ondersteuning en flipover

Arrangementen
Naast het gebruik van koffie, thee en lekkernijen zijn er diverse
arrangementen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan een ontbijt
bijeenkomst, een vergadering met verzorgde lunch en/of een
gezellige afsluitende borrel. Bij mooi weer kan dit in de prachtige
tuin. Wij houden graag rekening met uw persoonlijke wensen en
maken samen met u een arrangement op maat.

Reserveren?
Wilt u gebruik maken van een van onze vergaderruimtes of heeft u
vragen over de mogelijkheden? Kijk dan op www.driessenfoundation.nl.
Ook kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 050 - 207 00 00
of stuur een e-mail naar groningen@driessen.nl.

Locatie Groningen
Ubbo Emmiussingel 21
9711 BB Groningen
t. 050 - 207 00 00

