Inspirerend en
betekenisvol
vergaderen?

Ons prachtige monumentale pand in Zwolle beschikt over
twee inspirerende ruimtes waar u in alle rust met uw team of
organisatie kunt vergaderen. Betekenisvol, omdat u zelf bepaalt
wat u het waard vindt en het bedrag ten goede komt aan de
Driessen Foundation.

Over locatie Zwolle
Onze locatie is gevestigd aan de rand van de oude binnenstad van het mooie
Zwolle. Vanuit de kamers op de eerste en tweede verdieping hebben we een
prachtig uitzicht over Zwolle en de Peperbus. De winkelstraten, het park en
het centraal station bevinden zich op loopafstand van ons kantoor.

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
Zwolle?
www.driessen.nl/locaties

Vergaderruimte 1
De grootste vergaderruimte bevindt zich op de eerste
verdieping en biedt plaats aan maximaal 16 personen. Het
is een mooie, lichte ruimte met ramen aan beide kanten.
In de ruimte staat een groot tv-scherm.

Specificaties
- Max. 16 personen bij een U-vormopstelling
- Airco
- Wifi, groot scherm, geluidsinstallatie, laptop en flipover

Vergaderruimte 2
De kleine vergaderruimte bevindt zich op de begane grond.
Het is een mooie kamer met hoge plafonds. In de kamer staat
een ronde tafel en er is ruimte voor maximaal 6 personen.

Wist u dat…
Onze dochteronderneming Mensiumgroep
ook op deze locatie is gevestigd? Zij bieden
landelijk hun diensten aan op het gebied van
mobiliteit, werk-naar-werk, outplacement en
personeelsontwikkeling voor de publieke sector.
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Specificaties
- Max. 6 personen aan de ronde tafel
- Airco
- Wifi

Arrangementen
Naast het gebruik van koffie, thee en lekkernijen zijn er
diverse arrangementen mogelijk. Hierbij kunt u denken aan
een ontbijtbijeenkomst, een vergadering met verzorgde
lunch en/of een gezellige afsluitende borrel. 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 038 - 204 10 00
of stuur een e-mail naar zwolle@driessen.nl.
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