Vergaderen in
			Grytte Bloemenheuvel

Grytte
join the flow

Blik vooruit
In een sfeervolle bosrijke
omgeving, op een bereikbare
plek op de Utrechtse Heuvelrug,
voer je een ander gesprek met
elkaar. Hoewel de agenda is
opgesteld, ontstaat er ruimte om
ook andere dingen te bespreken.
Tijdens de breaks waarin je een
korte wandeling maakt over het
landgoed of even nipt aan een
geurige espresso voel je dat de
dagdagelijkse drukte van het
werk even achter je blijft. En dat
je de blik vooruit kunt richten
naar de horizon en het lange
termijnperspectief.

Huiselijke omgeving

Sociaal kapitaal

Bloemenheuvel is een oude

Bij binnenkomst word je gastvrij

burgemeesterswoning uit de

onthaald in het sfeervolle werkcafé

negentiende eeuw, gelegen

op de begane grond. Wanneer je

op een uitstekend bereikbare

geniet van een geurige espresso of

plek op de Utrechtse Heuvelrug.

een romige cappuccino ontmoet

Het landgoed is omgeven door

je hier je collega’s of andere inspi-

bossen, die uitnodigen voor een

rerende bewoners. Meer dan eens

ontspannen wandeling. Terwijl

leveren deze momenten inspiratie

de karakteristieke ruimtes in

of nieuwe inzichten. De onderne-

het pand ervoor zorgen dat je in

mers van Grytte Bloemenheuvel

een huiselijke omgeving gericht

hebben jarenlange ervaring met

kunt werken aan de groei van

het bevorderen van sociaal kapitaal

jouw onderneming.

en het bouwen van communities in organisaties. Deze kennis
en ervaring is voelbaar tot in het
interieur van de diverse ruimtes.
Alles ademt de uitnodiging tot een
goed gesprek, terwijl niets daartoe
dwingt.

Onze vergaderruimtes

Coachkamer

Van Notten

Onze coachkamer beschikt over vier stoelen

Grenzend aan de serre bevindt zich een luxe

en is zeer geschikt voor 1 op 1 gesprekken. In

vergaderruimte voor 8 personen. Deze ruimte is

de hoek van het pand kijk je over het landgoed

goed te gebruiken in combinatie met de serre.

heen, terwijl je door middel van een goed

Bijvoorbeeld voor het werken met groepen.

gesprek reflecteert op je werkpraktijk.

Melville

Knuttel

Deze stijlvolle vergaderruimte bevindt zich

Met zicht op het landgoed vergader je hier

in het midden van het pand op de begane

met maximaal 6 personen. Het karakteristieke

grond en biedt plaats aan 6 personen.

bloemenbehang maakt de directe link met de
naam van het landgoed: Bloemenheuvel.

Cordes

Serre

Direct tegenover de hoofdingang bevindt

Met groepen van maximaal 18 personen is het

zich deze vergaderruimte met boardroom

comfortabel werken in onze serre. Omgeven door

allure voor maximaal 10 personen.

licht en met een eigen uitgang voor bijvoorbeeld een

Een prominente houten tafel en luxe

wandeling op het landgoed, maak je van deze ruimte

bureaustoelen geven zelfs ingewikkelde

op de begane grond al snel je eigen plek.

gesprekken een prettige ondertoon.

Bij Bloemenheuvel kun je rekenen op:
•

Onbeperkt en kosteloos gebruik van ons wifi-netwerk via glasvezel

•

Onbeperkt en kosteloos Italiaanse koffie of verse thee, een variatie
aan frisdranken en een selectie van bieren en wijnen

•

Een gastvrij ontvangst van je gasten

•

Presentatiemiddelen, zoals in elke ruimte een flatscreen of
beamer, een flip-over of whiteboard met stiften

•

Kosteloos voor de deur parkeren

•

Ontmoetingen met inspirerende ondernemers
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