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Blik vooruit
Midden in de stad en toch in 
volledige rust, dat is Grytte Malie-
baan45. In ons statige herenhuis 
aan de imponerende Maliebaan, 
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 
oudste fi etspad van Nederland 
of even nipt aan een geurige 
espresso, voel je dat de dagelijkse 
drukte van het werk even achter je 
blijft. En dat je de blik vooruit kunt 
richten op de lange termijn.



Sociaal kapitaal
Bij binnenkomst word je gastvrij 
onthaald in het sfeervolle werkcafé 
op de begane grond. Wanneer je 
geniet van een romige cappuc-
cino ontmoet je hier je collega’s 
of andere inspirerende bewoners. 
Meer dan eens leveren deze 
momenten inspiratie of nieuwe 
inzichten. De ondernemers van 
Grytte Maliebaan45 hebben jaren-
lange ervaring met het bevorderen 
van sociaal kapitaal en het bouwen 
van communities in organisaties. 
Deze kennis en ervaring is voelbaar 
tot in het interieur van de diverse 
ruimtes. Alles ademt de uitnodi-
ging tot een goed gesprek, terwijl 
niets daartoe dwingt.

Huiselijke omgeving
Grytte Maliebaan45 ligt aan 
de welbekende Maliebaan in 
Utrecht. Berucht vanwege de 
geschiedenis maar ook bekend 
om de grote huizen aan deze 
straat. Het statige pand is warm 
en huiselijk ingericht, zoals 
velen zeggen. Het is echt alsof 
je bij iemand thuis komt. Terwijl 
de karakteristieke ruimtes in 
het pand ervoor zorgen dat je 
gericht kunt werken aan de 
groei van jouw onderneming.



Onze vergaderruimtes

Coachkamer & Torenkamer
Onze coachkamer beschikt over vier stoelen en is 
zeer geschikt voor één op één gesprekken. Op de 
begane grond bevindt zich de rustige omgeving 
waar je met aandacht het gesprek kan voeren. 
Daarnaast beschikken we over nog een coachruimte 
op de derde verdieping, genaamd de Torenkamer, 
waar je helemaal weg van de drukte bent.

Maliezicht
Uitkijkend op de Maliebaan, zoals de naam al 
doet vermoeden, is deze fijne werkruimte voor 
een groep van maximaal tien personen. Ingericht 
met een grote werktafel, bank en zitje om de 
verschillende momenten van de dag goed te 
ondersteunen.



Spreekkamers 
Verspreid door het pand vind je verschillende vergaderruimtes 
tot maximaal acht personen. Elke ruimte heeft zijn eigen sfeer 
en uitstraling. Kies de plek die je het meest aanspreekt, passend 
bij jouw bijeenkomst.



Spoorzicht 
Met groepen van ongeveer 15 a 18 personen is het 
comfortabel werken in onze trainingsruimte. Flexibel 
in te richten, in de gewenste opstelling voor de dag. 
Presentatiemiddelen zijn inbegrepen en mocht je een 
break out ruimte nodig hebben, in het werkcafé is 
plek om een uurtje uiteen te gaan. 

werkcafé 



Bij Grytte Maliebaan45 kun je 
rekenen op:
• Onbeperkt en kosteloos gebruik 

van ons wifi -netwerk via 
glasvezel.

• Heerlijke koffi e, zoveel als je wil, 
bereid in onze koffi ebar, of verse 
thee en een variatie aan fris-
dranken.

• Een gastvrije ontvangst van je 
gasten.

• Presentatiemiddelen, zoals in 
elke ruimte een fl atscreen of 
beamer, een fl ip-over of white-
board met stiften.

• Ontmoetingen met inspirerende 
ondernemers.
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