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Ontmoetingsplein: MindPlaza
Het Mindplaza is het ‘kloppend hart’ van het MindCenter. Dit centrale
ontmoetingsplein met leuke doorkijkjes naar de eromheen gelegen zeven
workshop ruimtes maakt je nieuwsgierig en zorgt voor een levendige sfeer.
Elke workshop ruimte heeft zicht op en is verbonden met het MindPlaza.
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Joy
Workshop ruimte Joy is overzichtelijk en gezellig. Bij het plaatsnemen
op de ballen ontstaat een zichtbaar
opgewekte stemming. Onze 30
ergonomische zitballen stimuleren
om in plaats van in beperkingen,
in mogelijkheden te denken.

Grote plenaire zaal: Open Your Mind
De grote conferentiezaal “Open Your Mind” is multifunctioneel binnen
het MindCenter. Met een mooie parketvloer en een indrukwekkend
groot breedbeeld scherm biedt deze zaal legio aan mogelijkheden.
Capaciteit voor ongeveer 150 tot 170 stoelen.

Meeting Minds 1 en 2
Ideaal voor inspirerende vergaderingen, trainingen of workshops.
Twee sfeervolle ruimten met ademende muren van leem, een echte eik
en een vloer van zuiver wol. Meeting Minds 1 is een unieke setting voor
een groep tot zo’n 25 personen in een kring opstelling (plenair tot
ongeveer 50 personen). Meeting Minds 2 is ideaal voor een groep
tot ongeveer 12 personen in een vergader- of kring opstelling.

Skills
Binnen deze overzichtelijke en
strakke studio word je je bewust
van je soft skills en geïnspireerd
door een wand met waarden op
metalen afneembare platen.
Enerzijds ter inspiratie, anderzijds
voor gebruik binnen een workshop.

Nieuwgierig?
Neem contact met ons op voor een
persoonlijke kennismaking
en rondleiding.

Mindfood
Voor onze uitgebreide mindfood
mogelijkheden verwijzen wij naar
ons foodboek of onze website.
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