INSPIRERENDE
CONGRESLOCATIE
BIJZONDERE EVENEMENTENLOCATIE UTRECHT

150 PERSONEN PLENAIR

10 SUBRUIMTES

CENTRALE LIGGING

MINDCENTER.NL

OVER MINDCENTER
Het pand is in 1994 ontworpen als schoenenshowroom centrum. Bewust
centraal in Nederland, in de provincie Utrecht. Ingericht met een centraal
ontmoetingsplein en daaromheen diverse subruimtes, ooit bedoeld als kleine
schoenenwinkels. Deze subruimtes met doorkijk nisjes naar het centrale plein
bieden tal van mogelijkheden.
VERRASSEND EN INSPIREREND

WAAROM MINDCENTER?

Een bijeenkomst of congres in het MindCenter
is verrassend en inspirerend. Misschien komt het
wel doordat het pand niet speciﬁek is ontworpen
als congreslocatie. De inspirerend gebouwde
“winkels” rondom het gezellige ontmoetingsplein
worden nu gebruikt voor break-out sessies bij
zakelijke bijeenkomsten, trainingen en workshops.
Elk ingericht met een eigen thema en bijpassend
zitmateriaal.

Oorspronkelijk dacht Jeroen van der Sluis
(oprichter van het MindCenter) het pand
beschikbaar te stellen voor allerlei kleine zakelijke
groepen die op een andere manier informatie
willen delen. Na enkele pilot bijeenkomsten in
2012 voor onder andere Achmea en Albert Heijn
bleek het MindCenter een ideale locatie voor juist
grotere groepen die naast een plenair programma
ook in subruimten uiteen willen. Waarbij de
verbinding met elkaar in stand bleef en je alleen
mensen tegenkomt van je eigen organisatie.
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ONZE RUIMTES
Het hart van het MindCenter wordt gevormd door het centrale ontmoetingsplein
“MindPlaza” met zeven omliggende subruimtes, de “MindStudio’s”. De afwisseling
met de grote plenaire “Open Your Mind” zaal werkt altijd erg goed. Voor
bijeenkomsten van 50 – 150 gasten zijn deze ruimtes zeer geschikt. Daarnaast
zijn er twee mooie vergader- en trainingsruimtes op de eerste verdieping, voor
groepen van 8 tot 40 personen. Deze ruimtes hebben een eigen entree.

MindPlaza
CENTRAAL ONTMOETINGSPLEIN
Als je het MindPlaza binnen loopt word je
direct verrast door het zacht tikkende geluid
van de kleine hardhouten blokjes op de vloer.
Indrukwekkende muren, rustgevende kleuren
en inspirerende doorkijk vensters maken je
aanwezigheid in het MindPlaza tot een unieke
ervaring. Ideaal voor inloop, pauzes, lunch en
afsluitende netwerkborrel of diner.
Perfect voor bijvoorbeeld:
Klantendag

Break-outs
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Grote interactieve zaal
OPEN YOUR MIND
De “Open Your Mind” zaal is gelegen op de
eerste verdieping. Deze grote plenaire zaal
is multifunctioneel en heeft een moderne
industriële uitstraling. Met een mooie parketvloer
en een indrukwekkend groot breedbeeld scherm
biedt deze zaal legio aan mogelijkheden voor
bijeenkomsten tot 150 gasten.
Perfect voor bijvoorbeeld:
Congres

Vergaderruimtes
MEETING MINDS
Wij bieden met onze Meeting Minds zalen een
goede reden om buiten de deur te vergaderen.
De twee sfeervolle zalen met ademende muren,
een echte boom en een vloer van zuiver wol
liggen vrijwel aan elkaar.
De combinatie van deze vergaderruimtes leent
zich perfect voor afzonderlijke ontvangst, pauzes,
lunch en break-outs bij vergaderingen. Ideaal
voor brainstorms, trainingen of een heisessie
waar meer mag gebeuren dan bij een standaard
vergadering.
Perfect voor bijvoorbeeld:
Brainstorm

Training

Cursus

Meerdaagse bijeenkomst
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MindStudio’s
WORKSHOPRUIMTES
De zeven creatieve workshopruimtes zijn
afgestemd om een groep tot 150 gasten
eenvoudig in subgroepen te verdelen en te
rouleren.

TALENT

Elke subruimte heeft zijn eigen sfeer en staat
direct in verbinding met het centrale MindPlaza.

LOUNGE
Presentatie, workshop en lunch
Semi actieve zithouding
16 loungestoelen

SKILLS
Inspiratie door skills en waarden
Creatieve opstellingen
Tot 25 ﬂuxen in theater

Inspirerende boekenwand
Energieke luisterhouding
30 krukken (verstelbaar)

VERBINDING

OLD SCHOOL

“Rond het haardvuur” sfeer
Actieve luister houding
30 ronde krukjes

PICTURE THIS

JOY

Multi inzetbaar
Fotostudio ter inspiratie
12 houten krukjes

BENIEUWD NAAR ONZE
MOGELIJKHEDEN?
Bij MindCenter bieden wij verschillende
mogelijkheden om uw event tot een succes te
maken. Benieuwd naar onze beschikbaarheid
of een voorstel op maat? Neem dan gerust
contact met ons op.

Waar komen we vandaan...
Kant en klare schoolopstelling
30 schoolstoelen

Rustige en vrolijke sfeer
Actieve zithouding
30 zitballen

0347 - 322 444
info@mindcenter.nl
Margaret

Monique
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ONZE USP’S

BEREIKBAARHEID

EXCLUSIVITEIT

CATERING

MindCenter is gevestigd
in Vianen (Utrecht). Enkele
minuten vanaf twee
hoofdsnelwegen van
Nederland, de A2 en A27. Met
een bushalte op 250 meter, zijn
wij per auto en OV uitstekend
bereikbaar.

Het MindPlaza en de Open Your
Mind zaal zijn geschikt tot 150
gasten. Vanaf 50 gasten bieden
wij de exclusiviteit aan om
alleen mensen van uw eigen
organisatie tegen te komen. Een
prettige en veilige meerwaarde.

Gezonde lekkernijen en
gerechten met verrassende
ingrediënten dragen bij aan
het succes van de dag. Graag
gaan wij nog een stapje verder
waarbij je actief blijft en de
bekende dips voorkomt.

PARKEREN

ONTMOETINGSPLEIN

AUDIOVISUEEL

Tot 150 gratis parkeerplaatsen
op loopafstand. Vanaf 15 auto’s
bieden wij onze vriendelijke
parkeerbegeleiding aan
voor een persoonlijke en
gestructureerde aankomst.

MindPlaza is uniek. Een centraal
ontmoetingsplein met zicht
op én doorkijkjes naar de
eromheen gelegen zeven
workshop ruimtes. Eenvoudig
uiteen in subgroepen en
gemakkelijk doorwisselen.

Van moderne projectie tot
ludieke catch box. Alles is
voorbereid en persoonlijke
technische assistentie is altijd
aanwezig. Professioneel maken
wij samen het succes.

BRANDING

PERSOONLIJK

OVERNACHTEN

Graag verwerken wij uw logo
of beeldmerk en creëren
uw persoonlijke omgeving.
Versterk uw boodschap met
kernwaarden op onze muren.
Ook met muziek is branding
mogelijk.

Uw eigen eventmanager
garandeert directe contacten
en een prettige samenwerking.
Margaret of Monique verzorgt
uw voorbereidingen en is
tevens aanspreekpunt tijdens
uw bijeenkomst.

Op enkele minuten afstand
bevinden zich diverse
mogelijkheden om te
overnachten. In Vianen,
Nieuwegein en Houten. Hotels
met veel single rooms en
diverse faciliteiten.
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BRANDING
Wij promoten graag uw organisatie.
Standaard is uw logo of beeldmerk
zichtbaar bij aankomst bij het
MindCenter. Indien aanwezig
hijsen wij uw vlaggen aan de weg
en staan wij open voor uw eigen
promotiemateriaal. Uw logo op onze
gevel zorgt voor een bijzondere
ervaring, alsof ons pand bij uw
organisatie hoort. Kernwaarden op
de muur in het MindPlaza versterken
eveneens uw boodschap. .

Naast logo en promotie uitingen “spelen” wij
met geluid en bieden wij een unieke fotoservice,
een effectieve meerwaarde. Voor extra beleving
en effectieve meerwaarde. Een geselecteerde
dag-song “branden” wij op bepaalde onbewuste
momenten. Dit nummer kan vervolgens gebruikt
worden in een terugblik op de dag middels
een MindCenter foto-video of aftermovie.
Door effectieve inzet binnen ons eigen team,
kunnen wij tegen relatief lage kosten dergelijke
meerwaarde bieden.
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MINDFOOD
Lekkernijen
SMAAKVOLLE TUSSENDOORTJES
Bij het ontvangst en in de pauzemomenten
kunnen uw gasten genieten van
heerlijke lekkernijen zoals vers gebakken
kokosmakroontjes, carrot cake, frisse fruit
smoothies en diverse quiches.

Lunch
VERRASSEND
Staat u wel eens stil bij het belang van een
goede lunch tijdens een zakelijke bijeenkomst?
MindCenter biedt gevarieerde lunches waarmee
bovendien de “after-lunch dip” wordt voorkomen.

Borrel & Diner
BORREL, WALKING DINNER EN BUFFET
Een gezellige afsluitende (netwerk) borrel of
informeel diner verzorgen wij graag op het
gezellige MindPlaza. Van verrassende hapjes tot
luxe amuses, van gevarieerde buffetten tot live
cooking en walking dinners. Voor elk budget een
passende afsluiting.

“FEED YOUR MIND, MIND YOUR FOOD”
Wij werken met gezonde en duurzame producten. Niet alleen als ingrediënt, maar als concept.
Met culinaire afstemming stimuleren wij de hersenen wat leidt tot betere prestaties.
‘Feed your mind, mind your food’ noemen we dat.
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SOORTEN
EVENEMENTEN
RELATIEDAGEN

PERSONEELSDAG

BEDRIJFSFEEST

Een effectieve dag met
belangrijke relaties? Ons
centrale plein met omliggende
showrooms vormen de ideale
basis voor uw leveranciers,
producten of diensten.

Met alleen eigen mensen in
een inspirerende locatie van
ruimte en rust. Om te delen met
én te leren van elkaar. Waarbij
teambuilding vanzelfsprekend
is. Een blijvend succes.

Onze gevarieerde ruimtes
creëren voldoende diversiteit
om feestelijk af te sluiten. Wij
verzorgen borrels op maat met
leuke activiteiten zoals een
interactieve DJ voor extra sfeer.

CONGRES

BRAINSTORMS

KICK-OFF

Een succesvol congres
begint met een informeel
ontvangst en een plenaire zaal
die uitnodigt tot interactie.
Van indrukwekkend groot
beeldscherm en audio tot
kleurbeleving.

Met onze creatieve ruimtes
en brainstorm arrangement
creëren wij een unieke
omgeving waarin nieuwe
ideeën als vanzelf komen. Zie
voor leuke en handige tips, ook
ons gratis boekje “Succesvol
Brainstormen”.

Een kick-off vereist een
inspirerende ruimte. Een
innovatieve locatie die bijdraagt
aan vernieuwing. Van kick-off
in de plenaire zaal tot splitsing
over de workshop ruimtes.

MEERDAAGSE BIJEENKOMST
Hoe zorgt uw meerdaagse bijeenkomst voor het 1+1=3 effect?
Bijvoorbeeld door juiste afsluiting van de eerste dag met een
walking dinner of diner buffet. Na een heerlijke hotelovernachting
in Vianen, de tweede dag te starten met een inloopontbijt waarbij
direct de juiste sfeer neergezet wordt. Wij bespreken graag onze
visie op een effectieve meerdaagse bijeenkomst.

CURSUS & TRAINING

LEDENVERGADERING

KLEINE BEURS

Onze Meeting Minds zalen
zijn speciaal ingericht voor
trainingen en cursussen tot
25 personen. Twee unieke, te
combineren ruimtes en van alle
gemakken voorzien.

Onze plenaire zaal is geschikt
voor ledenvergaderingen vanaf
50 personen. Door uitgebreide
audiovisuele mogelijkheden,
ontstaat de juiste interactie en
worden concrete besluiten
genomen.

MindCenter biedt diverse
interessante gebieden voor
een inspirerende beursvloer.
Door het plaatsen van uw
(leveranciers) stands en catering
op de juiste punten, blijf je
verwonderd en actief.
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Activiteiten
VERRASSENDE WORKSHOPS
Regelmatig wordt ons gevraagd naar ideeën voor
leuke invullingen tijdens de bijeenkomst. Hierover
denken we graag met u mee; Wat is het doel van
de activiteit en wat sluit hier goed bij aan? Staat
teambuilding centraal of mag de “fun factor”
volop aanwezig zijn? Elke workshop of activiteit
geeft een extra dimensie aan uw bijeenkomst.

BARISTA WORKSHOP
Uw personeel verwennen met een leuke
en leerzame koffie workshop? Onder
begeleiding van een Barista kom je meer
te weten over de geschiedenis van koffie,
vindt er een proeverijtje plaats en leer je
“Latte Art”.
Duur: 1 – 1,5 uur

ESCAPE ROOM

OUT OF THE BOX

OMDENKEN

Een echte teambuildingsactiviteit met
opdrachten, raadsels en cryptogrammen
waarbij het alleen met goed samenwerken
lukt, op tijd te “escapen”. Een spannende
strijd tot de laatste secondes!

Voor je staat een box. Op slot! Vol
met ingenieuze games en inclusief
bijbehorende prachtige verhalen. Elke
oplossing leidt naar een andere game.
Werk samen en denk eens echt ‘out of
the box’.

Een flitsende training of workshop in
theatervorm met humor en inhoud.
Omdenken is een praktische filosofie
waarmee je problemen in mogelijkheden
kunt transformeren. Anders en inspirerend!

Duur: 1 – 1,5 uur

Duur: in overleg

Duur: 1 – 1,5 uur

GREEN SCREEN SESSIE

PERCUSSIE WORKSHOP

COMPLIMENTENMEISJES

Kies je eigen achtergrond voor “live” foto
of video. Individueel, samen of in groepen.
Erg leuke toevoeging en blijvende
herinnering tijdens een bijeenkomst.
Volledig verzorgd door een professionele
fotograaf.

Combineer samenwerking, lef en lol
in deze unieke percussie workshop.
Deelnemers worden uitgedaagd zichzelf
te laten horen en zien. Afrikaanse ritmes
en leuke begeleiding.

Een feestelijk team verwent de gasten met
een oprecht en persoonlijk compliment.
Op een handgeschreven kaartje wordt
zorgvuldig en met liefde het mooiste
in een persoon uitgelicht. Leuk en
waardevol!

Duur: 1 uur

Duur: in overleg

Tip: tijdens borrel of diner

BENIEUWD NAAR MEER MOGELIJKHEDEN?
Denkt u aan een andere activiteit of workshop? Ook voor o.a. kookworkshops, een virtuele beleving
met VR brillen of een hilarische lachworkshop kunt u bij ons terecht. We denken graag mee!
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CONTACT
CENTRAAL & BEREIKBAAR

Marconiweg 8
4131 PD Vianen

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

MindCenter is gevestigd in Vianen (Utrecht) aan
de Marconiweg. Enkele minuten vanaf twee
hoofdsnelwegen van Nederland, de A2 en
A27. Met een bushalte op 250 meter afstand
en een rechtstreekse verbinding met Utrecht
Centraal, zijn wij zowel per auto als OV uitstekend
bereikbaar.

ROUTE
Vanaf de snelweg rijdt u eerst langs Miele, dan
langs de Makro en daarachter bevindt zich de
Marconiweg waar MindCenter op nummer 8
gevestigd is. Zie onze routebeschrijving op de
website (mindcenter.nl) voor details.

Jeroen en Agnes zijn de oprichters van het
MindCenter. Op kantoor verzorgen Monique en
Margaret uw offerte aanvraag en laten u graag
tijdens een bezichtiging deze unieke locatie
zien. Het enthousiaste team bestaat verder uit
ongeveer 12 vaste oproepkrachten.

OPENBAAR VERVOER
MindCenter is goed te bereiken via het openbaar
vervoer. Vanuit Utrecht CS vertrekken er iedere
5 minuten bussen naar de Lekbrug in Vianen
(busstation). De reisduur is circa 15 minuten.
Vanaf De Lekbrug dient u over te stappen en
binnen enkele minuten bent u bij bushalte
Lorentzweg. Na 200 meter vindt u rechts het
MindCenter.

Wij zijn uw directe
aanspreekpunt!
Vanaf het eerste contactmoment tot en met het
event, heeft u dezelfde contactpersoon.

0347 - 322 444
info@mindcenter.nl
Margaret

Monique
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REVIEWS
KPN

RIJKSWATERSTAAT

BAM

Als je op zoek bent
naar een professionele
inspirerende locatie die
uitlokt om alles ook net
even anders te doen,
dan is MindCenter de
perfecte locatie!

De ruimtes zijn stuk voor
stuk zeer uitnodigend
waarbij je aan de hand
van de omgeving gaat
handelen. Dit is weer
afhankelijk van waar
je bent. In de ene
ruimte krijg je in een
strandstoel een heel
andere beleving dan
op houten krukje of
wanneer je staat.

Er is goede “in house”
ondersteuning.
Technische assistentie
is snel beschikbaar
wanneer hulp benodigd
is, onverwachte
extra audiovisuele
materialen worden snel
gereed gemaakt. De
audiovisuele middelen
werken goed.

RABOBANK
Ik denk dat jullie
overtroffen hebben
van wat wij verwacht
hadden. Uitermate
content zijn wij. Ik denk
dat dit een van de meest
ideale locaties is die ik
ooit heb meegemaakt.

CLOETTA
De medewerkers zijn
hulpvaardig, erg service
gericht en denken aan
de kleine extraatjes. De
catering van de coffee
breaks en lunch waren
uitstekend, we hebben
veel complimenten
van de bezoekers
ontvangen.

ACHMEA
MPI NETHERLANDS
Ik denk dat jullie
overtroffen hebben
van wat wij verwacht
hadden. Uitermate
content zijn wij. Ik denk
dat dit een van de meest
ideale locaties is die ik
ooit heb meegemaakt.

INTERPOLIS
De ruimtes zijn stuk voor
stuk zeer uitnodigend
waarbij je aan de hand
van de omgeving gaat
handelen.

Een omgeving die zo
inspirerend werkt, dat
dingen vanzelf komen.

STEDIN
Het is prettig dat de
expertise van het
MindCenter er voor
zorgt dat je een
evenement nét dat
beetje extra kan geven
waardoor het hele
evenement naar een
hoger plan getild wordt.

