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De winnaars zijn bekend!

Toplocaties 
per provincie

Gasten en boekers hebben beoordeeld
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De eerste editie van de Provincie 
Special ligt op de mat, of in je 
mailbox! MeetingReview, het 
onafhankelijke reviewplatform voor 
professionals in de MICE-branche, 
gaat voor het eerst ook offline!

Nederland kent prachtige plekjes, velen nog 
onbekend. We laten je onze 12 provinciën zien en 
welke prachtige locaties jou graag verwelkomen 

voor je volgende bijeenkomst. 
In deze editie maken we ook de winnaars 

bekend van de MeetingReview Provincie 
Awards. Deze nieuwe erkenning wordt 
toegekend op basis van onafhankelijke 
gastervaringen geschreven door 
professionals in de MICE-branche op 
onze website. MeetingReview maakt 
daarbij onderscheid tussen locaties 
voor kleine meetings en grote events. 
In totaal zijn er 5 categorieën. Hoe 
de winnaars bepaald worden, lees 
je verder in dit blad. Kijk voor meer 
informatie op onze website (https://
meetingreview.com/province-award/). 
Mis je locaties die volgens jou een 
winnaar kunnen zijn? Ken jij dat 
unieke plekje, die toffe locatie? Deel 
die positieve ervaring via een review 
op ons platform. Wie weet staat jouw 

favoriet volgend jaar met de Provincie 
Award te schitteren!

We wensen je veel leesplezier!

Marco & Robert
Initiatiefnemers MeetingReview.com  

 

https://meetingreview.com/province-award/
https://meetingreview.com/province-award/
MeetingReview.com
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In het midden van Nederland heb je uitzicht op heel veel moois. 
En makkelijk bereikbaar voor iedereen. 

Utrecht is onze kleinste provincie, maar de mogelijkheden zijn 
groots. Dat hip en historie zich mengt, merk je in de Domstad. 
Rond de statige gebouwen en gezellige Oudegracht van Utrecht, 
zie je overal studenten leven. Dankzij de centrale ligging zie 
je overal de sporen van de Romeinen, Friezen en Franken. 
Andere sporen leiden weer naar adellijke buitenplaatsen en 
landgoederen die werden gebouwd in de 17e eeuw.

Utrecht, een echte stad 
Geen is een écht bijzondere stad. Je 
hebt de rasechte Utrechtenaar en de vele 
studenten. En die maken er samen een 
levendige stad van. Met de Dom altijd in 
het zicht. En nijntje die de wacht houdt.

Bartmanzboot  
Loenen aan de Vecht
Categorie S - tot 25 personen

Stayokay Soest  
Soest
Categorie M - tot 100 personen

Conferentiehotel 
Kontakt der Kontinenten
Soesterberg
Categorie L - tot 250 personen

Muntgebouw Utrecht
Utrecht
Categorie XL - tot 500 personen

Postillion Hotel 
Utrecht Bunnik
Bunnik
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Utrecht

  De provincie Utrecht heeft echt alles

De Heuvelrug, met 
dank aan de ijstijd
In de laatste ijstijd werd er door het 
kruiende ijs flink wat grond omhoog 
gestuwd, En zo ontstond de Utrechtse 
Heuvelrug. Een imposante natuurplek 
met locaties waar elke gast van ontdooit.

In de provincie Utrecht 
zijn 710 meeting- en 
eventlocaties
Utrecht heeft een gemiddelde 
MICE reviewscore van 8,8 op basis 
van 4992 online gastervaringen.

Uit de kunst
Van originele Mondriaan huizen tot 
schilderachtige dorpen en boerderijen, 
Utrecht heeft veel te bieden voor de 
culturele gast.

De provincie heeft zelfs de meeste kastelen en landhuizen 
van Nederland. Net zo de indrukwekkend zijn de natuur en de 
landschappen. Bekend is de Utrechts Heuvelrug, ontstaan 
door opstuwend ijs in de ijstijd. Gelukkig zullen al uw gasten 
gegarandeerd ontdooien bij elke gekozen locatie. Echt Utrecht!
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https://meetingreview.com/province-award/utrecht
https://meetingreview.com/vergaderruimte/loenen-aan-de-vecht/bartmanzboot---praten-op-het-water/7005
https://meetingreview.com/vergaderruimte/soest/stayokay-soest/1989
https://meetingreview.com/vergaderruimte/soesterberg/conferentiehotel-kontakt-der-kontinenten/1995
https://meetingreview.com/vergaderruimte/utrecht/muntgebouw-utrecht/1856
https://meetingreview.com/vergaderruimte/bunnik/postillion-hotel-utrecht-bunnik/2159
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  Toplocaties in Utrecht

“ Vergaderen - luxe hotelkamers - 
private dining - rust en privacy. 
Landelijk gelegen op 20 minuten van 
Amsterdam en Schiphol.”

Villa Oldenhoff 
Abcoude

Kaap Doorn Conferentiecentrum
Doorn

“ Bij Kaap Doorn lopen wij een  
stapje harder voor u. Uw bijeenkomst 
wordt volledig ontzorgd. Wij heten u 
graag welkom!”

“ De mogelijkheden zijn legio, de 
omgeving is inspirerend, zowel 
zakelijke als privé.”

Kasteel Groeneveld
Baarn

“ Heerlijk genoten en ons welkom 
gevoeld. Vertrouwd adres en mooie 
vergaderzalen met veel groen. 
Uitstekende kamers.”

Hotel Ernst Sillem Hoeve
Lage Vuursche

“ Toplocatie pal naast Ouwehands 
Dierenpark Rhenen. Strakke  
kamers. Uitstekende keuken.  
Professionele vergaderzalen.”

Hotel ’t Paviljoen
Rhenen

“ Bij LOODS10 Oudewater krijgen je 
ideeën alle ruimte. Een unieke verga-
derplek met een fijne sfeer en verse 
barista koffie.”

LOODS10
Oudewater

“ Sfeervol bijeenkomen in een bijzon-
dere en prijswinnende woonboot, 
met het kabbelende water van de 
Vecht als inspirerend decor!”

Bartmanzboot
Loenen aan de Vecht

“ 
Een inspirerende en uitnodigende 
locatie voor uw vergadering, workshop 
of bijeenkomst. Koffie en thee altijd 
inbegrepen met gratis parkeren.”

DOK030
Utrecht

5

Dit is echt een 
super ervaring.
Wat een 
service en 
gastvrijheid!

Heb jij ook zo’n goede ervaring? 
Deel je ervaring op MeetingReview.com

https://www.villaoldenhoff.nl/nl
https://www.kaapdoorn.nl/
https://kasteelgroeneveld.nl/
https://www.esh.nl/nl/
https://www.paviljoen.nl/
https://loods10oudewater.nl/
https://www.bartmanzboot.nl/
http://dok030.nl/
https://meetingreview.com/
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  Toplocaties in Utrecht

CG Venues 
Amersfoort

“ CG Venues in de historische stadskern. 
Voel je thuis in De Woonkamer en 
geniet van huisgemaakte catering.”

“ Uw bijeenkomst in het levendige hart 
van Utrecht. Perfecte bereikbaarheid, 
smaakmakende catering en 
hartverwarmende hospitality.”

La Vie Meeting Center
Utrecht

“ Top bereikbaar, zowel met de  
trein als met de auto. Centraler  
kan bijna niet!”

Postillion Hotel 
Utrecht Bunnik
Utrecht

“ Uw vergader- en congreslocatie in het 
geografische middelpunt van Nederland. 
Ideaal voor bijeenkomsten met 
deelnemers vanuit het hele land.”

Eenhoorn Meeting Center
Amersfoort

“ Omarmt jouw congres, dinnershow 
of bedrijfsfeest in een unieke ronde 
zaal. Onbegrensde mogelijkheden en 
buitengewone techniek.”

STUDIO33
Amersfoort

Postillion Hotel 
Amersfoort Veluwemeer
Putten

“ Dat was nog eens creatief vergaderen. 
Midden in de natuur en met uitzicht op 
het water. Geweldig!”
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Zeer inspirerende locatie 
met leuke mensen, 
en ook nog een 
rondleiding gehad

Ontmoeten op een STERlocatie? Bekijk ze op MeetingReview.com

https://www.cgresearch.nl/cg-venues-amersfoort-de-woonkamer/
https://www.lavieutrecht.nl/
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-utrecht-bunnik
https://www.eenhoornamersfoort.nl/
https://studio33.nl/
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/postillion-hotel-amersfoort-veluwemeer-nl
https://meetingreview.com/


De kracht van 
historische locaties

The Attention Group integreert monumentale 
gebouwen op een verantwoorde en duurzame 
manier in de moderne tijd en verbindt op deze 
manier historie met het heden en de toekomst. 
Vandaag de dag worden erfgoedlocaties Munt-
gebouw Utrecht en Mariënhof Amersfoort dan 
ook succesvol ingezet als bekroonde congres- 
en evenementenlocaties. Niet altijd makkelijk 
en vanzelfsprekend omdat de locaties van 
oorsprong niet gebouwd zijn voor deze huidige 
functies. Ondanks dat aspect geloven Pieter 
en Adriaan juist in de kracht van deze markan-
te locaties en dwingt dit beide ondernemers en 

het team uiterst creatief te zijn. En dat maakt 
het uitdagend. 

Door dit creatieve en gedurfde ondernemer-
schap hebben de historische hotspots in de 
afgelopen vijf jaar een prominente plek in de 
hospitality-wereld ingenomen. Mede dankzij 
de spraakmakende locaties, ontwikkelde 
horecaconcepten én de hoogwaardige service 
worden er hoge reviewscores (gemiddeld 
een 9,0) behaald en wonnen beide locaties 
recentelijk een Nationale Meeting Award en/of 
Publieksprijs.

Mariënhof Amersfoort is een voormalig klooster 
van ruim 500 jaar oud en kent 10 veelzijdige 
ruimtes, een sfeervolle binnenplaats en kloos-
tertuinen. De locatie heeft recentelijk nog een 
flinke verduurzaming en restyling ondergaan 
en staat nu te glanzen als nooit tevoren. Een 
locatie die volop in ontwikkeling is en blijft.

Muntgebouw Utrecht is in de afgelopen jaren 
verdubbeld in capaciteit en beschikt over maar 
liefst 27 ruimtes. Deze markante locatie is ruim 
van opzet en kent indrukwekkende trapportalen 
en brede gangen. Bijna geen een locatie is zo 
breed inzetbaar en functioneel als het Muntge-
bouw. Van groots tot intiem, van filmopnames 
tot congressen en bedrijfsfeesten; het Muntge-
bouw is voor vele doeleinden geschikt. 

Op deze locaties ontmoeten historie en heden-
daagse trends elkaar op verbluffende wijze. En 
door te ondernemen met gevoel en vanuit het 
hart staat de gast er altijd centraal. 
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Ondernemen met hun hart. Dat is wat Pieter Aalbers en  
Adriaan Derksen doen. Vijf jaar geleden startte met de  
oprichting van The Attention Group voor hen een nieuw 
hoofdstuk in hun carrière. Inmiddels zijn ze aardig wat ali-
nea’s verder en mogen beide ondernemers vele hoogtepun-
ten noteren. Met hun verrassende visie hebben zij in korte 
tijd een stevige plek in de hospitalitybranche veroverd.

Foto: Menno Ringnalda

https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.theattentiongroup.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.marienhof.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/
https://www.muntgebouw-utrecht.nl/


D E  P R O V I N C I E  S P E C I A L  I S  E E N  I N I T I A T I E F  V A N  M E E T I N G R E V I E W

Hier word je wijzer!
›  Al 35 jaar wordt er bij Aristo kennis overgebracht met 

trainingen, vergaderingen, conferenties

›  40 Ruimtes, zeer functioneel ingericht,  

naast NS station Lunetten

›  Standaard alle benodigde apparatuur aanwezig

›  Gevarieerde catering uit eigen keuken

›  Green Key Goud gecertificeerd

›  Een zeer persoonlijke benadering

 
Leer, werk & ontmoet bij Aristo Meeting Center Utrecht
  
Adres

Brennerbaan 150

3524 BN  Utrecht

 

Reserveringen & info

E. reserveringen@aristo.nl

T. 088 230 10 00

Aristo Meeting Center
Utrecht

www.aristo.nl

“Een unieke informele 
ambiance en een ware 
culinaire belevenis.”

“Bijzonder veelzijdig
en makkelijk
bereikbaar.”

Bekijk snel onze mogelijkheden op www.kasteelkerckebosch.com

https://aristo.nl/locaties/utrecht/
https://www.kasteelkerckebosch.com/
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Hotel & Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel ligt 
midden in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, centraal 
gelegen in Nederland. Zodra gasten over het wildrooster de 
groene laan oprijden, is de verwondering al groot. Rechts 
de moestuin, links het oude Koetshuis, geliefd om zijn 
mooie zalen. Door de poort van het Koetshuis ziet u een 
glimp van het historische Maarten Maartenshuis. 

Hotel & Conferentiecentrum Landgoed Zonheu-
vel met vier bijzonder gebouwen, heeft in totaal 
30 verschillende zalen. Alle met uitzicht op de 
prachtige natuur van de Kaapse Bossen. De ver-
schillende wandelroutes geven gasten de moge-
lijkheid om te wandelen en inspiratie op te doen.
Het moderne Paviljoen vormt het hart. In dit  
gebouw zijn het restaurant en de grote con-
greszaal met een capaciteit tot 500 personen 
gelegen. Gasten die willen blijven overnachten, 
kunnen terecht in een van de 110 hotelkamers 
in het hoofdbouw. De aanwezigheid van zoveel 

hotelkamers op het terrein maakt dat we bij uit-
stek geschikt zijn voor meetings. Het Maarten 
Maartenshuis is een schitterend landhuis en 
kent een veelbewogen geschiedenis. Het interi-
eur van het huis bevat zeer bijzondere stukken, 
bijvoorbeeld een landkaart uit 1669 van Bernard 
du Roy. De verschillende stijlkamers kunnen 
gehuurd worden voor zakelijke bijeenkomsten 
en op aanvraag als restaurant onder de noemer 
Culinair@theCastle. Het Openluchttheater uit 
1936, is onze meest groene zaal, gelegen naast 
het Maarten Maartenshuis.

Vanuit het Maarten Maartenshuis is het een 
klein stukje wandelen naar het Koetshuis. Deze 
werd vroeger gebruikt als woonhuis van de but-
ler van Maarten Maartens en herbergde de stal-
len. In het Koetshuis zijn tegenwoordig negen 
gerenoveerde vergaderzalen ondergebracht. 
De stoere en onlangs gerestylede lodges heb-
ben een nieuw en fris natuurlijk interieur gekre-
gen. Een uitstekende startlocatie voor diverse 
outdoor activiteiten. 
Om het landgoed te behouden voor de toekomst 
en een steentje bij te dragen aan een schone, 
groene wereld, zet Hotel & Conferentiecentrum 
Landgoed Zonheuvel hoog in op duurzaamheid 
en MVO. Dat komt terug in grote maatregelen 
en kleine details. Al deze initiatieven hebben 
inmiddels een Gouden Green Key keurmerk 
opgeleverd. 

Natuurlijk kunt u bellen voor een vrijblijvende 
rondleiding via 0343-473515 of stuur een email 
naar sales@landgoedzonheuvel.nl  

Duurzame 
gastvrijheid op 
de Utrechtse 
Heuvelrug

D E  P R O V I N C I E  S P E C I A L  I S  E E N  I N I T I A T I E F  V A N  M E E T I N G R E V I E W

https://www.landgoedzonheuvel.nl/
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Van wereldsteden tot hippe stranden. Van chique tot historie. 
Van Texel tot dorpjes aan de dijk… Noord-Holland heeft het.

Of je nu de creatieve energie van een wereldstad zoekt of juist 
de rust en ruimte van een waddeneiland, Noord-Holland heeft 
eindeloos veel mogelijkheden voor een evenement of meeting. 
Je vindt er alles wat Nederland geliefd maakt over de hele 
wereld: kleurrijke bollenvelden, steden vol monumentale historie 
en heel veel moois op en langs het water. 

Inspiratie aan het water
Of je nu een dag wilt zeilen, de rust 
zoekt van het duinlandschap of met een 
salonboot aan wilt meren bij een chique 
landhuis… Noord-Holland heeft veel 
wondermoois aan het water.

Music Meeting Lounge  
Amstelveen
Categorie S - tot 25 personen

Stayokay Amsterdam Oost
Amsterdam
Categorie M - tot 100 personen

Amsterdam Art Center
Amsterdam
Categorie L - tot 250 personen

Radisson Blu Hotel 
Amsterdam Airport
Schiphol-Rijk
Categorie XL - tot 500 personen

Postillion Hotel & 
Convention Centre
Amsterdam
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Noord-Holland

  Noord-Holland, een zee aan mogelijkheden

Steden die 
geschiedenis schrijven
Of je nou in Amsterdam, Haarlem of Alk-
maar bent, de historie zie je overal. Maar 
wel met de levendigheid van nu. Over-
dag, en zeker ook in de avond. In welke 
stad je ook bent, je voelt de energie.

Vanaf 2020 Formule 1
Zandvoort is al een toplocatie voor een 
geslaagd evenement. Vanaf 2020 zal het 
hard gaan met het aantal mogelijkheden. 
Want vanaf dat jaar is het Formule 1- 
circus in de duinen.

De chique grandeur van de Vegt en Gooi streek, de gezellige 
zuiderzeesteden of inspirerende badplaatsen aan ruim 100 
kilometer kustlijn. Met vanaf 2020 zelfs een officieel Formule 1- 
circuit. Waar je je gasten ook mee wilt verrassen, je kan vele én 
vooral mooie kanten op.
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In de provincie 
Noord-Holland zijn 1402 
meeting- en eventlocaties
Noord-Holland heeft een gemiddelde 
MICE reviewscore van 8,6 op basis van 
2814 online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/noord-holland
https://meetingreview.com/vergaderruimte/amstelveen/music-meeting-lounge/10854
https://meetingreview.com/vergaderruimte/amsterdam/stayokay-amsterdam-oost/371
https://meetingreview.com/vergaderruimte/amsterdam/amsterdam-art-center/7355
https://meetingreview.com/vergaderruimte/schiphol-rijk/radisson-blu-hotel-amsterdam-airport/420
https://meetingreview.com/vergaderruimte/amsterdam/postillion-hotel-&-convention-centre-amsterdam-/10184
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  Toplocaties in Noord-Holland

“ Winnaar Nationale Meeting Award 2019”. 
Heerlijke vergaderplek aan de Amstel in 
Ouderkerk, dichtbij Amsterdam, tot 12 
personen.”

De Amstel Tafel
Ouderkerk aan de Amstel

NH Amsterdam Schiphol Airport
Hoofddorp

“ 16 vergaderzalen met ideale ligging ten 
opzichte van Schiphol Airport en winnaar 
Nationale Meeting Award 2019 in de 
categorie XXL.”

“ De modernste vergaderlocatie  
voor al uw bijeenkomsten en  
zakelijke events op de   
Amsterdamse Zuidas.”

Atrium Meeting Centre
Amsterdam

“ Inspirerende en motiverende locatie 
met de nieuwste faciliteiten en veel 
daglicht! Dit is een locatie waar wij 
zeker terug gaan komen.”

Van der Valk Hotel 
Amsterdam-Amstel
Amsterdam

“ Zó inspirerend, zó leuk, je zou  
er haast een vergadering voor  
verzinnen…!”

Music Meeting Lounge
Amstelveen

“ Het restaurant van het hotel was 
uitstekend en serveerde de smakelijkste 
en meest creatieve lunches/diners. Het 
is duidelijk dat klanttevredenheid de 
hoogste prioriteit heeft.”

Bilderberg Garden Hotel
Amsterdam

“ Get Inspired, Let’s Meet!”

Amsterdam Art Center
Amsterdam

“ De meest flexibele locatie van Amster-
dam voor meetings, events, lunch, borrel 
of (groeps) diner. Heel goed bereikbaar 
via Station Amstel of met de auto.”

House of Watt
Amsterdam

“ CG Venues tegenover CS. Ontstijg 
de drukte op de 5e verdieping. Lunch 
op ons dakterras met uitzicht op de 
binnenstad.”

CG Venues The Loft
Amsterdam
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https://meetables.nl/vergaderlocaties/ouderkerk-aan-de-amstel/de-amstel-tafel
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-amsterdam-schiphol-airport
https://atriummeetingcentre.nl/
https://www.vandervalkamsterdam.com/
https://www.musicmeetinglounge.nl/
https://www.bilderberg.nl/amsterdam/garden-hotel/
https://amsterdamartcenter.nl/
https://www.houseofwatt.nl/
https://www.cgresearch.nl/cg-venues-amsterdam-the-loft/
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  Toplocaties in Noord-Holland
Postillion Hotel & Convention 
Centre Amsterdam
Amsterdam

“ Alles top geregeld, van de ontvangst 
tot het vertrek. Eindelijk een locatie in 
Amsterdam die wel bereikbaar is!”

“ Uw vergader- en congreslocatie in het 
groen van het Gaasperpark, waar de 
mogelijkheden eindeloos zijn, net als   
het heelal!”

Planetarium Meeting Center
Amsterdam

“ Uw event in het hart van Amsterdam 
én in dat van uw gasten. Een  
onvergetelijke 360° beleving op  
het hoogste niveau.”

Level Eleven
Amsterdam

Wicked Grounds
Amsterdam

“ Wicked Grounds zijn ruimtes met een 
bijzondere beleving voor vergaderingen, 
workshops, seminars en shoots.”

12

Zeer vriendelijke en 
flexibele medewerkers 
die altijd met je
mee willen denken

Ontmoeten op een STERlocatie? Bekijk ze op MeetingReview.com

https://www.postillionhotels.com/nl-nl/postillionamsterdam
https://www.planetariumamsterdam.nl/
https://level-eleven.nl/
https://wickedgrounds.nl/
https://meetingreview.com/


Onbegrensde ruimte, 
onvergetelijke ontmoetingen
Buitengewoon groen en een verbluffend 360° uitzicht, u vindt het beide in Amsterdam. 
Vergader- en trainingslocatie Planetarium Meeting Center gelegen in het Gaasperpark 
brengt historie, een groene oase en vooral heel veel ruimte bij elkaar. Eindeloos uit-
zicht en evenementen op topniveau ontmoeten elkaar in Level Eleven. Midden in het 
bruisende centrum van Amsterdam en pal naast het Centraal Station. 

PLANETARIUM MEETING CENTER AMSTERDAM
Planetarium Meeting Center Amsterdam is ui-
termate geschikt als inspiratievolle vergader- 
en congreslocatie. Een bijzonder gebouw, een 
goed bereikbare ligging midden in het groen, fa-
ciliterende services en hartverwarmende hospi-
tality van de medewerkers. Planetarium doet er 
alles aan om gasten zo veel mogelijk te ontzor-
gen. Zo kunnen zij zich optimaal concentreren 
op de inhoud van hun bijeenkomst. 

‘’BUITEN IS EEN 
VERLENGSTUK VAN 
BINNEN, EN ANDERSOM.’’

Met maar liefst twintig zalen en drie restaurants 
is Planetarium dé locatie voor een vergadering, 
training, congres of event. Binnen leren en bui-

ten praktijk werkt uitstekend. Mede dankzij de 
onbegrensde ruimte en onvergetelijke ontmoe-
tingen worden er goede reviewscores (gemid-
deld een 8,8) behaald.   

LEVEL ELEVEN AMSTERDAM
Bij binnenkomst in Level Eleven voelt u het me-
teen: de aantrekkingskracht van buiten, het unie-
ke uitzicht over onze prachtige hoofdstad. Bij elk 
event staat u op grote hoogte, aan de levendig-
ste kant van het IJ en midden in het stadscen-
trum vol mogelijkheden. Maak een 360° beleving 
van uw event en laat uw gasten grenzeloos ge-
nieten van een panorama zonder grenzen. 

‘’HARTVERWARMENDE 
AANDACHT, PURE PASSIE EN 
DIE EXTRA STAPPEN.’’

Een intieme setting, een groep van formaat of 
meerdere groepen verdeeld over evenzoveel 
ruimten. Een dansvloer en DJ in het hart van 
de ruimte of een diner voor 150 gasten. Level 
Eleven beweegt mee met uw wensen en idee-
en. Ook de gastvrijheid reikt verder dan het uit-
zicht over Amsterdam. Want uiteindelijk zit de 
kracht van een geslaagd en verbluffend event 
in hartverwarmende aandacht, pure passie en 
die extra stappen. Mede hierdoor tonen ook de 
reviewscores grote hoogte (gemiddeld een 8,9). 
Samen komen we tot verrassende ideeën en 
creëren we een event van en op het hoogste 
niveau.

PLANETARIUMAMSTERDAM.NL, LEVEL-ELEVEN.NL
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Hier word je wijzer!
›  Al 35 jaar wordt er bij Aristo kennis overgebracht met 

trainingen, vergaderingen, conferenties

›  51 Ruimtes, zeer functioneel ingericht,  

naast NS station Sloterdijk

›  Standaard alle benodigde apparatuur aanwezig

›  Gevarieerde catering uit eigen keuken

›  Green Key Goud gecertificeerd

›  Een zeer persoonlijke benadering

Leer, werk & ontmoet bij Aristo Meeting Center Amsterdam  

Adres

Teleportboulevard 100

1043 EJ  Amsterdam 

 

Reserveringen & info

E. reserveringen@aristo.nl

T. 088 230 10 00

Aristo Meeting Center
Amsterdam

www.aristo.nl

51

Bijvoorbeeld fake 1/2 pag advertentie
Zetspiegel

Waarom is persoonlijk 
ontmoeten zo belangrijk?
Snelheid is tegenwoordig steeds belangrijker en we communiceren dus heel veel via 
makkelijke applicaties. Maar echte resultaten bereik je door menselijke interactie. 

Een smiley emoticon kan het nooit win-

nen van een echte glimlach. Neem dus 

de tijd om mensen echt te leren kennen. 

Mensen maken in ieder bedrijf het ver-

schil. Waarom werken ze bijvoorbeeld 

met je samen? Maak dus een juiste 

balans tussen snelle communicatie en 

persoonlijk en vier samen de successen! 

https://aristo.nl/locaties/amsterdam/
https://meetingreview.com/
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Hier word je wijzer!
Aristo Meeting Centers Nederland

tions is uiteraard essentieel voor de bereikbaar-
heid. Ook voor mindervaliden zijn wij zeer goed 
bereikbaar.

Bij Aristo heb je de keuze uit een groot aanbod 
van ruimtes in diverse afmetingen en opstellin-
gen. Daardoor kunnen wij op het laatste moment 
meestal nog switchen van ruimte of opstelling op 
basis van de definitieve aantal deelnemers.

We hebben altijd goed geïnvesteerd in onze mul-
tifunctionele ruimtes. Deze beschikken allemaal 
over daglicht, goed klimaat beheersingssysteem 
en uitstekende geluidsdichtheid. Daarnaast heb-
ben ze geen pilaren, zijn ze standaard voorzien 
van goed werkende audiovisuele hulpmiddelen, 
led-verlichting, comfortabel meubilair, voldoende 
stroompunten en gratis wifi.

We bieden gevarieerde, dagverse catering uit ei-
gen keuken en houden daarbij altijd rekening met 
speciale wensen van de klant, zoals allergieën, 

Wat is het geheim van Aristo? Dat vragen we aan 
René Steenbakkers, al 28 jaar werkzaam bij Aris-
to en sinds dit jaar algemeen directeur.
“Het succes van Aristo hangt van verschillende 
factoren af. Ik som ze graag allemaal op, maar 
eigenlijk is deze wel het allerbelangrijkste voor 
continu succes:

Het onderhouden van persoonlijk contact met 
boekers, docenten en deelnemers. Alle mede-
werkers op de verschillende afdelingen bij Aris-
to luisteren goed naar de wensen en denken 
actief mee om de bijeenkomst tot een succes te 
maken. Dat levert niet alleen trouwe klanten op 
maar ook loyale medewerkers, die zich al decen-
nia lang inzetten voor Aristo.

Het faciliteren én verbinden van mensen geeft 
ons energie. Optimaal samenwerken in een 
omgeving waar je razendsnel de juiste mensen 
ontmoet en, weer een dagje wijzer, Aristo verlaat.
De ligging van de meeting centers nabij NS sta-

dieetwensen, bio-producten, vegetarisch maar 
ook culturele voedingswensen zoals halal.  

Uiteraard gaat ook Aristo mee met de tijd en MVO 
is een begrip geworden dat niet meer weg te den-
ken is in onze bedrijfsvoering. Al onze meeting 
centers zijn al sinds 2009 in het bezit van een 
Golden Green Key Certificaat.

Last but not least is een goede prijs/kwaliteit 
verhouding uiteraard heel belangrijk. Aristo gaat  
flexibel om met verplaatsingen van dagen en 
wijzigen van aantal personen op het laatste mo-
ment. Zo kunnen klanten tot 48 uur voor aanvang 
nog beslissen of een training door kan gaan. 

Komende jaren gaan we een stap verder. Hoe 
kunnen we de samenwerking met onze relaties 
versterken én Aristo positioneren als hét Meet-
ing Center waar je echt wijzer wordt? We dagen 
onze relaties graag uit met ideeën.” 

NIEUW BIJ ARISTO?
Aristo nodigt je van harte uit om kennis te maken. 
Tijdens een rondleiding worden alle mogelijkhe-
den en samenwerkingsvormen besproken met 
als gezamenlijk doel: “Bij Aristo word je wijzer!”
www.aristo.nl
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Al 35 jaar faciliteert Aristo zeer functionele ruimtes voor 
opleidingen, vergaderingen en conferenties in Amsterdam, 
Utrecht en Eindhoven.

https://aristo.nl/


Het bijzondere gebouw van Rozet won diverse architectuurprijzen

Hotel blooming laat mensen bloeien

Het inspirerende gebouw van Kiemkracht64 is 
gebouwd met natuurlijke materialen

De Groene Afslag laat bezoekers ervaren dat 
verduurzamen makkelijker én leuker is dan je denkt.

50|50 Hotel Belmont biedt mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt een nieuw perspectiefVergadercentrum IBN: sociale werkvoorziening die uitblinkt in hospitality



Een locatie met een 
verhaal geeft meerwaarde 
aan je event

ONBEKENDE PAREL
Bijvoorbeeld Rozet, in het centrum van Arnhem. 
Het gebouw is bijzonder en duurzaam, de locatie 
biedt cultuur voor alle bevolkingsgroepen en werkt 
samen met een sociale werkvoorziening. Wat veel 
mensen niet weten, is dat het een prachtig audi-
torium heeft. Bovendien is het zo slim ontworpen, 
dat je bij een evenement over alle nieuwste tech-
niek beschikt. Rozet is een beleving, een gebouw 
waar mensen voor omrijden om het te gaan be-
kijken.

OUT OF THE BOX
Aandacht voor natuur en duurzaamheid levert 
vaak leuke ‘out of the box’ oplossingen op. Neem 
‘De Groene Afslag’, sinds kort ook de thuisbasis 
van Esther en Mirjam. De missie van deze locatie 
naast de A1 bij Laren is bewustwording creëren: 
we hebben maar één planeet, daar moeten we 
zuinig op zijn. Alles wat je daar ziet, heeft al een 
of meerdere levens achter de rug. Supercirculair 
dus, en dan op een kunstzinnige manier, ingericht 
met een flinke dosis humor. Van alle creativiteit 
krijgen je gasten vanzelf een groen humeur.

INSPIREREND PERSPECTIEF
Een event is pas echt geslaagd als je de bezoeker 
verrast of nieuwe inzichten biedt. Hiervoor ben je 
bij Kiemkracht64 in Malden aan het juiste adres. 
Hun inspirerende Aardehuis is gebouwd met na-
tuurlijke materialen en vormen. Het is heel duur-
zaam: CO2 negatief. Isolatie van lavastenen, con-
structie van houtskelet, muren  van kalkhennep, er 
is een kruidendak en de vloeren en muren zijn van 
leem. Kiemkracht 64 biedt een nieuw perspectief 
op voedselvoorziening en landschapsinrichting.

HISTORIE ALS OORSPRONG
Of iets een Locatie met Meerwaarde is, heeft 
vooral te maken met de intentie van werken. Bij 
hotel blooming heeft deze zijn oorsprong in de 
historie. Het hotel in Bergen was vroeger een 
volkshogeschool en deze geschiedenis voel je 
nog steeds. Blooming biedt een omgeving waar 
mensen groeien. Het heeft geen winstoogmerk: 
het geld dat overblijft gaat naar de blooming stich-
ting, die het geeft aan maatschappelijke  projecten 
in de regio. Het MVO-beleid is diep geworteld in 
de bedrijfsvoering van de locatie. 

PERSOONLIJKE TOUCH OP JE EVENT
Elk evenement knapt op van aandacht en warm-
te, de menselijke maat. Er zijn locaties die dit van 
nature in zich hebben. Bij Locaties met Meer-
waarde(n) zijn deze verzameld onder de noemer 
‘mens’. 
Bijvoorbeeld bij 50|50 Hotel Belmont in Ede, een 
initiatief van het Leger des Heils. Bij dit congresho-
tel in de bossen vinden jaarlijks ongeveer honderd 
mensen met een (grote) afstand tot de arbeids-
markt inspirerend werk in een begeleide omge-
ving. Zij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes 
én op maat wordt geregeld. 

HOGE REVIEWSCORES
De werknemers van een ‘mens’ locatie doen hun 
werk vaak met zoveel toewijding en energie, dat die 
fijne flow overslaat op alles en iedereen tijdens een 
evenement. Bij Vergadercentrum IBN is sociale 
werkvoorziening het uitgangspunt van de organisa-
tie. Elke medewerker met een afstand werkt samen 
op met een ‘reguliere’ medewerker. Dat betekent 
extra veel aandacht en altijd een aanspreekpunt in 
de buurt. Ze zijn er bovendien superflexibel: alles 
kan! Dat zie je terug in hoge reviewscores. 

GELD NAAR GOEDE DOELEN
Steeds meer organisaties gaan op zoek naar een 
locatie met ‘meer waarden’. Het past in deze tijd, 
waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen 
steeds belangrijker wordt. Op locatiesmetmeer-
waarde.nl vind je er ruim 50. Bij elke aanvraag via 
de site gaat er bovendien een bedrag naar een 
goed doel. 
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Mirjam en Esther, de oprichters van Locaties met 
Meerwaarde(n), zochten regelmatig naar inspirerende 
plekken voor events. Locaties die, naast uitstekende 
dienstverlening, ook iets laten zien op het gebied van 
duurzaamheid, cultuur, of sociaal ondernemerschap. 
Zo ontstond locatiesmetmeerwaarde.nl. Een platform 
voor event- en vergaderlocaties met meer waarden voor 
natuur, cultuur en mens.
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Stoer, statig en een schat aan natuur. Voor een bijzondere locatie 
kom je uit in Zuid-Holland.

Geen provincie waar zo hard gewerkt wordt aan het nieuwe 
Nederland als Zuid-Holland. Kijk naar de skyscrapers van 
Rotterdam. De stad heeft torenhoge ambities en dat zie je aan de 
architectuur. In Den Haag zijn de statige gebouwen en lanen de 
perfecte omlijsting van de regeringshoofdstad. 

Heerlijk veel mogelijkheden
Zuid-Holland is wereldwijd geliefd. Kijk 
naar de kaas uit Gouda. Of de jenever 
uit Delft en Schiedam. Heerlijke steden 
vol event-historie.

ZAPP office  
Rotterdam
Categorie S - tot 25 personen

Humanity House 
Den Haag
Categorie M - tot 100 personen

Bilderberg Europa 
Hotel Scheveningen 
Den Haag
Categorie L - tot 250 personen

Louwman Museum
Den Haag
Categorie XL - tot 500 personen

Postillion Convention 
Centre WTC Rotterdam
Rotterdam
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Zuid-Holland

  Zuid-Holland, macht en pracht

Rotterdam scoort 
altijd hoog
Geen stad zo avontuurlijk als Rotterdam. 
Als de verwachtingen hoog zijn, is dit 
de perfecte stad voor een evenement of 
vergadering.

Je gaat nooit de boot in
Volop water in Zuid-Holland. Een 
boottocht door de Maas, de Vlist of de 
grachten van Leiden levert altijd frisse 
inzichten op.

Terwijl de studenten in Leiden en Delft met hun innovatieve 
denkkracht Nederland wereldwijd op de kaart zetten. Maar ook 
rust en ruimte zit in de natuur van deze veelzijdige provincie. In de 
Biesbosch, duingebieden en het Groene Hart vind je de mooiste 
plekken voor een evenement of meeting waar je altijd op ideeën komt.
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In de provincie
Zuid-Holland zijn 1226 
meeting- en eventlocaties
Zuid-Holland heeft een gemiddelde 
MICE reviewscore van 8,7 op basis van 
2316 online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/zuid-holland
https://meetingreview.com/vergaderruimte/rotterdam/zapp-office/6982
https://meetingreview.com/vergaderruimte/den-haag/humanity-house-/7259
https://meetingreview.com/vergaderruimte/den-haag/bilderberg-europa-hotel-scheveningen/1254
https://meetingreview.com/vergaderruimte/den-haag/louwman-museum/7105
https://meetingreview.com/vergaderruimte/rotterdam/postillion-convention-centre-wtc-rotterdam/1406
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  Toplocaties in Zuid-Holland

“ Toplocatie aan zee voor 100 tot 1.000 
personen, bushalte voor de deur, grote 
parkeerplaats, state of art techniek, 
ruime keuze in catering.”

Zuiderstrandtheater
Den Haag

Louwman Museum
Den Haag

“ Stap in de geschiedenis van de voor-
uitgang, innovatie en design in het 
Louwman Museum in Den Haag!”

“ We hadden ons geen betere locatie en 
service kunnen wensen!! Alles tot in de 
puntjes verzorgd.”

Bilderberg Europa 
Hotel Scheveningen
Den Haag

“ Met veel plezier vergaderd in het zakelijk 
hart van Rotterdam. Ontvangen met een 
glimlach en de zaal was top ingericht.”

Postillion Convention 
Centre WTC 
Rotterdam

Lichaamstaal lees 
je niet in een 
whatsapp groep.
Spreek af!”

Ontmoeten op een STERlocatie? Bekijk ze op MeetingReview.com
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https://www.zuiderstrandtheater.nl/
https://www.louwmanmuseum.nl/
https://www.bilderberg.nl/den-haag/europa-hotel-scheveningen/
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/conferenties-events/rotterdam-convention-centre
https://meetingreview.com/
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  Toplocaties in Zuid-Holland
Postillion Hotel Dordrecht
Dordrecht

“ Een groot of klein gezelschap maakt 
hier niet uit. Dankzij het strakke design 
en de geweldige service was productief 
vergaderen een eitje.”

“  COMM is méér dan alleen een 
locatie. We hebben alle elementen 
in huis voor succesvolle meetings en 
impactvolle events!”

COMM Meetings & Events
Den Haag

Bilderberg Parkhotel
Rotterdam

“ Gastvrouw, bediening en keukenper-
soneel doen er echt alles aan om het 
je naar de zin te maken en hun klanten 
tevreden te stellen.”

Nooit gedacht
dat deze 
locatie zo 
leuk 
zou zijn

Heb jij ook zo’n goede ervaring? 
Deel je ervaring op MeetingReview.com

Je kunt nu gaan bowlen terwijl je uitkijkt op de skyline van 
New York of The Golden Gate Bridge. Gooi een strike op een 
bowlingbaan met industrieel interieur van 
Nederlandse top designers. Zo ben je echt even helemaal weg. 
Ideaal voor een uitje met collega’s, familie of vrienden.

Lucky’s Bowling | Veerpolder 14 | 2361 KV 
luckysbowling.nl | 071 305 88 88

       @luckysbowling

GOOI EEN LUCKY’S STRIKE OP DE 
DESIGN BOWLINGBAAN IN WARMOND
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Vergaderen. Trainingen. Evenementen.

Centrum van Den Haag

https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-dordrecht
https://www.comm.nl/
https://www.bilderberg.nl/rotterdam/parkhotel-rotterdam/
https://meetingreview.com/
http://www.dekkerwarmond.nl/
https://www.7am.nl/


Naast de stoel met
Marco Kole

D E  P R O V I N C I E  S P E C I A L  I S  E E N  I N I T I A T I E F  V A N  M E E T I N G R E V I E W

Voordat Robert en ik met MeetingReview start-
ten, waren we beiden werkzaam in de financië-
le dienstverlening. We vergaderden veel buiten 
de deur en hadden ook prachtige relatie-events 
op bijzondere locaties in Nederland.

Er was alleen nog geen platform waar we die ervaringen zoals bij 
hotelovernachtingen en bij restaurants online konden lezen. Zo is 
het idee van MeetingReview ontstaan. De gedachte: laten we 
alle meetinglocaties in Nederland een vermelding geven en aan 
de gasten vragen om een beoordeling te geven.

Hoe heb je als managementassistent het boekingsproces ervaren? 
Wat zijn voor jou als eventplanner de top 10-locaties in Nederland? 
Waar ben jij als gast tijdens een training onlangs blij verrast door een 
locatie? Wat is voor jou de beste locatie om te flexwerken? Welke 
coachruimte kan jij iedereen aanbevelen?
 
Op MeetingReview staan duizenden reviews waardoor we ook een 
ranglijst per provincie konden maken. Het idee voor de Provincie 
Awards was geboren. We zijn er van overtuigd dat we nog veel ervarin-
gen van professionals missen.
 
Hierbij nodigen we je uit om ook jouw eigen zakelijke ervaringen te 
delen. Want wees eerlijk, die verborgen parels in Nederland mogen 
echt gaan schijnen. Hoe leuk is het dat een locatie waarover jij super 
tevreden bent zich volgend jaar de beste mag noemen?

In deze eerste uitgave hebben we al ruim 90 
locaties in Nederland deze erkenning, de 

Provincie Award, kunnen geven. Deel 
je ervaring op MeetingReview! 

MARCO KOLE 
initiatiefnemer MeetingReview

Waarom MeetingReview?
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https://www.linkedin.com/in/marcokole
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Groots genieten met een zachte G. Brabant heeft alles om je 
gasten thuis te laten voelen.

‘Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij’, zong 
Guus Meeuwis al. Zijn lofzang aan Brabant is geliefd in heel 
Nederland. Want iedereen kent wel dat gezellige dorpscafé, 
De Peel en de Kempen en de Meierij. En al die steden waar 
het licht net even later uit gaat. Geen wonder dat de provincie 
Noord-Brabant zo’n geliefde locatie is voor evenementen of 
vergaderingen. 

Bourgondisch genieten 
Noord-Brabant is echt een provincie 
om volop te genieten van culinaire 
geneugtes. Van gastvrije restaurants 
tot gezellige kroegen, in Brabant kom 
je niks tekort.

Cultuurbeleving Looeind  
Liempde
Categorie S - tot 25 personen

Stayokay Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Categorie M - tot 100 personen

Vergadercentrum IBN
Uden
Categorie L - tot 250 personen

Conferentiecentrum & 
Hotel Bovendonk
Hoeven
Categorie XL - tot 500 personen

Chassé Theater
Breda
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Noord-Brabant

  Een meeting is goed in het Brabantse land

Steden vol gezelligheid
Steden in Brabant hebben altijd iets 
speciaals en bieden geweldige locaties 
voor welk evenement dan ook. En 
geloof het of niet, maar je voelt direct de 
gezelligheid.

Rust zit in de natuur
Of je nu in de grote heidevelden bent, 
de uitgestrekte bossen of de vennen 
en moerassige gebieden, overal vind je 
locaties waar je in alle rust kan werken 
aan een mooi resultaat.

De gezellige terrassen in steden als Den Bosch, Eindhoven en 
Breda, de kleine dorpjes met die gemoedelijke sfeer, je voelt je 
eigenlijk meteen al thuis. Wie je gasten ook zijn, wat het doel van 
de meeting ook is, iedereen komt graag naar het Brabantse land. 
Succes verzekerd.
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In de provincie 
Noord-Brabant zijn 802 
meeting- en eventlocaties
Noord-Brabant heeft een gemiddelde 
MICE reviewscore van 8,9 op basis van 
862 online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/noord-brabant
https://meetingreview.com/vergaderruimte/liempde/cultuurbeleving-looeind/7169
https://meetingreview.com/vergaderruimte/bergen-op-zoom/stayokay-bergen-op-zoom/2337
https://meetingreview.com/vergaderruimte/uden/vergadercentrum-ibn/2630
https://meetingreview.com/vergaderruimte/hoeven/conferentiecentrum-&-hotel-bovendonk/2364
https://meetingreview.com/vergaderruimte/breda/chassé-theater/2377
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  Toplocaties in Noord-Brabant

“ Unieke vergaderlocatie, gevestigd 
in een voormalige bierbrouwerij. 
Tussen Breda en Tilburg.”

De Gecroonde Bel
Oosterhout

Efteling Meeting & Events
Kaatsheuvel

“ Maak impact met een event inclusief 
attractiebezoek. Vier het groots in het 
unieke decor van de Efteling of de won-
derlijke setting van de Winter Efteling!”

“ We waren allen aangenaam verrast 
door de prachtige locatie. De meet-
ingroom “bibliotheek” en faciliteiten 
waren tip top in orde.”

Conferentiecentrum & 
Hotel Bovendonk
Hoeven

“ Schitterende vergaderlocatie met 
sterke horecavoorzieningen  
(Michelingids), kies onze sfeervolle 
Kapel of intiem Theater. Alles kan!!”

De Weijer Boxmeer
Boxmeer

“ Een bijeenkomst in ons vergadercen-
trum geeft invulling aan Social Return, 
omdat wij werken met medewerkers die 
extra ondersteuning nodig hebben.”

Vergadercentrum IBN
Uden

“ 
De hele procedure van boeking tot 
en met de vergadering was prima 
geregeld en verzorgd. Verse koffie op 
aanvraag werd vlot bezorgd.”

Golden Tulip Hotel Central
Den Bosch

Relaties bouw
je makkelijker op 
als je elkaar ziet.
Spreek af! 

Ontmoeten op een STERlocatie? Bekijk ze op MeetingReview.com

23

http://gecroondebel.nl/
https://www.efteling.com/nl/meetings-en-events
https://www.bovendonk.nl/
https://www.deweijer.nl/
https://www.hotel-central.nl/
https://meetingreview.com/
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Bijvoorbeeld fake 1/2 pag advertentie
Zetspiegel

Hoe wordt een locatie winnaar 
van de Provincie Award?
Voor het winnen van de Provincie Awards zijn er 3 zaken van belang: je gemiddelde 
reviewscore, het aantal reviews en de recentheid van de reviews.

Omdat de reviewscore dagelijks kan 

wijzigen wil je één moment hebben 

dat voor alle locaties gelijk is. Voor de 

Provincie Awards is dit 1 juli. Daarnaast 

is het ook belangrijk dat de reviews 

actueel zijn. Reviews van 4 jaar oud zijn 

gewoon minder relevant dan reviews 

van 1 maand oud. Tot slot kijken we 

ook naar het aantal gastervaringen. 

Een locatie met minder dan 10 reviews 

is uitgesloten van deelname.

https://www.hotel-central.nl/
https://meetingreview.com/


Hier word je wijzer!
›  Al 35 jaar wordt er bij Aristo kennis overgebracht met 

trainingen, vergaderingen, conferenties

›  16 Ruimtes, zeer functioneel ingericht,  

op 3 minuten loopafstand van NS Centraal Station

› Standaard alle benodigde apparatuur aanwezig

› Gevarieerde catering uit eigen keuken

› Green Key Goud gecertificeerd

› Een zeer persoonlijke benadering 

Leer, werk & ontmoet bij Aristo Meeting Center Eindhoven  

Adres

Vestdijk 30

5611 CC   Eindhoven

 

Reserveringen & info

E. reserveringen@aristo.nl

T. 088 230 10 00

Aristo Meeting Center
Eindhoven

www.aristo.nl
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Gaat iedereen na gember en 
mint nu aan de matcha?
Op het gebied van eten en drinken zijn er altijd weer nieuwe trends. 
Zo lijkt matcha ons land binnen te treden.

Matcha is groene thee in poedervorm 

die je eenvoudig kan oplossen 

in bijvoorbeeld water of melk. De 

theeplanten die gebruikt worden voor 

matcha zijn in de schaduw geplaatst en 

produceren daardoor meer L-theanine 

en cafeïne. Deze combinatie van 

stoffen geeft een rustgevend gevoel 

maar het betekent ook dat je dit niet de 

hele tijd moet drinken.

Staat matcha bij jou al op de drankenlijst 

voor meeting en events?

https://aristo.nl/locaties/eindhoven/
https://meetingreview.com/
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Met de Veluwe en de Betuwe én steden als Arnhem en Nijmegen, 
wil je Gelderland voor geen geld missen.

Geen provincie met zo’n landschapsvariatie als Gelderland. 
Waar elke natuurliefhebber wild van wordt: de Veluwe. Al was 
het maar omdat je in de eindeloze bossen, heidevelden en 
stuifzandvlaktes in alle rust wild kan zien. Zoek je meer een 
fruity locatie? Dan is de Betuwe met z’n vele fruitbomen en 
meanderende rivieren de plek om gasten in bloei te zetten. Zit er 
nog meer in Gelderland? 

Tussen de rivieren
Denk je aan Gelderland, dan denk je 
aan rivieren. Langs de Maas, de Waal 
en de Rijn kun je prima aanmeren voor 
een event. Of liever aan de kronkelende 
Linge?

De Fruitproeverij 
Rijswijk
Categorie S - tot 25 personen

Stayokay Gorssel - Deventer
Gorssel
Categorie M - tot 100 personen

Bilderberg Hotel 
De Keizerskroon
Apeldoorn
Categorie L - tot 250 personen

Bilderberg Résidence 
Groot Heideborgh
Garderen
Categorie XL - tot 500 personen

Congrescentrum 
Bouw & Infra Park
Harderwijk
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Gelderland

  Je kan alle kanten op in Gelderland

Boomgaarden 
vol bloesem
Wel eens nagedacht aan een event in de 
Betuwe? Een prachtige seizoen is dan 
de lente, als alle boomgaarden in bloei 
staan. Of liever zomers genieten van zelf 
geplukte kersen?

Gelderland kastelenland
Gelderland is altijd een rijke provincie vol 
historie geweest. Niet vreemd dus dat je 
zoveel kastelen tegenkomt. Daar zitten 
ook mooie event-locaties tussen.

Ja hoor. De Achterhoek is ook zo’n authentieke plek waar je 
graag wilt vergaderen. Met vlakbij de mooie stad Doetinchem. 
Maar Apeldoorn, Nijmegen, Arnhem en Buren zijn natuurlijk ook 
heerlijke vergaderlocaties vol gezelligheid. Gelderland: je kan 
echt alle kanten op.

In de provincie 
Gelderland zijn 711 
meeting- en eventlocaties
Gelderland heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,7 op basis van 2326 
online gastervaringen.
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https://meetingreview.com/province-award/gelderland
https://meetingreview.com/vergaderruimte/rijswijk/de-fruitproeverij/10575
https://meetingreview.com/vergaderruimte/gorssel/stayokay-gorssel---deventer/3234
https://meetingreview.com/vergaderruimte/apeldoorn/bilderberg-hotel-de-keizerskroon/6363
https://meetingreview.com/vergaderruimte/garderen/bilderberg-résidence-groot-heideborgh/2096
https://meetingreview.com/vergaderruimte/harderwijk/congrescentrum-bouw-&-infra-park/2060
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  Toplocaties in Gelderland

“ Uw zakelijke events en congressen 
en meetings vinden natuurlijk plaats 
in Harderwijk. Met volop binnen- en 
buitenruimte!”

Congrescentrum 
Bouw & Infra Park
Harderwijk

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos
Garderen

“ Vanaf het eerste contact om de boe-
kingsmogelijkheden en wensen ten 
aanzien van ons Persoonlijk Leider-
schapsprogramma te bespreken tot 
aan het verblijf zelf; het klopte.”

“ Ontzettend vriendelijk en behulp-
zaam personeel, service is top! Erg 
geschikte locatie in mooie bosrijke 
omgeving. Mooie kamers, goede  
zalen. Erg geschikt voor trainingen. ”

Bilderberg Résidence 
Groot Heideborgh
Garderen

“ We hadden het geluk dat wij 2 dagen 
mochten vergaderen en overnachten 
bij de Keizerskroon want wat een 
vriendelijkheid, behulpzaamheid en 
gastvrijheid.”

Bilderberg Hotel 
De Keizerskroon
Apeldoorn

“ Beter kan niet: wel aan de grens 
en niet langs de snelweg. Heel 
fijn vergaderd aan de rand van 
het bos.”

Postillion Hotel Arnhem
Arnhem

“ Een bron van energie voor jouw con-
gres, vergadering of training. Inspire-
rend, hartverwarmend en ook nog eens 
buitengewoon duurzaam en vitaal.”

The Green Meeting Center
Arnhem

“ Wat fijn een locatie te vinden die 
echt met je meedenkt en er voor 
zorgt dat jouw gasten het helemaal 
naar hun zin hebben.”

Hotel De Bilderberg
Oosterbeek

“ 
Locatie is werkelijk prachtig. Flexibele 
binnen/buitenruimte waardoor hogere 
opkomst makkelijk opgevangen werd. 
Alles tot in de puntjes verzorgd met oog 
voor detail. Een toplocatie!”

Bilderberg Kasteel Doorwerth
Doorwerth

WOW!
Wij hebben
echt een top
middag
gehad

Heb jij ook zo’n goede ervaring? 
Deel je ervaring op MeetingReview.com
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https://www.bouwinfrapark.nl/
https://www.bilderberg.nl/garderen/hotel-t-speulderbos/
https://www.bilderberg.nl/garderen/residence-groot-heideborgh/
https://www.bilderberg.nl/apeldoorn/hotel-de-keizerskroon/
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-arnhem
https://www.thegreenarnhem.nl/
https://www.bilderberg.nl/oosterbeek/hotel-de-bilderberg/
https://www.bilderberg.nl/doorwerth/kasteel-doorwerth/
https://meetingreview.com/
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LANDGOED DE SALENTEIN
Comfortabel vergaderen in het midden van het land

10 comfortabele vergaderlocaties - 2 uitstekende restaurants - wijn van eigen bodega’s - vlees van eigen runderen

Landgoed de Salentein; het meest comfortabele landgoed van Nederland. 
Direct aan de A28, in het midden van het land. Met een keur aan faciliteiten voor 
zakelijke, feestelijke en gastronomische gelegenheden. Huis de Salentein biedt 
karakteristieke locaties. Al deze locaties zijn voorzien van moderne faciliteiten en 
daglicht. 

In combinatie met twee uitstekende restaurants en ruime 
evenementenlocaties biedt het landgoed unieke mogelijkheden voor het 
organiseren van workshops, presentaties en vergaderingen tot intieme diners en 
bedrijfsfeesten. Voor kleine (4) en grote gezelschappen (200).

Tevens serveren wij op Landgoed de Salentein de befaamde wijn van onze 
eigen Argentijnse wijngaarden en het vlees van eigen runderen. Het 
landgoed ligt op 5 minuten rijden van de A28.

We heten je graag van harte welkom op Landgoed de Salentein. Loop gerust 
binnen voor een kop koffie bij onze haard om jouw wensen te bespreken.

www.landgoeddesalentein.nl
info@landgoeddesalentein.nl

P U T T E R S T R A A T W E G  5 - 9  -  3 8 6 2  R A  -  N I J K E R K
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Waarom is het lezen van 
gastervaringen zo belangrijk?
Betrouwbare en waardevolle reviews worden geschreven door mensen die je deelgenoot willen 
maken van de ervaring zodat je dit mee kan nemen in je eigen besluitvorming.

Ze belichten de goede en minder 

goede elementen en komen met 

argumenten voor verbetering. Ook 

wordt duidelijk in welke context de 

ervaring is opgedaan. Het lezen van 

deze gastervaringen helpt je om een 

totaalbeeld te krijgen van de door 

jou geselecteerde locaties voor je 

volgende meeting en event. 

Waar ben jij voor het laatst blij verrast?

https://landgoeddesalentein.nl/
https://meetingreview.com/
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H E T  NU T  |  VAN  V E R B I N D I N G

WE LKOM  

I N  DE  WERE LD  

VAN  HE T  NU T .  

WAAR  TO EN  EN  NU  

E L KAAR  ONTMOE T EN .  

KOM  SAMEN  

MOO I E  P L ANNEN  MAKEN .  

PROOS T !  

OP  WAT  I S  EN  WAT  NOG  KOMT .  

MET  E L KAAR  

VOOR  E L KAAR .  

direct gelegen aan de A2 in Beesd (2-90 personen) | www.hetnut.nl | 
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Welke middelen zet jij in om 
de meeting leuker te maken?
Heb je al een keer virtual reality gebruikt tijdens je meeting of mensen achterover laten 
slaan door augmented reality of een hologram?

Een belangrijk element om een 

meeting meer impact te geven 

is door deze te combineren met 

een activiteit of hulpmiddelen. Zo 

gooien we tegenwoordig middels 

een zachte kubus de microfoon 

naar elkaar over in een grote zaal 

en imiteren we het Nieuw-Zeelands 

rugbyteam met een haka. 

Heb je al iets leuks in gedachten 

voor je volgende meeting?

http://www.hetnut.nl
https://meetingreview.com/
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Geniet van de groene, 
frisse en rustige omgeving

Meetings en events in de buitenlucht bij Bilderberg

de wensen van haar klanten, zorgt Bilderberg er-
voor dat ze er keer op keer in slaagt een meeting 
of event van hoge kwaliteit neer te zetten.

DE BUITENPLAATS
Bij Résidence Groot Heideborgh, winnaar van 
de Provincie Awards Gelderland in de catego-
rie XL, is een waar festivalterrein verrezen. De 

Buitenplaats bestaat uit een ruim aanbod aan 
mogelijkheden. Zo kun je hier een echte ‘out-
door cooking experience’ beleven. Tijdens een 
event zijn er diverse plaatsen in het bos waar je 
heerlijke gerechten kunt verkrijgen. Zo is er een 
buitenkeuken en een vuurplaats waar de meest 
smaakvolle gerechten geserveerd worden. Met 
verse producten uit het seizoen en veel aandacht 

MEETINGS EN EVENTS
Evenementen en vergaderingen in de buitenlucht 
zijn populairder dan ooit. Het lijkt wel of iedereen 
de natuur in wil. Bij Bilderberg draait het om het 
bieden van een bijzondere (buiten)ervaring aan 
haar gasten. De organisatie van buitenevents en 
meetings kun je dan ook met een gerust hart aan 
ze overlaten. Door in goed overleg te gaan over 

Steeds meer bedrijven zien het belang in van naar buiten gaan met het team. Een natuurlijke 
omgeving heeft een positief effect op mensen. We worden er niet alleen vrolijker en minder 
gestrest door, het verlaagt ook onze bloeddruk en hartslag. Résidence Groot Heideborgh 
in Garderen en Hotel De Bilderberg in Oosterbeek speelden in op de vraag naar unieke 
outdoor eventlocaties. Zij creëerden Summer in the Woods en De Buitenplaats.

https://www.bilderberg.nl/garderen/residence-groot-heideborgh/
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komst, van borrel tot teambuilding en van chique 
diner tot aan culinaire barbecue, wordt tot in de 
puntjes geregeld. Alle wensen met betrekking tot 
catering, aankleding en zitmogelijkheden zijn be-
spreekbaar. Op deze manier zorgt Hotel De Bil-
derberg ervoor dat een meeting of event volledig 
is afgestemd op jouw wensen.

Janneke van Beuzekom, General Manager van 
Hotel De Bilderberg vertelt: ‘’Er is veel vraag naar 

voor de bereiding wil De Buitenplaats een culi-
naire beleving bieden, waarbij ontspanning en op 
een laagdrempelige manier samenkomen cen-
traal staan. Ook kun je bij De Buitenplaats ver-
gaderen en brainstormen in de glazen tuinkamer 
of bij meerdere zitplekjes tussen de bomen. Wat 
De Buitenplaats zo uniek maakt, is dat deze niet 
alleen in de zomermaanden, maar het hele jaar 
open is voor events. 

Wouter Wagelaar, hoteldirecteur van Résidence 
Groot Heideborgh vertelt: ‘’Door de indeling met 
diverse foodstands en een speelse inrichting is 
het terrein bij kleinere groepen gezellig en bij gro-
tere groepen praktisch. De Buitenplaats is te om-
schrijven als ontspannen, vol sfeer en vol smaak. 
Een feestje voor iedereen.’’

SUMMER IN THE WOODS
Vlakbij Arnhem, verscholen in de prachtige bos-
sen van de Veluwe, ligt Hotel De Bilderberg. 
Zodra je de oprit van het historische landgoed 
oprijdt, zie je de eventlocatie van dit hotel al lig-
gen. Een sfeervol aangeklede open tent op het 
gazon voor het hotel is het decor voor Summer 
in the Woods. Een eventconcept waarbij gasten 
in Italiaanse sferen tot elkaar komen. De invul-
ling is veelzijdig: van een Italiaans zomerdiner 
aan lange tafels tot een mediterraan foodtruck 
festival. In de wintermaanden verandert Sum-
mer in the Woods in Winter in the Woods. De 
tent maakt dan plaats voor een Scandinavisch 
ingerichte glazen kas van 100m2. Iedere bijeen-

bijzondere manieren om als organisatie, team of 
partners bij elkaar te komen. De buitenlucht geeft 
daarbij aan iedere bijeenkomst een extra dimen-
sie. Bij Summer in the Woods staan ontspanning 
en plezier hoog in het vaandel. Door in goed 
overleg te gaan met de klant, zorgen we ervoor 
dat we een echte belevenis creëren.’’

D E  P R O V I N C I E  S P E C I A L  I S  E E N  I N I T I A T I E F  V A N  M E E T I N G R E V I E W

https://www.bilderberg.nl/garderen/residence-groot-heideborgh/
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Geen provincie die zo on-Nederlands aandoet en dat is meteen 
de grote charme. 

Misschien wel de enige provincie waar je direct een 
vakantiegevoel krijgt: Limburg. De gemoedelijke sfeer, het grote 
genieten en natuurlijk het natuurschoon. Dat heuvelachtige 
landschap, de diepe dalen en meanderende rivieren en beekjes, 
de vergezichten die je nergens anders in Nederland ziet. Dat 
maakt van Limburg zo’n geliefde en gewaardeerde locatie om 
zakelijk samen te komen.

Volop kastelen en burchten
Limburg kende ooit vele hertogdommen 
en overal zie je de bewijzen daarvan. Er 
zijn maar liefst 160 kastelen en burchten 
en velen daarvan zijn te huur als locatie. 
Echt een rijke ontvangst.

Bilderberg Hotel 
De Bovenste Molen
Venlo
Categorie M - tot 100 personen

Kasteel De Keverberg
Kessel
Categorie L - tot 250 personen

Bilderberg Kasteel 
Vaalsbroek
Vaals
Categorie XL - tot 500 personen

TheaterHotel De Oranjerie
Roermond
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Limburg

  Inspiratie stroomt door het Limburgse land

Maastricht, stad van 
internationale allure
Maastricht is de stad van de goede 
smaak en de meest Europese stad van 
Nederland. De Markt, terrassen vol ge-
zelligheid, culinaire kunststukjes… overal 
proef je van het goed leven.

Hemels heuvellandschap 
Tussen de heuvels van het zuidelijke deel 
van Limburg is veel moois verborgen. 
Zelfs onder de grond in de mergelgrotten. 
Of liever iets hoger in het unieke Geuldal 
nóg hoger bij het Drielandenpunt?

Met overal prachtlocaties voor een succesvolle partij of 
vergadering. Van industrieel mijn-erfgoed tot zonnige 
wijngaarden, van resten uit de Romeinse tijd tot een groots 
kasteel, van het gezellige Valkenburg tot het internationale 
Maastricht, Limburg maakt het uniek.
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In de provincie 
Limburg zijn 374 
meeting- en eventlocaties
Limburg heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,9 op basis van 872 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/limburg
https://meetingreview.com/vergaderruimte/venlo/bilderberg-hotel-de-bovenste-molen/2782
https://meetingreview.com/vergaderruimte/kessel/kasteel-de-keverberg/10861
https://meetingreview.com/vergaderruimte/vaals/bilderberg-kasteel-vaalsbroek/2920
https://meetingreview.com/vergaderruimte/roermond/theaterhotel-de-oranjerie/2818
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  Toplocaties in Limburg

“ Ik was hier met collega’s voor een 
bedrijfsuitje en ik kan geen minpun-
ten bedenken. Kamer, barbecue op 
het terras, ontbijt, catering....zelfs het 
weer was perfect.”

Bilderberg Hotel 
De Bovenste Molen
Venlo

Van der Valk Hotel Stein
Urmond

“ Thuiskomen in Stein-Urmond, een top 
locatie met goede faciliteiten en uitste-
kende Service.”

“ Inspirerende omgeving om teambui-
dingsessies en trainingen te geven. 
Lekker eten, goede service en je 
kunt het uit handen geven aan het 
personeel.”

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek
Vaals

“ 
Uitstekende locatie die wij exclusief 2 
dagen tot onze beschikking hadden. 
Zeer bijzonder. Het eten zowel ontbijt, 
lunch, snacks en diner voortreffelijk!”

Bilderberg Château Holtmühle
Tegelen

Je bereikt eerder 
overeenstemming 
als je elkaar aankijkt.
Spreek af! 

Ontmoeten op een STERlocatie?  Bekijk ze op MeetingReview.com
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https://www.bilderberg.nl/venlo/hotel-de-bovenste-molen/
https://www.hotelstein.nl/
https://www.bilderberg.nl/vaals/kasteel-vaalsbroek/
https://www.bilderberg.nl/de/tegelen/chateau-holtmuhle/
https://meetingreview.com/
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Het Nederland wat we eigenlijk niet meer kennen, komt tot leven 
in Overijssel. Een provincie om terug te gaan naar de essentie.

Denk je aan hoe Holland ooit was, dan denk je aan Overijssel. 
Je vindt er alles: waterrijke natuurgebieden, groene weilanden 
en glooiende bossen. Afgewisseld met historische steden, 
lommerrijke landschappen en kronkelende rivieren als de IJssel 
en de Vecht. Een van de dorpen aan de oevers is Ommen. 

On-Nederlands mooi
Het glooiende Salland is echt uniek in 
Nederland. Prachtige bossen en akkers 
met vergezichten die je nergens anders 
ziet. Ook Twente is bijna on-Nederlands 
mooi.

U Parkhotel 
Enschede
Categorie M - tot 100 personen

Postillion Hotel Deventer
Deventer
Categorie L - tot 250 personen

Theater Buitensoos
Zwolle
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Overijssel

  Alles Vecht om aandacht in Overijssel 

Lang niet alles is 
keurig recht
Ronduit uniek in Overijssel is het 
idyllische landschap. Paden en wegen 
slingeren er doorheen. Met meidoorn-
hagen als natuurlijke scheiding van de 
landbouwgronden.

Hollands Venetië en meer
Een beroemde plaats in Overijssel is 
Giethoorn. Wereldwijd geliefd door de 
vele bruggetjes en punters. Maar ook 
steden als Almelo, Hengelo en Kampen 
zijn de moeite waard.

Met zo’n twee miljoen dagjesmensen per jaar een grote trekpleister. Maar 
ook de Hanzesteden vol historische monumenten staan vol prachtige 
locaties. Of toch liever vergaderen in de buurt van een Saksische 
vakwerkboerderij of een van de vele watermolens? Waar je ook boekt, je 
geniet altijd van een bijzonder doorkijkje waarbij alles vecht om aandacht.
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In de provincie Overijssel 
zijn 349 meeting- en 
eventlocaties
Overijssel heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,8 op basis van 1824 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/overijssel
https://meetingreview.com/vergaderruimte/enschede/u-parkhotel/3366
https://meetingreview.com/vergaderruimte/deventer/postillion-hotel-deventer/3311
https://meetingreview.com/vergaderruimte/zwolle/theater-buitensoos/9421
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  Toplocaties in Overijssel

“ Zoals altijd ook deze dag prima 
ontvangst in Hotel Wientjes, ideaal 
gelegen vlakbij station Zwolle. Een 
plek waar wij ongestoord en effectief 
kunnen werken.”

Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Zwolle

Postillion Hotel Deventer
Deventer

“ Een goede locatie is het halve 
werk. Topvergadering gehad dankzij 
de stijlvolle vergaderzaal en het 
heerlijke eten.”

“ Laat je verrassen en verwonderen in 
hartje Zwolle. Een inspirerend congres, 
een prikkelend bedrijfsfeest of een 
meeslepende voorstelling.”

Theater Buitensoos
Zwolle

“ Geeft uw bijeenkomst een podium. 
Perfect bereikbaar tegenover station 
Zwolle, goede service, aandacht en 
smaakvolle catering.”

Nieuwe Buitensociëteit 
Meeting Center
Zwolle

Je hebt nooit last van 
een slechte verbinding 
als je elkaar ontmoet.
Spreek af!

Ontmoeten op een STERlocatie? Bekijk ze op MeetingReview.com
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https://www.bilderberg.nl/zwolle/grand-hotel-wientjes/
https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-deventer
https://theaterbuitensoos.nl/
https://www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl/
https://meetingreview.com/


Uw zakelijke bijeenkomst tot in de puntjes verzorgd, met oog voor detail.

Bij Postillion Hotels heten we iedere gast persoonlijk welkom. Dat hoort bij gastvrijheid 
vinden wij. Zo heeft u altijd een aanspreekpunt en zorgen onze professionals dat het u
en uw gasten aan niets ontbreekt. Laat ons u verzorgen met goede koffie, concentratie-
verhogend Brainfood en onze heerlijke gerechten. Zo haalt u, samen met uw gasten,
het maximale uit uw meeting.

Mind your business

“ Vragen? Ik ben altijd
 bereikbaar onder 
 deze sneltoets ”

Ben
medewerker bediening

POSTILLION
HOTEL DEVENTER postillionhotels.com

Mind your business

Gratis parkeren  |  Gelegen aan de A1  |  Mogelijkheden van 2 tot 300 personen  |  15 zalen  |  Brainfood

https://www.postillionhotels.com/nl-nl/hotels/postillion-hotel-deventer


The magic happens 
when you are here: 
Theater Buitensoos

Theater Buitensoos ontstond in het midden van 
de 19e eeuw. Het gebouw werd omgeven door 
een prachtige tuin waarin al snel een muziektem-
pel werd neergezet. Zowel leden als niet-leden 
van de sociëteit kwamen hier om samen te ge-
nieten van zomeravond-concerten. In de open 
lucht, wat in ons Hollandse klimaat niet altijd ide-
aal bleek. De bouw van de grote zaal in 1889 was 
de oplossing én een gouden idee. Het werd de 
magische theaterzaal die we nu nog dagelijks en 
dankbaar gebruiken. 

Echte magie creëer je natuurlijk samen. Daar 
zijn we bij Theater Buitensoos van overtuigd. 
Uitdagingen worden verrassende oplossingen 
wanneer klanten en gasten worden verbonden 
met de ervaring van het team binnen het theater. 
Juist door samen te werken, mee te denken en 
mee te dromen, ontstaan er events met effect en 
momenten met impact.

“ECHTE MAGIE CREËER JE 
SAMEN. JUIST DOOR SAMEN 
TE WERKEN, ONTSTAAN 
ER ONVERGETELIJKE 
EVENTS EN INSPIRERENDE 
ONTMOETINGEN.”

De authenticiteit en multifunctionaliteit van de 
theaterzaal, gecombineerd met de creatieve en 
hartverwarmende gastvrijheid resulteren duide-
lijk in hoge reviewscores (gemiddeld een 8,5). 
Recent veroverde Theater Buitensoos hiermee 
een overtuigende 3e plek tijdens de Nationale 
Meeting Awards in de categorie XXL. 

Naast een groot congres, bedrijfsfeest of uniek 
event op zoek naar een vergaderlocatie? Thea-
ter Buitensoos grenst aan Nieuwe Buitensociëteit 
Meeting Center. Perfect bereikbaar tegenover 
station Zwolle. Uitstekend geschikt voor vergade-
ringen, trainingen en seminars met 52 zaaloplos-
singen. Eindeloze mogelijkheden, van 1 tot 1.250 
personen onder één dak.

Op zoek naar een magische locatie? Loop vooral 
een keer bij ons binnen en laat je verwonderen!  

THEATERBUITENSOOS.NL

D E  P R O V I N C I E  S P E C I A L  I S  E E N  I N I T I A T I E F  V A N  M E E T I N G R E V I E W
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Waar historie en toekomst elkaar vinden, gebeurt iets 
wonderlijks. Theater Buitensoos geeft dat verbluffende 
gevoel, al meer dan 130 jaar. Vandaag de dag is het sterker 
voelbaar dan ooit. De sfeer van toen en faciliteiten van 
nu maken van deze theaterzaal een magische bron van 
mogelijkheden. Het is een decor voor ontmoetingen, 
podium voor ideeën en een ruimte voor wensen. 
Onbegrensd en grenzeloos, dat is Theater Buitensoos.

https://theaterbuitensoos.nl/
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Drenthe is veel meer dan het land van Bartje. Misschien wel de 
provincie met het mooiste landschap van ons land.

Drenthe is in alle opzichten een bijzondere provincie. Rij door 
het landschap en overal zie je de tijd van toen. Heidevelden, 
oude bossen, stuifzandgebieden, verborgen vennetjes, 
hunebedden, diepe beekdalen en historische esdorpen wisselen 
elkaar af. Met onderweg monumentale locaties om al dat moois 
in alle rust op je in te laten werken. Misschien wel midden in de 
bossen. Of toch dat hutje op de heide. 

Terug in de natuur
In Drenthe is de rust voelbaar. De 
beschermde Dwingelderveld, Drents 
Friese Wold en Drentsche Aa zijn 
toplocaties voor een bijeenkomst. 

Ruimte & Rust 
Eesergroen
Categorie S - tot 25 personen

Van der Valk Hotel Assen 
Assen
Categorie L - tot 250 personen

De Bonte Wever 
Assen
Categorie XXL - vanaf 500 personen

Award winnaars
van Drenthe

  Drenthe, een provincie met een verhaal

Hapje, drankje, luisteren
Niks mooier dan overnachten na een 
event en gewekt worden door een vogel 
fluitconcert. Of komen je gasten toch 
liever een ree in het wild tegen?

Volop archeologie
In Drenthe ga je terug in de tijd. Kijk naar 
de hunebedden. Unieke overblijfselen uit 
het stenen tijdperk. Heel anders dan de 
hotelbedden die alle comfort bieden.

Maar op welke plek je feest of vergadering ook is, de inspiratie komt 
vanzelf. Met altijd een authentiek dorp of levendigere stad om de hoek. 
Assen, Emmen en Hoogeveen, steden vol historie en modern vertier. 
Maar waar je het event ook organiseert, iedereen komt gegarandeerd 
terug met een verhaal.
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In de provincie Drenthe 
zijn 149 meeting- en 
eventlocaties
Drenthe heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,5 op basis van 111 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/drenthe
https://meetingreview.com/vergaderruimte/eesergroen/ruimte-&-rust/3850
https://meetingreview.com/vergaderruimte/assen/van-der-valk-hotel-assen/3804
https://meetingreview.com/vergaderruimte/assen/de-bonte-wever/3803
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  Toplocaties in Drenthe

“ Prachtige locatie in een rustige omgeving, 
waardoor je kunt focussen op de 
bijeenkomst. Ontspannen sfeer waarin 
je snel op je gemak bent. Heerlijke 
maaltijden. Echt een aanrader!”

Ruimte & Rust
Eesergroen

Van der Valk Hotel Assen
Assen

“ Prachtige omgeving en fantastisch 
bijpassend eten en drinken. Het was 
weer een feestje om hier te zijn.”

Hier wordt
nog veel 
over nagepraat, 
iedereen 
was heel 
enthousiast.

Heb jij ook zo’n goede ervaring? 
Deel je ervaring op MeetingReview.com
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https://www.ruimte-rust.nl/
https://www.hotelassen.nl/
https://meetingreview.com/
http://dnls.nl/


→  18 ZALEN MET KLASSE 

→ 4 BOARDROOMS 

→     189 LUXE HOTELKAMERS

→ GOUDEN GREENKEY

→  GRATIS PARKEER- 

GELEGENHEID

V E E L 
M E E R 

D A N  E E N 
H O T E L

Hotel Assen is hét meetingpoint in Noord-

Nederland. Met een goede bereikbaarheid, 

multifunctionele zalen en een luxe uitstraling. 

Van kleine tot grote groepen, van eendaags 

tot meerdaagse congressen, van zakelijk 

tot particulier; bij Hotel Assen zijn de 

mogelijkheden eindeloos.

E N T H O U S I A S T ? 

B E L  M A R L I E S

ontvang de speciale voorwaarden

+31 - 592 85 16 51

VAN DER VALK HOTEL ASSEN
BALKENWEG 1 ASSEN  |  28EVENTS@ASSEN.VALK.NL 

HOTELASSEN.NL

https://www.hotelassen.nl/
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In de stoel met
Robert Spakman
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Dan kijk je vaak naar beoordelingen 
van andere gasten op reviewsites. 
Deze reviewscore blijkt bij voldoende 
beoordelingen een belangrijk onderdeel 
in het selectie- en keuzeproces van 
consumenten. Dit wil je toch ook voor de 
keuze van de locatie voor jouw belangrijke 
meeting of event? Wat vinden anderen?

Je locatie is heel belangrijk voor het succes van je meeting of 
event. Bij een event wil je ontvangen worden door enthousiaste 
medewerkers op een schitterende locatie. Voor een training 
is het fijn als er daglicht is, de WiFi en presentatiematerialen 
optimaal werken en je kopje koffie lekker smaakt.

Voor een brainstorm kan het eigenlijk niet gek genoeg zijn 
zolang de locatie je maar inspiratie geeft. Bij een coachruimte 
is geluidoverlast niet prettig terwijl bij een bedrijfsfeest de 
speakers hard mogen knallen. Ervaringen lezen van anderen 
helpen je hierbij enorm.
 
In 2014 zijn we gestart met een onafhankelijk reviewplatform 
voor meeting- en eventlocaties. Je kan gebruikerservaringen 
lezen over de locatie, de zaal, het eten & drinken, maar ook 
over het boekingsproces. Je bent natuurlijk pas een toplocatie 
als je op alle punten goed weet te scoren. Het verrassende? 
Er komen zulke geweldige locaties naar boven! En je staat zelf 
niet meer voor onaangename verrassingen als je ervaringen 
van anderen hebt gelezen voordat jíj boekt!

ROBERT SPAKMAN
initiatiefnemer MeetingReview

Zoek je een hotel 
of restaurant?

https://www.hotelassen.nl/
https://www.linkedin.com/in/robertspakman
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Nederland houdt van polderen. Maar dat is zeker niet de enige 
reden waarom Flevoland zo’n geliefde locatie is. 

Nederland overlegland. Waar je ook over vergadert, aan het 
einde van de dag ligt er een plan waar iedereen mee verder kan. 
Waar kan je nu beter polderen dan in Flevoland? Nederlands 
jongste provincie die zichzelf steeds vernieuwt. Kijk naar de 
baanbrekende architectuur in Almere en Lelystad.

De energie van 
jonge steden
Almere en Lelystad zijn echte durf-te-
doen steden. Bouwprojecten zijn steeds 
gewaagder. Tiny houses, zelfbouw, 
gebouwen in alle kleuren en vormen… 
hier kun je pas echt vernieuwen. 

deVLOER
Almere
Categorie M - tot 100 personen

Award winnaars
van Flevoland

  Flevoland, ’s werelds grootste polder

Natuur de natuur laten zijn
Uniek in Europa: de Oostvaardersplas-
sen. Een groots moerasgebied met 
rietvlaktes, graslanden en waterplassen. 
In dit internationaal befaamde vogelpara-
dijs heeft een event uitzicht op meer.

Locaties met vermaak
Events met vermaak zijn altijd een suc-
ces. Bij Walibi heb je de hoogste, langste 
en snelste achtbanen. In Batavialand en 
-stad ervaar je historische scheepvaart 
en hippe outlets. 

Of naar de beroemde, ongerepte natuur van de Oostvaardersplassen 
en Horsterwold. En waar ter wereld vind je historische eilanden als Urk 
en Schokland, gewoon op het droge? De zeesfeer van toen proef je er 
nog steeds. Dat geldt zeker ook voor Batavialand en Bataviastad, waar 
historische scheepsbouw en shoppen hand-in-hand gaan.
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In de provincie 
Flevoland zijn 124 
meeting- en eventlocaties
Flevoland heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,9 op basis van 293 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/flevoland
https://meetingreview.com/vergaderruimte/almere/devloer/6446
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De meest noorderlijke provincie van Nederland biedt veel 
afwisseling. Van bijzondere landschappen tot een levendige 
sfeer.

Bij alle organisatoren van events en vergaderingen staat de 
provincie Groningen hoog aangeschreven. Kijk alleen al naar de 
stad Groningen. In 2006 nog verkozen tot de beste binnenstad 
van Nederland. De stad bruist van de energie door de vele 
studenten en heeft vele gezellige cafés en restaurants op het 
stadsmenu.

Met wadlopen bedenk 
je altijd wat
Soms wil je net even wat anders. Trek 
dan de stoute laarzen aan en ga georga-
niseerd wadlopen. Genoeg plekken voor 
een geslaagd diner na afloop.

Best Western Plus 
Hotel Groningen Plaza
Groningen
Categorie L - tot 250 personen

Award winnaars
van Groningen

  Groningen, het hoge én mooie noorden

Rust, ruimte en 
weidse uitzichten
In Groningen vind je unieke landschap-
pen, statige landgoederen en volop rust 
rond de dorpen. Wie stil is, kan de rust 
horen. 

Uitzicht op veel moois
Waar je ook kijkt in Groningen, je geniet 
altijd van een groots uitzicht. Over de 
weilanden en natuurlijk over de Eems, 
het handelshart van de provincie. 

Net zo bijzonder zijn de landschappen binnen de provincie. 
Het Hoogeland, Lauwersland, Oldambt, Het Westerkwartier en 
Westerwolde… stuk voor stuk streken met een uniek karakter. Van 
prachtige vergezichten tot monumentale borgen… in Groningen ben 
je geborgd van locaties van hoog niveau.
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In de provincie 
Groningen zijn 169 
meeting- en eventlocaties
Groningen heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,3 op basis van 95 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/groningen
https://meetingreview.com/vergaderruimte/groningen/best-western-plus-hotel-groningen-plaza/6521
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Op welk deel van Zeeland je ook bent, de eilanden zijn bepaald 
niet zuinig in het aanbieden van toplocaties. 

Denk je aan Zeeland dan denk je aan de enorme kustlijn, de 
historische steden en een natuur die niet te zuinig is. Op alle vijf 
de eilanden vind je de mooiste stranden, maar ook steden vol 
historie, idyllische boerendorpen en uitgestrekte polders. Omdat 
het grootste deel van Zeeland onder de zeespiegel ligt, is er 
altijd strijd geweest tegen water. 

Hier was altijd handel
Ook in de Gouden Eeuw was Zeeland 
een echte handelsplek. Werkelijk alle 
scheepshandel werd verhandeld. De be-
wijzen en monumenten zijn overal te zien. 
Prachtplekken om iets te organiseren.

De provincie Zeeland heeft nog 
geen locaties die gekwalificeerd 
zijn voor de Provincie Award 2019

Award winnaars
van Zeeland

  Zon, zee en Zeeland

Deltawerken, wereldberoemd
De hele wereld komt naar Zeeland om 
te zien hoe wij de strijd tegen het water 
hebben gewonnen. Niet met de vinger 
in de dijk, maar met een dijk van een 
verdedigingswal: de wereldberoemde 
Deltawerken.

Water, water 
en nog eens water
Ale je op ideeën wilt komen, is Zeeland 
de juiste plek. Langs het water, maar 
natuurlijk ook op het water. De mogelijk-
heden zijn eindeloos.

Maar er was ook veel handel dankzij het water. En dat voel en proef 
je in historische steden als Middelburg, Goes en Veere. Met ontelbaar 
veel monumentale locaties. Of organiseer je liever iets bij een van de 
vele stranden en badplaatsen? Waar je ook voor kiest: de goede ideeën 
waaien als vanzelf binnen. 
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In de provincie 
Zeeland zijn 121 
meeting- en eventlocaties
Zeeland heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,2 op basis van 10 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/zeeland
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Water, ruimte en eigenzinnigheid. Geen provincie zo 
eigengereid als Friesland. Een prachtplek voor events.

De enige provincie met een eigen taal heeft tal van locaties 
om trots op te zijn. Nergens in Nederland vind je zoveel 
water, ruimte en rust. Wie van mooie steden, watersporten 
en natuur houdt, kan hier met gerust hart een meeting 
organiseren. Van de Friese meren tot historische steden, 
van Friese Wouden tot de groenste weilanden… dit is de 
provincie waar je Friese harten wint. 

Elf steden met 
een verhaal
Friesland zit vol authentieke historie. Van 
Leeuwarden tot Stavoren, van Hindeloo-
pen tot Franeker… alle steden hebben 
een historie om trots op te zijn.

De provincie Friesland heeft nog 
geen locaties die gekwalificeerd 
zijn voor de Provincie Award 2019

Award winnaars
van Friesland

  It giet oan in Friesland

Net zo apart zijn 
de activiteiten
Skûtsjesilen, Fierljeppen en kaatsen… 
Friesland heeft unieke activiteiten die 
goed vallen bij elk bedrijfsuitje.

Bijzonder zit in de natuur
Natuurlijk, de Friese meren kent 
iedereen. Maar net zo mooi zijn de 
terpdorpen, slingerende binnendijken en 
de Waddeneilanden. Prachtige locaties 
gegarandeerd. 

En waarom niet de overtocht naar een van de Waddeneilanden? 
Unieke eilanden met een sfeer en natuur die net zo eigen is als 
Friesland. Waar je het evenement ook organiseert, je kiest voor 
iets eigens. 
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In de provincie 
Friesland zijn 235 
meeting- en eventlocaties
Friesland heeft een gemiddelde MICE 
reviewscore van 8,5 op basis van 23 
online gastervaringen.

https://meetingreview.com/province-award/friesland


P L AY T I M E .  A N Y T I M E .

Sommige mensen zeggen dat werk en plezier niet samengaan. 
Wat ons betreft sluit het een het ander niet uit. 
Bij Golden Tulip vinden we dat je plezier moet maken wanneer  
je maar wilt. Hoe meer plezier, hoe beter het resultaat.

Onze Tulip Inn en Golden Tulip hotels bieden volop mogelijkheden  
voor uw bijeenkomsten en evenementen. Stad, strand of bos?  
Wat uw wensen ook zijn, bij Golden Tulip is het mogelijk.

Laat u inspireren. PLAYTIME, ANYTIME.

G O L D E N T U L I P. C O M

Playtime. Anytime.

https://www.goldentulip.com/nl-nl/

