reflect. is een informele
ruimte om op de bank en
met de voeten op tafel
de plannen te reflecteren.
Youmeet biedt verschillende
informele ruimten.

decide.

Creativiteit krijgt alle ruimte.
In create. word je gestimuleerd om met nieuwe ideeën
te komen. Het is dan ook dé
ruimte voor creatieve ideeënontwikkeling.

design.

speak.

resultaatgericht
vergaderen.

Stelt u zich voor. Uw vergadering…
voorzien van alle faciliteiten en
gemakken die u zich wenst. In een

de bezielende leiding van experts die
gebruik maken van bewezen methodieken. Een vergadering met resultaat,
waarin knopen worden doorgehakt,
die inspireert, enthousiasmeert,
teamgeest oplevert...

Welkom bij Youmeet!

Een flexibel en uniek
auditorium. Gericht zenden,
geboeid luisteren en energieke interactie. speak. is
de ruimte waar u een project
kunt opstarten, presentaties
kunt geven, draagvlak kunt
creëren en meningen kunt
uitwisselen.

In design. ontstaan oplossingen, plannen en strategieën. Het is een multimediaal
lab met statafels waar de
allernieuwste technologie
leidt tot verrassende resultaten, zoals een podcast in
plaats van een geschreven
rapport.

reflect.

het doel van uw vergadering. Onder

create.

inspirerende omgeving die aansluit op

Hier worden spijkers met
koppen geslagen. decide.
is een formele ruimte voor
het nemen van besluiten.
Zittend aan de ronde
tafel kan ook virtueel mee
vergaderd worden. Een
passende afsluiting van uw
vergadering.

Ruimten
Youmeet heeft vijf vergaderomgevingen,
ieder met hun eigen sfeer, voor de
verschillende fases die een resultaat-

create.

reflect.

02. Ideeën genereren

gerichte vergadering kent. De opstart,

04. Reflecteren

Een bijzondere ruimte voor

ideeën genereren, oplossingen bedenken,

Een huiskamer om in informele

creatieve ideeënontwikkeling.

reflecteren en besluiten nemen.

sfeer de plannen te reflecteren.

Workshops
U heeft de keuze of u onze begeleiding
wilt inzetten en zo ja, in welke vorm.
We hebben gedreven experts in huis
die elke vergadering tot een succes
maken. Zij gebruiken bijzondere
methodieken die leiden tot resultaat.

Service
Onze servicegraad is ongewoon hoog.

design.

decide.

De catering, de voorbereidende stukken

03. Oplossingen bedenken

met de uitnodiging, het vastleggen

Een multimediaal lab, voor het ont-

van de resultaten, bespreek het met

werpen van oplossingen, plannen en

05. Besluiten nemen

ons, dan maken wij uw programma

strategieën.

Een formele ruimte voor beslissen,

op maat!

waarbij ook virtueel mee vergaderd kan worden.

Youmeet ontwikkelt door…
Wij verzorgen regelmatig informatieve lezingen, sessies en workshops
over nieuwe manieren van werken. Zo
bent u als eerste op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen.

Centraal gelegen
Youmeet is geschikt voor een groep

speak.

van vier tot circa dertig personen en

01. De opstart

bevindt zich in Creative Valley, een

Een flexibel auditorium voor het

uniek gebouw, centraal gelegen in

bespreken van het doel en het

Papendorp, Utrecht.

met elkaar doornemen van de

een nieuw totaalconcept

probleemstelling.

Contact?

voor resultaatgericht

Bent u geïnspireerd en wilt u kennis-

vergaderen in inspirerende

maken of een vergadersessie reserveren,
neem dan contact met ons op:

ruimten, met een creatieve

Theda Kunnen (06 20 01 55 23 of
theda@youmeet.nl)

aanpak door deskundige

Joyce Aangeenbrug (06 51 51 83 71 of
joyce@youmeet.nl).

Youmeet is een initiatief van YNNO,

Of kijk op: www.youmeet.nl

hét adviesbureau voor innovatief werken.

begeleiders.

