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Meeting Plaza Utrecht CS (MPU) is een unieke, centraal gelegen locatie midden op 
Hoog Catharijne en is de plek om elkaar te ontmoeten. Met een flexibele inrichting 
en uitgebreide faciliteiten ideaal voor het organiseren van die ene belangrijke 
vergadering. Maar ook voor een groot evenement of kleinschalige workshop kun je 
bij ons terecht. In de World of Society 3.0 is er bovendien de gelegenheid om je snel 
en gemakkelijk te verbinden aan een diverse groepen zelfstandig professionals met 
kennis, vaardigheden en contacten. Meeting Plaza Utrecht facciliteert een zo optimaal 
mogelijk, natuurlijk leerklimaat, dat uitnodigt tot kennis delen en kennis opdoen. 
Wij faciliteren het succes van anderen!

“ Wij faciliteren het 
succes van veranderen”

Connect
Registreer je op onze site en geef aan welke kennis, 
talenten en interesses je in huis hebt. Deel jouw
focus van vandaag via passport.seats2meet.com 
en word direct gematched aan relevante personen.

Collaborate
Gebruik het S2M Passport ook om te kijken wie 
en welke kennis er momenteel op onze locatie 
aanwezig is. Vind je een interessant persoon? 
Start dan een chat.

Grow
Deel je kennis en ontdek gezamenlijke kansen. 
De Erasmus Universiteit Rotterdam valideerde 
het S2M Passport al in 2015. Gebruikers ervaren 
relevante ontmoetingen die leiden tot nieuwe
business.

Meeting Plaza biedt veel meer dan 
alleen meetingspaces en workspaces. 
Wij stimuleren spontane relevante 
ontmoetingen (serendipity) en creëren 
een waardenetwerk waar ook jij gebruik 
van kunt maken!



Wij vinden het essentieel dat er kruisbestuiving 
ontstaat doordat mensen (onverwachte) 
relevante ontmoetingen hebben met anderen 
(serendipiteit). Op onze locatie is alles gericht op 
het laten ontstaan van serendipiteit, een mooi 
woord voor iets waar je niet naar op zoek was, 
maar dat toevallig precies nodig is op dat moment 
om verder te komen. Dit bereik je als je je open 
stelt en jezelf zichtbaar maakt in het (wereldwijde) 
netwerk van verbonden mensen, door jouw eigen 
potentieel, jouw kennis, jouw talenten en ook de 
vragen die je hebt online te delen. Per dag bestaat 
dat netwerk uit andere mensen, waardoor iedere 
dag realtime nieuwe matches kunnen ontstaan en 
jouw verblijf op onze locatie relevanter wordt.
Meeting Plaza is een Powered by Seats2meet 
locatie. Als Seats2meet (S2M) gebruiker krijg 
jij gratis een S2M Passport. Ga naar Passport.
seats2meet.com en bekijk welke professionals, 
content, events en locaties passen bij jouw focus 
van vandaag!

Het 
S2M 
Passport

ZICHTBAARHEID



Het vernieuwde 
Meeting Plaza 
Utrecht 

Na 20 jaar MPU was het tijd voor vernieuwing. In 
2018 is onze locatie volledig verbouwd om een 
enorme upgrade te realiseren. Sinds januari 2019 
beschikken wij over een totaal vernieuwd MPU 
met 17 meetingspaces, een centrale lounge, een 
(semi-open) keuken en een riante buitenruimte in 
de vorm van een daktuin. 

Met de nieuwe faciliteiten zoals luchthuishouding, 
nieuwe entree, voorzieningen in de ruimten 
en de nieuwe inrichting zijn we helemaal klaar 
voor de toekomst. Met onze (interieur)architect 
Studio Fabrick (bekend van B-Amsterdam, Social 
Impact Factory en bijv de kantoren van Blendle 
en Snappcar) zijn wij een nieuwe weg ingeslagen. 
MPU heeft een mooie lichte, sfeervolle uitstraling 
gekregen. Veel natuurlijke materialen en 
kleuren komen terug, zoals hout, betonlook en 
frisse en vooral ook warme kleuren. Daarnaast 
word je verrast door bijzondere elementen, 
zoals glazen puien in de meetingspaces, 
afwisselend marmoleum vloeren met zachte 

vloerbedekking, een (semi)open keuken met 
volop belevingselementen.

Ons team is uiteraard mee verhuisd. Hiermee 
ben je van de persoonlijke service en aandacht 
van het team van MPU, ook op de nieuwe locatie, 
verzekerd!

LICHT & RUIMTE



Voeding verbindt: samen koffie drinken, lunchen 
en borrelen draagt bij aan het versterken van 
een gezamenlijke sfeer. Wij zijn trots op onze 
keuken. Daarom hebben wij een open keuken. 
Hier wordt elke dag met liefde de lunch voor 
je bereid, neem vooral een kijkje. De lekkerste 
salades, warme gerechten en verse soepen 
dragen bij aan een effectieve meeting en een 
goed gesprek. 

Koffiebuffetten
Onze koffiebuffetten zijn onderdeel van ons 
ontmoetingsconcept.
Daarom staat de koffie en thee bij ons buiten 
de ruimtes. Hiermee stimuleren wij om uit 
de ruimte te gaan en in beweging te komen 
en met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast 
kunnen wij met versgemalen koffiebonen uit 
de automaten altijd de kwaliteit waarborgen.  
De machines zijn van het bedrijf Overwijk, één 
van onze meemakers. Overwijk onderscheidt in 
haar duurzaamheidsbeleid drie pijlers: Milieu, 
Product en Mens. Zij streeft ernaar bewust 
om te gaan met grondstoffen, de hoeveelheid 
afval te beperken en het productaanbod te 
verduurzamen. De herkomst van de boon en het 
verhaal achter de branderij staan centraal. 
 

Food & Beverage beleving
Meemakers
Wij werken samen met partijen die 
dezelfde filosofie hebben als wij. We streven 
naar optimale talent benutting, en het ver-
sterken van elkaar. Duurzaamheid, seizoens-
groente en verschillende culturen komen 
terug in onze food & beverage beleving.

ETEN VERBINDT



Onze thema’s

Renewed 
energy

Aim for
the moon

Japanese
life philosophy

Meeting Plaza bestaat al sinds 1989 en is 
gericht op groepen en groepsprocessen. 
MPU is van oorsprong een vergaderlocatie. 
Een landelijk centrale locatie gericht op 
opleiders, trainers en cursisten waarbij 
kennisoverdracht centraal staat waar MPU 
faciliteert in:

1. Het volledig ontzorgen van de trainer
2. Een optimaal energierijk leerklimaat
3. Een fijne, leerrijke ervaring voor gasten

In de ruimtes van Meeting Plaza worden de drie 
thema’s Renewed Energy, Aim for the moon en 
Japanse levensfilosofie toegepast in de 
ruimtes.

De inrichting van het nieuwe Meeting Plaza is 
geïnspireerd op Scandinavisch design. Ge-
bruik van pure materialen en een ingetogen in-
richting. Ook groen en gezondheid spelen een 
belangrijke rol. Door een optimaal natuurlijk 
leerklimaat te creëren (door inrichting, eten/
drinken en servicegerichte beleving) wordt le-
ren in de omgeving van MPU een ervaring waar 
je niet alleen kennis maar ook nieuwe energie 
opdoet. Waarbij er verder gekeken wordt in 
ambitie, visie en durf. Waar je je kunt laten 
leiden door serendipiteit en andere toevallig-
heden. “Be here, wherever you are.” Vind jouw 
inspiratie bij Meeting Plaza Utrecht CS.



Garden -Code A

Zaal Bridges -Code B

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 5 - 13  5 - 14  5 - 17 If you have a garden and a library, you have 
everything you need.
- Marcus Tullius Cicero 

Deze zaal heeft een prachtig uitzicht over de 
(geheel rookvrije) daktuin. In deze dynamische 
ruimte is alles in te delen naar eigen voorkeur. 
Zowel de tafels als de audiovisuele middelen zijn 
verrijdbaar en de stoelen zijn licht en makkelijk 
stapelbaar. Zo kan er ook tijdens de bijeenkomst 
van opstelling worden gewisseld.

THEATER CREATIEVE OPSTELLING

 5 - 13 5 - 25
CABARET

 5 - 17

Bridges become frames for 
looking at the world around us.

- Bruce Jackson

Bij Meeting Plaza staat kennis opdoen en delen 
centraal. De brug is het symbool voor de uitwisse-
ling van gedachten en ervaringen. Met de glazen 
wanden heeft deze zaal een open karakter en is 
de ruimte naar wens in te richten door verrijdbaar 
en licht meubilair. Met uitzicht op het dakterras 
voelt het net alsof je midden in de natuur zit. 

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 5 - 13  5 - 14  5 - 20

THEATER CREATIEVE OPSTELLING

 5 - 13 5 - 30
CABARET

 5 - 21

ReneRenewewedd
enerenergygy

ReneRenewewedd
enerenergygy

40 M2

35 M2



Water is the driving force of all nature.
 - Leonardo da Vinci

Northern Lights - Code C

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 7 - 19  7 - 24  7 - 30

In een Scandinavisch design mag het Noorder-
licht niet ontbreken. In deze kalme zaal is veel 
natuurlijke lichtinval en zijn de afbeeldingen op 
de muur een inspiratie voor de magische mo-
menten die in een bijeenkomst kunnen ontstaan. 
Het meubilair is licht en verrijdbaar, en kan naar 
ieders wens worden ingericht.

THEATER CREATIEVE OPSTELLING

 7 - 21 7 - 45
CABARET

 7 - 29

Blue Ocean - Code D
Scandinavië is omringd door water, daarom hebben wij de 
zaal Blue Ocean een zeeblauwe tint gegeven en heeft deze 
zaal prachtig uitzicht over de grachten van Utrecht. Blue 
Ocean is ook herleidt van de Blue Ocean Strategy; kern van 
deze strategie bestaat erin nieuwe markten te creëren, de 
Blauwe Oceanen. Dit staat in tegenstelling met het in een be-
staande markt met anderen in concurrentie treden.Deze zaal 
is volledig flexibel in te richten en voorzien van verrijdbaar 
meubilair en audiovisuele middelen.

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 5 - 15  5 - 18  5 - 20

THEATER

 5 - 35
CABARET

 5 - 21

An uncontested market space makes 
competition irrelevant.
-  Kim & Mauborgne

ReneRenewewedd
enerenergygy

ReneRenewewedd
enerenergygy

60 M2

50 M2



Simplicity - Code E

The Mountain -Code F

CARRE

 4 - 10

Progress is man’s ability to complicate 
simplicity.
-  Thor Heyerdahl

In deze rustige ruimte gaan we terug naar de 
basis. In deze afgelegen ruimte kan in uiterste 
concentratie gewerkt worden. 
De lange tafel is perfect voor vergaderingen en 
brainstormsessies. 

Over every mountain there is a path, 
although it may not be seen from the valley. 

-Theodore Roethke

Het beste uitzicht is altijd bovenop de berg te 
vinden. Deze lijn wordt doorgetrokken met deze 
centrale zaal grenzend aan het restaurant. Het 
vele glas geeft de ruimte een open sfeer met een 
mooi uitzicht over de locatie. Knus en perfect 
voor vergaderingen en brainstormsessies. 

CARRE

 3 - 8 

ReneRenewewedd
enerenergygy

ReneRenewewedd
enerenergygy

30 M2

20 M2



Intelligence without ambition is a bird 
without wings.
- Salvador Dali

Ambition - Code G

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 16 - 30  16- 34  16 - 50

De grootste zaal van de locatie staat centraal in 
de locatie. En heeft dan ook als toepasselijke titel 
Ambition. De kleur blauw staat voor openheid en 
ambitie. De glazen wanden geven openheid en 
transparantie. En met het verrijdbare en stapel-
bare meubilair is bijna alles mogelijk in deze zaal. 
En door de multi-inzetbare mobiele geluidsinstal-
latie is alles goed hoorbaar. 

THEATER CREATIEVE OPSTELLING

 7 - 21 25 - 120
CABARET

 20 - 50

Vision - Code H 

Deze centraal gelegen ruimte ligt gelijk naast de 
ruimte Ambition. In deze ruimte komt natuur-
groen naar voren. Groen staat voor de groei die 
iedereen kan doormaken door kennis te 
vergaren. Verschillende opstellingen zijn 
mogelijk, ook gedurende de dag. 

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 5 - 15  5 - 18  5 - 20

THEATER

 5 - 35
CABARET

 5 - 21

Vision is the art of seeing what 
is invisible to others. 
- Jonathan Swift

Japanese
Japaneseliflife philosop

e philosophyhy

Japanese
Japaneseliflife philosop

e philosophyhy

100 M2

90 M2



Inspiration - Code I

STOELENKRINGCARRE

 6 - 18  6 - 20

De ruimte is als een leeg canvas, waar allerlei 
inspiratie opgedaan kan worden.  Door de houten 
tafels voelt de ruimte natuurlijk aan en bevindt 
zich gelijk naast een koffiebuffet. Er is uitzicht op 
het winkelend publiek in Hoog Catharijne. Aan de 
lange wand is een magneet strip bevestigd waar-
door alle ideeën en overzichten kunnen worden 
opgehangen.

THEATER CREATIEVE OPSTELLING

 7 - 21 20 - 35

CABARET

 6 - 25 Inspiration exists, but it has to find us 
working.
-Pablo PicassoU-VORM

 6 - 15

Japanese
Japaneseliflife philosop

e philosophyhy

If you want to find the secrets 
of the universe, think in terms 
of energy, frequency and 
vibration.
- Nikola Tesla

Tesla - Code J
Een van de grootste uitvinders ooit. Wat hem 
bijzonder maakt, is dat hij geen egoïst is, maar 
altijd bezig is met de toekomst en weet dat
iemand alleen niet sterk staat. Door kennis te 
delen en over te dragen en samen te werken, 
komt de wereld verder en wordt deze beter. Deze 
knusse zaal is perfect voor vergaderingen en 
meetings. Met een grote visual op de muur lijkt 
het alsof er in de natuur vergaderd wordt. De 
ruimte is efficiënt ingedeeld met een studio roller 
aan de muur en een TV scherm in de hoek. 

Aim fAim fororthe moon
the moon

CARRE

 2 - 8 

50 M2

15 M2



Jobs - Code K

Steve Jobs is de man die geloofde in het achter-
volgen van je dromen en je passie. Het is niet erg 
om fouten te maken, zolang je er maar van leert. 
Dit willen wij onze gasten graag meegeven. Deze 
gezellige zaal geeft een ruimtelijk gevoel door 
het vele glas. En is zo ingericht dat het werk in de 
juiste inspirerende mood komt.

CARRE

 2 - 8

Great things in business 
are never done by one person. 

They’re done by a team of people. 
-Steve Jobs 

Aim fAim fororthe moon
the moon

Da vinci - Code L

CARRE

 2 - 8

Deze inspirerende ruimte van de locatie heeft een 
speels karakter. Het meubilair is niet in een hoek-
je te plaatsen net als Leonardo Da Vinci. Hij was 
vooruitstrevend en had een unieke kijk op het 
leven. Een zaal ter ere van hem past dan ook vol-
ledig in de Society 3.0 filosofie. 
In deze compacte ruimte kan goed en rustig 
vergaderd worden. 

Learning never exhausts the mind. 
-Leonardo da Vinci

Aim fAim fororthe moon
the moon

15 M2

15 M2



Aim for the moon 
- Code M

STOELENKRINGCARRE

 20 - 34  20 - 60

Deze eventspace is de trots van de locatie en 
geschikt voor alle soorten events door haar 
multifunctionele karakter. Met een ingebouwde 
geluidsinstallatie is ook achterin op de tribune 
alles goed hoorbaar en met een HD projectie alles 
goed zichtbaar. Deze ruimte geeft alle mogelijk-
heden om tot originele ideeën te komen. The Sky 
is the limit. 

THEATER

 20 - 110

CABARET

 20 - 45

U-VORM

 17 - 30 

Aim for the moon. If you miss, 
you may hit a star. 
-W. Clement Stone

Aim fAim fororthe moon
the moon

95 M2



Asimov - Code N

STOELENKRING

 2 - 4

Isaac Asimov is de schrijver van het beroemde 
I Robot, waar mens en robot naast elkaar leven.  
Met de zonnige en relaxte fauteuils is dit bij uit-
stek de ruimte om tot een inspirerend gesprek te 
komen. Perfect voor coachings- en sollicitatiege-
sprekken.

I do not fear computers. 
I fear the lack of them. 

-Isaac Asimov

CREATIEVE OPSTELLING

 7 - 21

Aim fAim fororthe moon
the moon

Chaos - Code 0

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 7 - 18  7 - 24  7 - 30 

Chaos houdt het leven spannend. Met uitzicht 
op alle gebouwen rondom Hoog Catharijne, zit je 
midden in de chaos van het centrum van Utrecht.  
Deze ruimte is perfect voor een centraal gedeelte 
en om in groepjes uit elkaar te gaan door het nisje 
aan de zijkant. 

CREATIEVE OPSTELLING

 7 - 35 

CABARET

 7 - 30 

Anything worth doing good 
takes a little chaos. 

-Flea

THEATER

 7 - 70

Japanese
Japaneseliflife philosop

e philosophyhy

12 M2

70 M2



Purpose - Code P

U-VORM STOELENKRINGCARRE

 7 - 19  7 - 24  7 - 30

Doelen stellen en behalen is een onderdeel van 
het leven. Daar mag bij stil gestaan worden. Deze 
zaal bevindt zich gelijk naast een van de koffie-
buffetten en is volledig naar wens in te richten. 
Met veel zon en daglicht en een rustige omgeving 
wordt hier het ideale klimaat gecreeërd om 
doelen te behalen. 

CABARET

 7 - 35

There is a plan and a purpose, a value 
to every life. 
-Sharron Angle

THEATER

 7 - 50

Japanese
Japaneseliflife philosop

e philosophyhy

Passion - Code Q

STOELENKRINGCARRE

 7 - 24  7 - 25

Niemand is ooit uitgeleerd en het is nooit te laat 
om jouw passie achterna te gaan. Deze zaal is 
naast de flexwerk lounge gesitueerd en heeft veel 
daglicht. Het grote LED Scherm is zeer gebruiks-
vriendelijk en daarvoor is vanuit alle hoeken alles 
goed zichtbaar. Het meubilair is verschuifbaar en 
zorgt voor een speels geheel. 

THEATER

 7 - 50

CABARET

 7 - 35 

Never cease to grow: 
Develop a passion for learning. 

-Anthony J. D’Angelo
U-VORM

 7 - 19

Japanese
Japaneseliflife philosop

e philosophyhy

60 M2

70 M2
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Reserveren
Wij werken met dynamische 
prijzen. Kijk op onze website voor 
de beschikbaarheid en de actuele 
prijzen voor jouw wensen. Daar kun 
je direct jouw eigen reservering 
maken. Heb je nog vragen? 
Neem dan contact met ons op. 
Op onze website is tevens onze 
routebeschrijving te vinden.

Meetingplaza Utrecht
Godebaldkwartier 357
Kantooringang Janssoenborch
Hoog Catharijne
3511DX Utrecht
+31 (0) 302337010

@MPU

ENTREE

TERRAS

WebsiteRoute

X

Q

H

PO

I
E

C

B

D
A

L

K J

F

M

G
N


