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MEE TING  BESTEMMING

Ontmoet Woerden

Woerden geeft 
je de ruimte
Woerden staat al jaren op de kaart als populaire toeristische bestemming. 
De locaties in en om Woerden die zich op de MICE-markt richten, zagen de 
resultaten die Woerden Marketing met haar inspanningen wist te behalen 
voor de leisuremarkt en willen nu ook de zakelijke gast naar Woerden halen. 
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De inspanningen van 
Woerden Marketing 
zorgen al jaren voor 

een groeiend aantal toeristische 
bezoekers. De organisatie wist 
in 2017 zelfs een nominatie te 
behalen voor de Nationale Ci-
tymarketing Trofee. In samen-
werking met de Regio Utrecht 
is in 2018 nogmaals een nomi-
natie behaald voor de Netwerk 
Citymarketing Award met het 
gezamenlijke project ‘Regionale 
strategie internationaal toerisme 
regio Utrecht’, waarbij de regio 
Utrecht in het geheel als één 
toeristische bestemming wordt 
gepositioneerd met als doel om 
de bezoekersaantallen te ver-
spreiden. “Woerden Marketing 
doet het ontzettend goed”, zegt 
Gert-Jan Stok van Kasteel Woer-
den, “en daarom hebben diverse  
ondernemers de samenwerking 
opgezocht met Woerden Mar-

keting. Bij het ondernemerscol-
lectief Ontmoet Woerden zijn 
inmiddels zestien locaties aan-
gesloten die het promoten van 
Woerden als bestemming op de 
eerste plaats hebben staan.” 
“Het feit dat het de onder-
nemers zijn geweest die het 
initiatief hebben genomen en 
zich inzetten om Woerden op 
de kaart te zetten als MICE-
bestemming, maakt Ontmoet 
Woerden zo bijzonder”, bena-
drukt Kristel Jansen in de 
Wal van Woerden Marketing. 
“Samen hebben we gekeken 
naar de sterke punten van 
Woerden en deze als uitgangs-
punt voor de profilering geno-
men. Onze organisatie faciliteert 
de ondernemers van Ontmoet 
Woerden en helpt hen met de 
promotie. Er wordt gewerkt van-
uit de wensen en behoeften van 
de ondernemers.”
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IDEALE LIGGING EN UNIEKE BELEVING
De vraag waarom zakelijke bezoekers 
naar Woerden af zou moeten reizen, 
wordt enthousiast beantwoord. “Woerden 
is met haar centrale ligging aan de A12, 
tussen de grote steden Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht, uitstekend 
bereikbaar. Daarnaast fungeert Woerden 
als ov-knooppunt met een ideale verbin-
ding naar de randstad”, vertelt Jonathan 
Ruijter van MeetINoffice. “Bovendien 
ligt Woerden vlakbij Utrecht. Je kunt hier 
zeer centraal afspreken zonder dat je de 
grote stad in hoeft. Natuurlijk liggen er 
meer steden om Utrecht heen waar je kunt 
profiteren van de goede bereikbaarheid in 
combinatie met de centrale ligging, maar 

Woerden onderscheidt zich met haar his-
torische, compacte stadscentrum, de sfeer 
en de beleving die je hier meekrijgt”, vult 
Jessica Jongen van Van Rossum restau-
rant, café, stadshotel & vergaderhuis aan.  
“Bovendien is de natuur dichtbij dankzij 
de ligging in het Groene Hart en de nabij 
gelegen dorpen Harmelen, Kamerik en 
Zegveld”, vult Jansen in de Wal aan. “In 
die groene omgeving wordt een flink 
aantal streekproducten geproduceerd die 
door diverse locaties worden verwerkt in 
de gerechten die zij serveren. Ook kaas 
speelt een belangrijke rol in Woerden 
en omgeving. De bekende Goudse kaas 
wordt in de streek rondom deze kaashan-
delsstad geproduceerd.”   
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DE PARTNERS VAN 

ONTMOET WOERDEN

- AnnexCinema te Woerden

Moderne gezellige bioscoop nabij 

het centrum en snelweg met vier 

zalen voor bedrijfspresentaties

en privévoorstellingen.

- Best Western City Hotel Woerden

In 2016 geheel gerenoveerd en to-

taal vernieuwd hotel aan de rand 

van het centrum met 64 kamers, 

multifunctionele vergaderzaal,  

restaurant en bar.

- Boerderij de Boerinn te Kamerik

Landelijke evenementenlocatie met 

veertien zalen voor vergaderingen, 

workshops, trainingen en feesten. 

Zeer ruime keuze aan teambuil-

dingsactiviteiten.

-  De HALL Burgerei & Zakenlui  

te Woerden

Restaurant met een industriële uit-

straling buiten het centrum. Drie 

zalen voor vergaderingen, congres-

sen, diners, feesten en presentaties.

- De Hofclub Werken & Vergaderen 

te Woerden

Werk- en vergaderlocatie met drie

vergaderzalen, kantoorunits en 

flex-werkplekken vlakbij station 

Woerden.

- De Kloosterhoeve te Harmelen

Monumentale stadsboerderij met 

drie terrassen, à la carte-restaurant 

en zes zalen voor vergaderingen, 

diners, feesten en recepties.

- De Markies te Woerden

Modern ingericht restaurant, tien 

zalen en een ruime tuin met ve-

randa voor diners, feesten, recepties 

en vergaderingen aan de rand van 

Woerden.

- Gasterij de Milandhof te Zegveld

Modern ingerichte evenementen-

locatie met restaurant, evenemen-

tenhal en vier zalen voor feesten, 

diners, vergaderen en presentaties.
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DIVERS AANBOD
Ontmoet Woerden richt zich met 
name op de middelgrote bijeen-
komsten. “De afgelopen jaren is 
het aantal locaties flink uitgebreid 
en is de capaciteit verdubbeld”, 
vertelt Ruijter. “Je hebt hier de 
keuze uit historische locaties, 
een theater, een modern con-
grescentrum of juist locaties met 
een industriële look. Bovendien 
zijn er bij Ontmoet Woerden ook 
partners in Kamerik, Harmelen 
en Zegveld aangesloten. Daar zit 
je middenin de natuur.” “Al deze 
locaties bieden mogelijkheden 
voor kleine vergaderingen in een 
boardroomsetting, of juist een 
groot bedrijfsfeest of congres”, 
vult Jansen in de Wal aan. “En 
omdat Woerden zo compact is, 
kun je ook heel makkelijk pro-
gramma’s op maat samenstellen. 
Een vergadering combineer je hier 
moeiteloos met leuke teambuil-
dingsactiviteiten zoals office yoga, 

schapendrijven of een polder-
challenge en een overnachting 
in een van de hotels. Juist door 
verschillende locaties en activi-
teiten te combineren, haal je meer 
uit je bijeenkomst.” “We zijn er 
allemaal op gebrand om de zake-
lijke bezoeker de mogelijkheid te 
geven om diens bijeenkomst in 
Woerden te laten organiseren”, 
zegt Jacqueline Engelhard van Het 
Klooster. “Omdat je elkaar goed 
kent en ook weet wat de ander te 
bieden heeft, kun je goed en snel 
een programma op maat aanbie-
den. En als je een bijeenkomst 
onverhoopt niet kunt hosten, 
verwijs je makkelijk door naar een 
locatie waar die mogelijkheid wel 
is.” “Juist omdat je zestien locaties 
ter beschikking hebt die allemaal 
iets anders te bieden hebben, kun 
je elkaar versterken en ondersteu-
nen”, knikt Jongen. “De locaties 
bieden meerwaarde door met de 
klant mee te denken.” 
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HOTSPOT
Volgens Jansen in de Wal is er landelijk 
een trend te zien waarbij de organisato-
ren van bijeenkomsten, congressen en 
events steeds meer op zoek zijn naar de 
middelgrote steden. Deze bestemmin-
gen hebben een betere bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid en bieden net zo goed 
een ontspannen sfeer en goede voorzie-
ningen. Ontmoet Woerden speelt hierop 
in met intensieve promotie van het diverse 
aanbod. Jongen: “We hebben regelmatig 
grote bedrijven en organisaties te gast die 
een inspirerende, centraal gelegen plek 
zoeken. Wanneer zij eenmaal Woerden 

hebben ontdekt, komen ze graag terug. Dit 
mogen er wat ons betreft nog veel meer 
worden.” Jansen in de Wal: “Veel mensen 
die Woerden voor het eerst bezoeken, zijn 
verrast door ons aanbod en de goede sfeer 
die hier hangt. Dat is te danken aan de his-
torische centrum en de groene omgeving, 
maar zeker ook aan de gastvrijheid die de 
locaties bieden. “We zien nu al dat steeds 
meer bedrijven en organisaties Woerden 
ontdekken en als bestemming kiezen. 
Woerden geeft je de ruimte!”, aldus Stok.

www.ontmoetwoerden.nl
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- Het Klooster te Woerden

Historische locatie in het centrum met the-

aterzaal en drie kleinere zalen voor netwerk-

borrels, workshops, lunches, bedrijfsuitjes 

en presentaties.

- Kameryck te Kamerik

Landelijk gelegen evenementenlocatie 

met zeven zalen, restaurant en Pitch & Putt 

baan, drie paviljoens en overnachtingsmo-

gelijkheden in ‘veldhuysjes’. Geschikt voor 

lunches, diners, vergaderingen en team-

buildingsactiviteiten.

- Kasteel Woerden

De veelzijdige evenementenlocatie in een 

600 jaar oud rijksmonument met een ca-

paciteit voor 850 gasten, dertien zalen voor 

vergaderingen, congressen, presentaties, 

trainingen, personeelsfeesten, huwelijken, 

feesten en diners. 150 meter van het station, 

drie minuten rijden van de A12 met eigen 

parkeerplaats.

- MeetINoffice te Woerden 

Congres- en vergaderlocatie in Woerden 

met achttien zalen, break-outruimtes en een 

restaurant. Ook geschikt voor trainingen en 

workshops.

- Napkins te Woerden

Modern ingerichte lunchroom en verga-

dercentrum in Woerden met drie zalen voor 

vergaderingen, lunches en trainingen.

- Plein 7 te Woerden

Grand café met vijf zalen in een histo-

risch gebouw in het centrum van Woerden. 

Geschikt voor vergaderingen, workshops, 

lunches, diners en feesten.

-  Van Rossum restaurant, café, stads- 

hotel & vergaderhuis te Woerden

Vergaderzaal en stadshotel in het oude wa-

penarsenaal in het centrum. Geschikt voor 

meerdaagse vergaderingen, feesten, diners 

en lunches.

-  Buitenplaats De Blauwe Meije te Zegveld

Landelijk gelegen, kleinschalige buiten-

plaats met galerie, bed & breakfast en eigen 

aanlegsteiger. Geschikt voor lunches, trai-

ningen, workshops en teambuildingsactivi-

teiten. Een buitenbelevenis voor groepen!
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