
 

 

Ons huis is jouw huis 

 

 

 

Het  Innovatiehuis  is er dus  voor jou. Stel je nu eens voor dat een ongewone geweldige gedachte 

of onvervulde wens verwezenlijkt wordt omdat het pad er naar toe wordt geëffend met je team, 

collega’s, of met……………………………………………………………………………………………………? 

Consortium voor Innovatie wil daarom graag helpen “het verschil te maken”. 

 

Het Innovatiehuis staat in de sector bekend als dé ontmoetingsruimte voor initiatieven en 

reflectie. 

Er zijn sessieruimtes, een huiskamer en een werkruimte van het CvI waar het vaste personeel een 

basis heeft. De CvI activiteiten worden vanuit hier georganiseerd. Het is een huis dat het midden 

houdt tussen woonhuis en een atelier. 

Men voelt zich er thuis.  

 

Omdat we er voor het hele onderwijs zijn kun je bij ons terecht voor onder andere; 

bijeenkomsten, teambuilding, schooljaarafsluiting, nieuwe initiatieven, losmaken van 

ingewortelde denkpatronen die volledig gefaciliteerd zijn (procesbegeleiding, organisatie, ruimte 

en catering). 

Wij bieden ook ruimte voor het Bring Your Own concept. 

 

Pakket A Pakket B Pakket C  

‘Bring Your Own’ 

Halve dag inhoudelijk in 

onze sessieruimte met 

programma en 

professionele begeleiding 

 

Geheel verzorgde lunch 

 

 

Informele middag in 

’s-Hertogenbosch  

(bijvoorbeeld Diezetocht) 

Halve dag sessieruimtegebruik 

met koffie/thee (BYO 

begeleider) 

 

 

Geheel verzorgde lunch 

 

 

Informele middag in 

’s-Hertogenbosch  

(bijvoorbeeld Diezetocht) 

Halve dag sessieruimtegebruik 

met koffie/thee  (BYO 

begeleider) 

 

 

Lunch (BYO of Make Your 

Own) 00,00 euro 

 

Informele middag in 

’s-Hertogenbosch  

(bijvoorbeeld Diezetocht) 

10 personen ca.  

€1300,- 

10 personen ca.  

€650,- 

10 personen ca. 

€300,- 

 

 

Het Innovatiehuis ligt in de prachtige stad ’s-Hertogenbosch op 5 minuten loopafstand van het 

Centraal station. 

Beleef 's-Hertogenbosch vanaf de waterkant.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om met een boot de stad te verkennen, of maak een 

wandeling door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, langs de overgebleven vestingmuren en 

vestingwallen.  

Laat je verrassen door de historische binnenstad met haar bezienswaardigheden. 

 

Er is meer mogelijk dan je denkt!  

Heb je specifieke wensen/vragen, neem dan contact met ons op via:  

073 – 72 009 32 

 

www.cviweb.nl | info@cviweb.nl | innovatiehuis.blogspot.nl 

Koningsweg 38 | 5211 BL  ‘s-Hertogenbosch 
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