Borrelhoek
In de ochtend kun je hier terecht voor verse
koffie en ontbijt to go. In de namiddag verandert deze hoek in de borrelhoek en kan er
geborreld worden met max. 25 personen.

Begane Grond
Event space
Geschikt voor een besloten
diner, familiebijeenkomst of
zakelijk event met max. 100
personen. In combinatie met
de Co-working lounge is er
ruimte voor 180 personen.

Naar Social Impact Factory!

Naar toiletten

Flexibele schuifwand

Keuken
Bar
Ontvangst

Flexibele schuifwand

Mindervalide
toilet

Entree
de Utrechter en
Social Impact
Factory

Lift

Coworking space
De co-working lounge is het verbindende hart van de
Social Impact Factory en de Utrechter. Deze multifunctionele ruimte leent zich ook uitstekend voor prive dineren
en bijzondere meetings. 40 tot 80 personen.

Ontbijten, lunchen, dineren,
borrelen, (besloten) vergaderen
en privé dineren.

Berlin
De speelse tribune en felle
kleuren maken dit de broedplaats voor creativiteit.
Max. 20 personen.

SOCIAL IMPACT FACTORY
1e verdieping

Restaurant en bar
Voor ontbijt, lunch, diner en borrel. Elke dag geopend van 08:00 tot 00:00
en in het weekend tot laat. De keuken sluit om 22:00 uur. 100 personen.

Barcelona
Vergaderruimte met magnetische wand die perfect is bij
brainstormsessies.
Max. 6-8 personen.
Buenos Aires
Kies hier de opstelling die bij jou
meeting past met geweldig uitzicht
over de stad. Max. 25 personen.

Naar de Utrechter!

Toiletten en
douche
Lift

Trappenhuis

Schuif aan voor
iconische gerechten,
fijne dranken en mooie
gesprekken. Ontdek
hoe hedendaags wordt
vervlochten met
historie, zakelijk met
vrije tijd en stads met
de invloeden van het
platteland.

Beijing
Aan de hoge tafel in Beijing bouw je
samen duurzaam aan veranderingen
die er toe doen. Max. 4 personen.

Lounge en koffiecorner
Pop-up
meeting
space

Trappenhuis

Huur hier jouw eigen werkplek en
breid je netwerk uit met de online
Serendipity Machine.

SOCIAL IMPACT FACTORY
2e verdieping
Seoul
Multifunctionele meeting space van ruim 50 m2
groot. De mogelijkheden in deze ruimte zijn
talrijk dankzij de open indeling. Max. 20 personen.
In theateropstelling max. 35 personen.

Sydney
Deze plek is een kleurrijk en open
event space met als icatcher de
(verwijderbare) tribune.
Max. 60 personen.

San Francisco
Biedt de mogelijkheid
om rustig te vergaderen.
Max. 6 personen.

Singapore
Deze ruimte biedt net
als Buenos Aires een
geweldig uitzicht en
diverse opstellingen.
Max. 30 personen.

Tallinn
Biedt de mogelijkheid
om rustig te vergaderen.
Max. 6 personen.

Lift
Lounge en koffiecorner
Trappenhuis

Trappenhuis

‘Sociaal’ en ‘ondernemerschap’ zijn voor ons dan ook
onlosmakelijk verbonden. Normaal Sociaal noemen
we dat; no-nonsense goed doen, van de Utrechter
voor de Utrechter.
www.deutrechter.nl, info@deutrechter.nl
Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
+31 30 2271857

Workspace area
Hier bevinden zich vaste
werkplekken voor diverse
ondernemers.

SOCIAL IMPACT FACTORY
3e verdieping

Cape Town
Tijdens een korte of
creatieve meeting
kun je in deze ruimte
heerlijk sparren.
Max. 4 personen.

De Utrechter staat voor kwaliteit in een ongedwongen
sfeer. We zijn meer dan een restaurant en bar. Dankzij
de bijzondere samenwerking met Social Impact
Factory eet en drink je ook op de andere verdiepingen
tijdens een meeting uit onze keuken en bar. Heerlijk
bereid met lokale en vaak ook maatschappelijk
verantwoorde producten. Onze keuken volgt het ritme
van de dag, van ontbijt tot late borrel. Dus als je na
een lange vergadering of brainstormsessie trek hebt
gekregen, kun je bij De Utrechter neerstrijken voor
een fijne lunch, (zakelijk) diner of een lekker drankje.

Deskspaces SIFLAB
Huur hier een deskspace en bouw samen
aan jouw duurzame onderneming.

Sociaal ondernemen is het nieuwe normaal, en
Social Impact Factory Utrecht is dé hotspot voor alle
sociaal ondernemers in Utrecht en omstreken. Op
deze plek realiseren we impact door samenwerkingsverbanden tussen startups, corporates en
zelfstandige professionals. Dit doen we op werkplekken, in project- en vergaderruimtes, een grote
event space, labs en vooral samen met een gigantisch netwerk.

Koffiecorner

Lift

Trappenhuis

Trappenhuis

Het SIFLAB
Als fabriek zijn we gericht op output. Het
SIFLAB is een plek waar een diversiteit
aan kennis en ervaring samen werkt aan
een duurzame toekomst. Output ontstaat
aan de hand van de vier innovatie fases
die in deze ruimte worden doorlopen.

Daarbij bieden wij een goed gevulde agenda met
diverse events, ronde tafels, workshops en meetups. Kijk op sifutrecht.nl om te zien wat er komende tijd op het programma staat.
www.sifutrecht.nl
doemee@sifutrecht.nl
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
+31302271812

