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Opstelling en capaciteit zalen

Vergadercentrum
Sociaal-Economische Raad
Het vergadercentrum van de SER bestaat uit negen zalen. Van
overleg in klein comité tot workshops en grote symposia; voor
elke bijeenkomst biedt het vergadercentrum een passende ruimte.
Ook heeft de SER fraaie ontvangstruimtes voor recepties, borrels of
diners. De meeste ruimtes zijn flexibel in te delen.
Goede faciliteiten spreken voor zich. De SER werkt met moderne
audiovisuele middelen en ICT. Zo is er in elke ruimte draadloos
internet beschikbaar en is er de mogelijkheid om geluidsopnames
te maken. Daarnaast biedt de SER een professionele cateringservice.
U heeft de keuze uit standaardarrangementen of catering op maat.
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Het vergadercentrum van de SER is zowel met openbaar vervoer als
met de auto goed te bereiken. De SER bevindt zich op een unieke
locatie: in het hart van Den Haag én grenzend aan het
prachtige Haagse Bos.
Deze brochure geeft een overzicht van de mogelijkheden die het
vergadercentrum van de SER te bieden heeft. Wilt u meer informatie
of wilt u het vergadercentrum bezichtigen, neemt u dan contact op
met de SER. De contactgegevens vindt u achterin deze brochure.
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Raadzaal
De Raadzaal is een grote, multifunctionele ruimte met een
bijzondere uitstraling en prachtig uitzicht op het Haagse
Bos. De naam zegt het al: dit is waar de raad vergadert.
De zaal is echter behalve als vergaderruimte, uitermate
geschikt voor o.m. congressen, lezingen en dialoogbijeenkomsten in allerlei verschillende opstellingen.
De Raadzaal heeft een (pers)tribune, een loge en
ontvangsthal ( J.W. de Poushal). De zaal beschikt over
moderne audiovisuele middelen, waaronder een ringleiding
voor slechthorenden.
U-opstelling, maximaal 51 personen
Carréopstelling, maximaal 60 personen
n Rondetafelopstelling, maximaal 110 personen
n Halvemaanopstelling, maximaal 150 personen
n Theateropstelling, maximaal 200 personen
n
n

Andere opstellingen zijn in overleg mogelijk.
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Raadzaal
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J.W. de Poushal
De J.W. de Poushal is een moderne ontvangstruimte die grenst aan
de Raadzaal. Deze ruime hal wordt gebruikt voor recepties, borrels
en lunches of diners, vaak in combinatie met een congres in de
Raadzaal. De J.W. de Poushal heeft een flexibele indeling.
n
n
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Staande receptie, maximaal 200 personen
Zittende bijeenkomsten (bijvoorbeeld lunches of diners),
maximaal 50 personen
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Dienstenzaal 1 en 2
De Dienstenzaal is een flexibele vergaderruimte met fraai
zicht op het Haagse bos. Met een
afscheidingswand is deze zaal op te splitsen in twee
ruimtes: Dienstenzaal 1 en 2.
Dienstenzaal 1
U-opstelling, maximaal 16 personen
n Dienstenzaal 2
U-opstelling, maximaal 16 personen
n

Gecombineerd is de ruimte uitermate geschikt voor
grotere bijeenkomsten, trainingen of workshops. De
zalen zijn voorzien van discussiemicrofoons en een vast
scherm met pc-opstelling (draadloos toetsenbord/muis).
Een verplaatsbaar katheder is ook beschikbaar.
Theateropstelling, maximaal 70 personen
U-opstelling, maximaal 32 personen
n Examenopstelling, maximaal 40 personen
n
n

Andere opstellingen zijn in overleg mogelijk.
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Perskamer
De Perskamer kunnen wij aan uw specifieke wensen
aanpassen. Zo kunt u hier bijvoorbeeld vergaderen in een
informele setting, in gemakkelijke, draaibare stoelen.
Er is o.m. apparatuur voor telefonisch vergaderen,
een verrijdbaar scherm met pc-opstelling (draadloos
toetsenbord/muis) en een verplaatsbaar katheder.
n
n
n
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vergaderopstelling - zakelijk of informeel,
maximaal 14 personen
staande bijeenkomst, maximaal 30 personen
theateropstelling, maximaal 30 personen
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Landbouwzaal
Voor kleinere vergaderingen is de Landbouwzaal een
uitstekende en sfeervolle overlegruimte. De Landbouwzaal
heeft een vaste opstelling met een grote, ronde tafel.
Er is plaats voor maximaal 14 personen.
In de Landbouwzaal kunt u gebruikmaken van apparatuur
voor telefonisch vergaderen en van een vast scherm met
pc-opstelling (draadloos toetsenbord/muis).

Handelszaal
De Handelszaal heeft een vaste
carréopstelling voor maximaal
24 personen. De zaal is voorzien
van discussiemicrofoons en een
verrijdbaar scherm met pc-opstelling
(draadloos toetsenbord/muis).

16

VERGADERCENTRUM SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

17

Ambachtszaal

Industriezaal

De Ambachtszaal heeft een vaste U-opstelling
voor maximaal 19 personen.
De zaal is voorzien van een vast scherm met
pc-opstelling (draadloos toetsenbord/muis).

De Industriezaal is ideaal voor grotere
bijeenkomsten. De vaste carréopstelling
biedt plaats aan maximaal 32 personen.
De zaal is voorzien van discussiemicrofoons
en een vast scherm met pc-opstelling
(draadloos toetsenbord/muis).
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Audiovisuele faciliteiten
en ondersteuning
De Sociaal-Economische Raad beschikt over moderne audiovisuele apparatuur. Sommige apparatuur behoort bij een
specifieke zaal, andere apparatuur is los te huur. In elke
vergaderruimte is standaard draadloos internet beschikbaar.
De door u gereserveerde apparatuur staat op het afgesproken
tijdstip gebruiksklaar. Bij bijeenkomsten in de Raadzaal zorgen
wij voor assistentie bij het gebruik ervan.
n
n
n
n
n
n
n
n
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Discussiemicrofoons
Draadloze handmicrofoons (met of zonder standaard)
Revers- en wangmicrofoons (headsets)
Presentatieset (draadloos; projectie- of lcd-scherm)
Toestel voor telefonisch vergaderen
Ringleiding voor slechthorenden
Tolkencabines
Flip-overs
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Bereikbaarheid
Zowel met de auto als met het openbaar vervoer is de SER goed
te bereiken. De SER bevindt zich in het centrum van Den Haag, op
loopafstand van Centraal Station en nabij de rijkswegen A4 en A12.

Routebeschrijving
Vanuit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam
Bij het Prins Clausplein komen de rijkswegen A12 (Utrecht - Den
Haag) en A4 (Amsterdam - Rotterdam) samen. Volg hier de borden
richting Den Haag. U rijdt dan op de Utrechtsebaan. De eerste afslag
Voorburg en de tweede afslag Bezuidenhout rijdt u voorbij. Pas bij
de derde afslag Centrum (afrit 2) verlaat u de Utrechtsebaan. Bij de
eerste twee verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij het derde
verkeerslicht rechtsaf, de Bezuidenhoutseweg op. Na zo'n 200
meter ligt aan uw linkerhand het SER-gebouw.
Vanuit Leiden
Rijksweg A44 volgen door Wassenaar tot aan het grote
kruispunt Benoordenhoutseweg/Laan van Nieuw Oost Indie. U
gaat hier linksaf (richting Voorburg). Bij het eerste verkeerslicht
gaat u rechtsaf, de Bezuidenhoutseweg op. Na zo'n 400 meter treft
u aan uw rechterhand het SER-gebouw aan.
Parkeergelegenheid
Bezoekers kunnen parkeren op het terrein vóór het SER-gebouw zo
lang er plek is. De toegang is geregeld met slagbomen.
Reizend per openbaar vervoer, komende vanaf
Centraal Station
Bij het verlaten van de stationshal aan de voorzijde slaat u rechtsaf
(richting de Utrechtsebaan). U loopt rechtdoor bij de eerstvolgende
twee verkeerslichten (u kruist de Utrechtsebaan). U bevindt zich
dan vanzelf op de Bezuidenhoutseweg. Na zo'n 200 meter vindt
u aan uw linkerhand het SER-gebouw. Dit is een wandeling van
ongeveer 10 minuten.
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Reserveren
Als u een vergaderruimte en faciliteiten bij de SER wilt
reserveren, dan kunt u voor meer informatie en een
vrijblijvende offerte contact opnemen met de vergadercoördinator, Angelique Voorham. Bij de receptie kunt u
ook informeren naar beschikbaarheid van de zalen.
Een outline van het beoogde programma van de bijeenkomst is bij het bespreken van de mogelijkheden onmisbaar. Bij een reservering stellen wij het op prijs in een
vroeg stadium te beschikken over meer gedetailleerde
informatie en contactgegevens van een aanspreekpunt
van de organiserende partij - iemand die goed op de
hoogte is van de wensen en verwachtingen en alle voor
het verloop van de bijeenkomst benodigde faciliteiten.
Ook moet gedurende de bijeenkomst van begin tot eind
een contactpersoon aanwezig zijn.
Vergadercoördinator (Angelique Voorham)
T 070 3499 706
E a.voorham@ser.nl
Receptie
T 070 3499 499
E receptie@ser.nl
Online vergadergids
Op www.ser.nl kunt u de meest actuele informatie van
deze brochure doorbladeren: ga naar Voor bezoekers en
klik op de bladergids Vergadercentrum (rechterkolom). U
kunt de gids ook als pdf-bestand downloaden.
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PRIJSLIJST

Zaalhuur
dagdeel

hele dag

€ 1.050

€ 1.850

tot 110 (11 x 10)

€ 1.550

€ 2.350

tot 150

€ 1.550

€ 2.350

tot 200

€ 1.550

€ 2.350

Dienstenzaal

€

350

€

700

Dienstenzaal 1

€

200

€

400

Dienstenzaal 2

€

200

€

400

Perskamer

€

150

€

300

Landbouwzaal

€

150

€

300

Handelszaal

€

250

€

500

Ambachtszaal

€

200

€

400

Industriezaal

€

350

€

700

Raadzaal en J.W. de Poushal

prijzen geldig vanaf april 2015

51 /

60

Audio-visuele techniek		
dagdeel
– Discussieposten
inbegrepen bij zaalhuur
– Microfoons
€ 75
– Complete presentatieset
€ 85
(beamer, laptop/pc, zaalscherm of verrijdbaar lcd-scherm)

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
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Catering

Prijzen per persoon

Vergaderarrangementen
Standaard
Koffie, thee, water per dagdeel.

			
€ 6,00

Luxe
Koffie, thee, water.
Roomboterkoekje, chocolade, pepermuntje.

€

Tussendoortjes
Zoete tussendoortjes: b.v. opgemaakte koekjes,
muffins, petit fours, gebak.
Warme tussendoortjes: b.v. hartige broodjes,
(vegetarische) kroket, quiche, pasteitjes.
Ontbijt
Diverse belegde broodjes, koffiebroodje, croissant,
chocoladebroodje, jus d’orange.

7,50

€ 2,50
€ 3,00

€ 11,00

prijzen geldig vanaf april 2015

Luncharrangementen
Standaard
Drie broodjes belegd met vleeswaren en kaas,
karnemelk, melk.

€

Luxe
Drie broodjes belegd met luxe vleeswaren, vis, kaas
en garnituur, karnemelk, melk, jus d’orange.

€ 14,00

Soep

€ 2,75

7,50

Wij verzorgen voor u ook graag een geheel vegetarisch of naar uw specifieke wensen
samengesteld arrangement. Dat kan ook een buffet (warm of koud) zijn, of een diner.
Wij werken altijd zoveel mogelijk met biologische en duurzame producten.

z.o.z.
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Catering

Prijzen per persoon

Receptiearrangementen

prijzen geldig vanaf april 2015

U heeft de keuze uit drie standaardarrangementen voor een ontvangst met
een duur van maximaal anderhalf uur. U kunt met onze vergadercoördinator
afspraken op maat maken voor ontvangsten van langere duur.
Standaard
Rode/witte wijn, bier, biologische sappen, jus d’orange.
Nootjes en zoute koekjes.

€ 10,00

Uitgebreid
Rode/witte wijn, bier, biologische sappen, jus d’orange.
Nootjes, zoute koekjes, kaas, worst, warme hapjes.

€ 15,00

Luxe
Rode/witte wijn, bier, biologische sappen, jus d’orange.
Nootjes, zoute koekjes, koude tapas of salades
met brood en warme hapjes.

€ 17,50

Wijnen per fles vanaf

€ 15,00

Biologische sappen per flesje

€ 2,00

Wij verzorgen voor u ook graag een geheel vegetarisch of naar uw specifieke wensen
samengesteld arrangement. Dat kan ook een buffet (warm of koud) zijn, of een diner.
Wij werken altijd zoveel mogelijk met biologische en duurzame producten.
z.o.z.
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