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Ruimte huren 
voor uw 
organisatie? 
Ook dat is mogelijk bij 
het Friesland CollegeRuimte huren?

Vragen over de mogelijkheden bij het Friesland College?

Neem contact op met:

Friesland College, Facilitair Bedrijf

Locaties Heerenveen / Drachten / Sneek

• Jacqueline Kromkamp, 088 - 060 3420, j.kromkamp@fcroc.nl

Locaties Leeuwarden

• Hotze Rusticus, 088 - 060 2032, h.rusticus@fcroc.nl



Aanleidingen en ideeën zijn er vaak genoeg om dergelijke bijeen-

komsten te beleggen. Maar bijna evenzo vaak ontbreekt het u aan 

de ruimte en ook de middelen daartoe. Een goede ruimte is nu 

eenmaal niet automatisch een goede lesruimte.

Het Friesland College heeft als onderwijsinstelling flink wat van 

dergelijke ruimtes tot zijn beschikking. Prima geëquipeerde ruim-

tes ook. Bedoeld voor diverse soorten van scholing, met onderwijs-

middelen als whiteboard, flipover, laptop en beamer. Lesruimtes 

die niet altijd in gebruik zijn, zoals in de namiddagen of avond-

uren. En da’s eigenlijk zonde, deze ‘leegstand’.

Geen gek idee dus om andere organisaties - uw organisatie - de 

gelegenheid te bieden gebruik te maken van deze ruimtes. Voor 

trainingen, cursussen, workshops, bij-, her of nascholingen, semi-

nars, studieavonden…

Al dan niet met koffie- en theearrangement of andere catering-

wensen.

Groepstraining organiseren voor

uw personeel? Workshops dé oplossing om

bij uw bedrijf de ‘neuzen dezelfde kant’ op te krijgen?

Bijscholingscursus verzorgen om uw

medewerkers op de hoogte te brengen van de laatste

technologische ontwikkelingen?

Wat vinden de huidige medege-
bruikers van de lokalen?

Corry van der Vee, contactpersoon Afûk:

“Wij huren met regelmaat ruimtes van 
het Friesland College. Het goede contact, 
tezamen met de vele mogelijkheden, 
maakte dat wij hiervoor kozen. Zo is de 
locatie goed bereikbaar voor iedereen.
En hebben we de beschikking over 
goede, ruime lokalen. Daarnaast zijn 
voorzieningen als parkeren en koffie- en 
theefaciliteiten prima voor elkaar. Iedere 
cursist van ons krijgt ook een pas en 
heeft daarmee toegang tot het gebouw. 
En met hun eigen chipknip kunnen ze in 
hun natje en droogje voorzien. Dat werkt 
perfect.
Het was in eerste instantie de bedoeling 
dat we tijdelijk ruimtes van het Friesland 
College zouden huren. Maar nu het ons 
zo goed bevalt, hebben wij geen reden 
om iets anders te zoeken.”

U geeft aan wat u wilt, wij vertellen 

u wat binnen de mogelijkheden valt.


