
the WestWing
 A spAce for creAtivity & innovAtion



“ik ervaar het totaalconcept van de nieuwe WestWing als een toekomst-

gerichte en dynamische werk- en vergaderlocatie voor ambitieuze teams 

actief in strategieontwikkeling, innovatie en creatieve uitdagingen.  

centraal in de infrastructuur staat de digitale muur waarop teamleden 

tegelijkertijd kunnen annoteren en interactief werken met de omgeving  

die op het scherm wordt weergegeven”. 

Huub Kelken, Phase Architects

“Uw strategisch, creatief team omringen met rust, ruimte, dynamische  

technische tools en verfijnde culinaire intermezzo’s werkt stimulerend. 

Laat nu net die combinatie van triggers de grote afwezige zijn die een 

spectaculaire strategische of creatieve uitkomst in de weg staat”.

in ‘the WestWing’ van faculty club vindt u deze inspirerende symbiose, 

ondersteund door de gastvrijheid en discrete service die u van ons  

gewend bent.

Peter Herbiest, Faculty Club



een rUimte voor creAtiviteit en innovAtie op een UitzonderLijke pLek

Meet,  
make your 
point, discuss, 
draw and 
    create to  
   innovate.

the WestWing

Begin 2017 werden de 16e eeuwse stallingen van het Groot Begijnhof 

omgetoverd tot ‘the WestWing’, een gloednieuwe ruimte waarin  

bedrijven hedendaags kunnen werken en vergaderen maar ook creëren  

en ontwikkelen, ondersteund door de modernste technologie.  

Organisaties die hun toekomstvisie willen gestalte geven in deze snel  

veranderende wereld, kunnen in alle rust en comfort brainstormen over 

businessmodellen, de organisatiestructuur of de ontwikkeling van  

nieuwe producten en diensten.

‘the WestWing’ biedt met haar 4 inspirerende ruimtes de ideale omgeving 

voor innovatief en creatief vergaderen. dit vergaderproces wordt volledig 

digitaal ondersteund door een state-of-the-art interactieve wand die een 

ontwerpproces van A tot z instant digitaal verwerkt en beveiligd archiveert. 

eén wand maakt de flip-chart, het white-board en de post-it overbodig. 

creatieve medewerkers vormen immers maar één schakel die leidt naar een 

baanbrekend idee. daarnaast is er ook een rustgevende en stimulerende  

omgeving nodig die de opeenvolgende stappen in het ideeënproces  

bewerkstelligt en ondersteunt. deze omgeving vindt u maar op één plek  

in België, namelijk. bij faculty club.  

Het intieme karakter van ‘the WestWing’, inclusief de hoogstaande culinaire 

omkadering, nodigt natuurlijk ook uit tot het houden van private diners  

en recepties.



HEYMANS — Co-worKiNg louNgE  (salon gelijkvloers)

onze gezellige co-working lounge met bar is een werkplek, een touch-down,

een meeting point. ver weg van de files en de drukte van de eigen

bureauruimte. er is ruimte voor max. 30 personen die kunnen plaatsnemen

aan een tafeltje of in een comfortabele lounge zetel.

Bent u te vroeg op de locatie of wenst u nadien een file te ontwijken? in onze gezellige 

co-working lounge met bar kan u verder werken in een aangename sfeer.

Bij het huren van ‘the WestWing’ (gedeeltelijk of volledig) kunt u gebruik

maken van alle faciliteiten die faculty club u biedt: free wifi, een vlotte

bereikbaarheid, een grote gratis parking, een gastronomische keuken,  

alle rust en discretie, een mooie tuin omringd door historische gebouwen  

uit de 16e eeuw, erkend als Unesco Werelderfgoed.

lEMAîtrE — CrEAtivitY lAb (grote zaal gelijkvloers)

in deze grootste van de 4 beschikbare ruimtes kan u terecht voor

vergaderingen en diners tot 60 personen. deze zaal is uitgerust met

een state-of-the-art interactieve wand die een ontwerpproces van

A tot z instant digitaal verwerkt en archiveert, en koppelingen maakt

met andere pc’s of handgeschreven nota’s en post-its. ideaal inzetbaar

bij interactieve vergaderingen of brainstorm- en andere creatieve sessies.

Live streaming van een event of een lezing is perfect mogelijk.

Alle geluids- en beeldtechnologie is bovendien aanwezig om er een  

ultieme bioscoopervaring te creëren.

deze zaal kan samen gehuurd worden met zaal DE DUVE en zaal BEERNAERT. 



Ontwerp,   
deel en  
communiceer  
 met je  
  collega

,
s

DE DuvE — iDEA rooM (vergaderzaal eerste verdieping)

dankzij de moduleerbare opstelling voor vergadering of diner tot

16 personen biedt deze ruimte de ideale omgeving om in alle rust

het nuttige aan het aangename te koppelen en tegelijk verfrissend

creatief te werken, dankzij een Microsoft Surface Hub, de perfecte

creatie en sharing pc met 84” scherm met de mogelijkheid om externe 

medewerkers te betrekken door middel van skype-technologie.  

deze zaal kan samen gehuurd worden met zaal BEERNAERT en  

zaal LEmAîTRE.

bEErNAErt — buSiNESS louNgE (salon eerste verdieping)

dit salon biedt ruimte aan max. 20 personen. Het bijzondere

karakter met comfortabele zetels en de huiselijke sfeer maken

dat u in het salon ‘out of the box’ kan denken, zich kan ontspannen  

of kan opladen voor een volgende creatieve sessie.  

Het salon kan samen gehuurd worden in combinatie met zaal DE DUVE  

of zaal LEmAîTRE.



DE DuvE (D)

HEYMANS (A)
LEmAîTRE (B)

bEErNAErt (C)

Configureer
uw optimale             
Brainstorming 
    ruimte



 reservatiekost reservatiekost oppervlakte Afmetingen theater- receptie- u-vorm- blok- Diner-
 < 4 uren  > 4 uren    opstelling opstelling opstelling opstelling opstelling

HEYMANS (A)  nvt  nvt 55 m2 10,5 x 5,2 m — 30 pers. — 16 pers. —

lEMAîtrE (B)  € 600  € 900 73 m2 14,2 x 5,1 m 70 pers. 80 pers. 38 pers. 36 pers. 60   pers.

bEErNAErt (C)  € 300  € 450 41 m2 9,7 x 5,2 m — 20 pers. 12 pers. — —

DE DuvE (D)  € 450  € 675 51 m2 7,8 x 5,2 m — — — 16 pers. 16 pers. 

benedenverdieping (A+B) € 750  € 1.000 128 m2  — 120 pers. — — 60 pers.

bovenverdieping (C+D)  € 600  € 900 92 m2  — 30 pers. — 16 pers. 18 pers.

Hele gebouw (A+B+C+D)  € 1.100  € 1.650 220 m2  — 120 pers. —  76 pers.

prijzen incl. btw.

BUdgetvork

the WestWing



Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven 
www.facultyclub.be 

016 32 95 00
info@facultyclub.be

the WestWing
 A spAce for creAtivity & innovAtion

ij
sb

re
ke

r.
b

e


