
Innovatiewerkplaats Healthy Workplace 
 
Programma: start bijeenkomst 
Datum: 8 september 2021 
Locatie: Wolkenfabriek, Suikerlaan 18, Groningen 
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Beste onderzoekers HWP, 
Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor een kennismaking als onderzoeksgroep Healthy Workplace op 
woensdag 8 september a.s. in de Wolkenfabriek (zie pagina 2). Een bijzondere plek op een bijzondere locatie. 
Waar voorheen de suikerbieten werden verwerkt, wordt hier tegenwoordig geëxperimenteerd en hebben kunst 
& cultuur hun intrede gedaan. Kortom, het bruist!  
 
Voor de kennismaking willen we jullie vragen om een voorwerp of afbeelding mee te nemen die iets vertelt over 
jou. Ook wij (Sjoukje, Otto, Saskia) zullen meer over onszelf vertellen. Daarnaast gaan we aan de (gezonde) 
wandel c.q. gaan we het terrein de verkennen. We zijn nieuwsgierig naar alle verhalen en kijken uit naar een 
nieuw semester met mooie uitdagingen en … met elkaar! 
 
Globaal programma 
14:30 – 16:00u: kennismaking + doorspreken verdeling onderzoeksopdrachten 
16:00 – 17:30u: wandeling over het terrein / rondje vloeivelden + vervolg 
  
In de bijlage vindt je twee overzichten met top -3 adviezen en thema’s van het afgelopen school jaar. We willen 
jullie vragen om deze adviezen alvast door te lezen vóór onze bijeenkomst van 8 september. Ben je nieuwsgierig 
naar de rapportages die bij deze adviezen horen klik dan op deze link.  

 
1 https://www.spaceandpepper.com/2day-office 

https://hanzenl.sharepoint.com/:f:/r/sites/bNR-IWPHWPNajaar20202021/Gedeelde%20documenten/Adviesrapportages%20-%20HWP%20BNR%202020-2021?csf=1&web=1&e=61ehaT
https://www.spaceandpepper.com/2day-office


Routebeschrijving fiets/auto 
Fiets: Rij met de fiets over de bietenbrug (1) en parkeer deze bij de rode trap (blauwe pijl) 
Auto: Neem de afslag vanaf de ring en rij via de suikerlaan naar het parkeerterrein bij de rode trap (blauwe pijl). 
Mocht je vanaf de richting Assen/Drachten komen, rij dan via de dichtstbijzijnde rotonde (bovenin) naar de 
andere zijde van de ringweg. 
 
Zie ook de website van de Wolkenfabriek 
 
Je bereikt het café/restaurant van de Wolkenfabriek door de rode trap op te lopen naar boven. Bij binnenkomst 
loop je alsmaar rechtdoor.  
 
 
   

https://dewolkenfabriek.com/contact
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