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Amsterdam

parkeren in de buurt van 5-24 
uur voor een voordelig tarief in 
de Oosterdok parkeergarage
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In deze nieuwste editie van ons magazine laten 
we je zien hoe wij ons creatieve hart constant 
inzetten om onze klanten te helpen groeien. We 
doen dat met mooie projecten vanuit onze creative 
agency en we faciliteren inspirerende meetings en 
events in onze locaties. Bij Grow komen deze twee 
samen en zorgen we voor onvergetelijke sessies 
en workshops: inhoudelijk, met veel aandacht en 
zintuigenprikkelend. 

VRUCHTBARE CO-CREATIES
Laat het creëren van totaalbelevingen maar aan ons 
over. Iedereen in ons team heeft een super gevoelig 
oog voor detail en esthetiek, en daarbij zijn we 
gespecialiseerd in het neerzetten van sterke merken. 
Dit doen we altijd op basis van co-creatie om juist na 
die ene workshop of dat ene project verder te kunnen 
groeien en bloeien. 

WE LOVE TO BLEND
Kortom, we zijn niet het doorsnee bureau of de 
standaard locatiehouder. Wij houden van ‘blenden’ 
en buiten de gebaande paden denken, zeker omdat 
het ook zo bij de wereld van nu past. En dat zit ook 
in onze naam. Een verwijzing met een glimlach naar 

LET’S GET IN TOUCH
 info@mmousse.com

+31 (0)20 226 12 92

/mmousseAMS /mmousse_AMS /MMousse
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DE MEIDEN VAN
MMOUSSE DENKEN

MET JE MEE. ZE ZIJN 
KLANTVRIENDELIJK 

EN FLEXIBEL” 
- AWIN

THE PERFECT LOCATION 
TO INSPIRE CREATIVITY”
- AMSTERDAM FASHION 
INSTITUTE

de mousse uit de keuken. Voor de een maken we 
een stevige romige mousse met pit, voor de ander 
een luchtige in een explosie van kleuren en geuren. 
Constant in beweging en op zoek naar nieuwe 
avonturen om zo waarde toe te voegen. 

Tot snel!
Team MMousse

https://www.facebook.com/MMOUSSEams
https://www.instagram.com/mmousse_ams/
https://www.pinterest.com/mmousse/
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Bij MMousse geloven we niet
in eilandjes en mixen we op 
onze manier creatieve strategie 
met onze inspirerende locaties, 
yoga en meditatie. Oprecht en 
gepassioneerd ondernemen met 
bewuste aandacht. Dat is wat we 
doen.

WE CAN HELP YOU 
FIND THE ENERGY 
BOOST YOU NEED

- tip van MMousse -

CREATIVE AGENCY  07

1CRE

AGEN
ATIVE

CY

STEP INTO 
OUR CREATIVE 
WORLD



MMOUSSE MAGAZINE CASES  09

Do you want to get started?  info@mmousse.comwww.mmousse.com

We zijn experts op het gebied van creatieve strategie, 
concepting, merken, visuele identiteit en tijdsgeest. 

Deze skills brengen we samen met zakelijke inzichten, 
intuïtie en lef.

Ons eigen merk MMousse is een voorbeeld waar we trots 
op zijn. We werken vanuit een businessmodel dat uit gaat 
van persoonlijke én zakelijke groei. Vanuit onze gedeelde 
energie, kennis en smaak hebben we een eigen manier 
van werken ontwikkeld.

WE 

WHAT
WE DO

SYNERGY
 & ENERGY

COMBINE

EEN SAMENWERKING 
IS VOOR ONS ALTIJD 
EEN CO-CREATIE. ER 
ONTSTAAT PAS EEN 
KRACHTIG MERK OF 
HOUDBAAR IDEE ALS 

WE HET SAMEN DOEN

- tip van MMousse -

BRANDING
merkpositionering, van 
conceptontwikkeling tot 
doelgroepbepaling

DESIGN
visuele merkidentiteit, van 
grafisch ontwerp tot styling

LIVE THE BRAND
praktische implementatie, 
monitoring, van identiteit 
tot imago

BEKIJK ONS
PORTFOLIO OP
MMOUSSE.COM

Ontwikkelen merkidentiteit en 
ontwerp visuele uitstraling

Who
Twee vrienden met een passie voor 
lekker eten en drinken zijn vanuit 
hun eigen keuken gestart met 
het destilleren van een heerlijke 
citroenlikeur.

How
Vanuit inspirerende workshops 
hebben we een sterke basis gelegd, 
van waaruit de merkidentiteit is 
geboren. Homemade limoncello 
with a smile.  

Result
Een frisse tone of voice en een 
eigen visuele merkidentiteit voor                 
de huisstijl, verpakkingen, website 
en promotiemateriaal.

YELLOW
LIMONCELLO

NA EEN GOED 
VOORGESPREK IS ER SNEL 
EN VAKKUNDIG GEWERKT 

NAAR EEN MOOI MERK, DAT 
INMIDDELS VEEL KLANTEN 

HEEFT OPGELEVERD” 
– YELLOW LIMONCELLO

case 1

http://www.mmousse.com/our-portfolio
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Merkstrategie en visuele identiteit 
voor een gevestigd internationaal 
merk.

Merkstrategie en visuele 
identiteit voor een internationaal 
consumenten merk.

Who
IDA Foundation is een onafhankelijke 
social enterprise die gezondheids-
organisaties voorziet van medische 
goederen wereldwijd.

How
Samen met IDA ontwikkelden we een 
vernieuwde merkstrategie waarin 
krachtige historie samen komt met 
de frisse energie van vandaag en 
morgen.

Result
Een duidelijke, positieve merkstra-
tegie en visuele identiteit. Huisstijl, 
styleguide en verschillende 
merkuitingen.

Who
Be Hello is een nieuw internationaal 
merk voor mobiele accessoires, in 
het merkportfolio van Mconomy.

How
Na diepgaande research hebben we 
een creatieve strategie ontwikkelt 
waar ‘protection’ en ‘convenience’  
centraal staan.

Result
Samen met Mconomy zijn we verant-
woordelijk voor de merkstrategie en 
brand guide, het verpakkingsconcept, 
de fotografie, website en tal van 
andere merkuitingen.

IDA FOUNDATION

BE HELLO

WERKEN MET MMOUSSE IS 
ECHT CO-CREATIE. VANUIT DE 
OPRECHTE DRIVE EN PASSIE 
OM SAMEN TOT HET BEST 
MOGELIJKE EINDRESULTAAT 
TE KOMEN.” 
– MCONOMY

www.mmousse.com Do you want to get started?  info@mmousse.com

case 2

case 3



WE COME
UP WITH  

JUICY IDEAS 
TO REFRESH
YOUR BRAND

We zijn nieuwsgierig naar jou en 
je merk. Kom langs voor een kop 
koffie, de deur staat altijd open.

EDITORIAL 13

www.mmousse.com
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www.mmousse.com

In een professionele omgeving 
zijn we er vaak op ingesteld 
om weinig van onszelf te laten 
zien. Maar, kwetsbaarheid en 
jezelf kunnen zijn is juist een 
voorwaarde voor persoonlijke 
en zakelijke groei.

COME
AND GROW
WITH US

BIJ MMOUSSE KUN JE 
TERECHT VOOR HET 

TOTALE PLAATJE:  
WE BIEDEN EEN INSPI-

RERENDE PLEK, RELEVANTE 
CREATIEVE PRIKKELS EN 
AANDACHTIGE SERVICE 

- tip van MMousse -2GROW

SIONS
SES
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also wanna grow?  info@mmousse.com

GROW?

READY
TO

ARE
YOU

Grow is een methode om de flow in jouw team terug te vinden en 
jezelf klaar te stomen voor nieuwe ontwikkeling. Door een sterke en 

evenwichtige houding in werk en leven te stimuleren, complexiteit te 
omarmen en creativiteit een boost te geven, zetten we met Grow in op 
hoofd, hart en handen.

ENERGIEK, INTUÏTIEF EN PRAKTISCH
Het programma bestaat uit inspirerende workshops waarbij zakelijke 
en persoonlijke groei samenkomen. Op deze manier zorgen we ervoor 
dat alle neuzen dezelfde kant op gaan staan, je de praktische tools leert 
om dagelijkse creativiteit te stimuleren, of juist duurzame groei aan te 
moedigen door jezelf kwetsbaar op te stellen en op je intuïtie in te spelen. 
Want vaak is ‘het niet weten’ juist een kracht. 

Tijdens de workshops sta je als deelnemer altijd centraal. We hebben veel 
aandacht voor het ontwikkelen van jezelf als professional en als mens, 
daarmee krijgt het team vleugels. Verleg je grenzen en laat je verrassen 
door nieuwe inzichten, creatieve tools en avontuurlijke ambities.

ALS JE ZELF KWETSBAAR DURFT TE 
ZIJN, DURFT EEN ANDER DAT OOK. 

DAN ONTSTAAN ER MOOIE DINGEN.”

- Judith van MMousse

GROW SESSION  17

need more details?  +31 (0)20 226 12 92

FACTS

CREATIVE CAPTAINS
Grow is er voor de creative captains en hun teams. 
De vooruitstrevende, ruimdenkende en betrokken leiders. 
Voor jonge ondernemers, bestaande teams én 
multinationals.

UNIEKE LOCATIE
Bij MMousse kun je terecht voor het totale plaatje: 
we bieden een inspirerende plek, genoeg creatieve prikkels 
én aandachtige service, inclusief catering.

SESSIONS
single sessions als team of individu - 3 tot 6 uur
recurring sessions als team of individu - 1 tot 6 maanden

PRIJS
vanaf  2.950,- excl. btw o.b.v. 10 personen

HOW TO SPARK YOUR 
DAILY CREATIVITY
Ontdek de tools waarmee je de 
onvermoede talenten in jezelf 
kunt aanwakkeren en inzetten 
in de dagelijkse praktijk.

BUILD A BRAND PEOPLE 
WILL LOVE
Laat de kern van jouw orga-
nisatie sterker zijn werk doen 
door focus aan te brengen en 
de merkidentiteit te verscher-
pen en verrijken.

GROW
PACKAGES

MASTERING THE  
FUNDAMENTALS OF
LEADERSHIP
De kneepjes van het leider-
schapsvak leren is een persoon-
lijk avontuur dat leidt tot inzicht, 
vooruitgang en innovatie.

CREATE YOUR OWN 
ECOSYSTEM
Door samen vragen te durven 
stellen, te onderzoeken en 
brainstormen kun je de neuzen 
dezelfde kant op zetten en met 
frisse energie je team versterken.



INTAKE

CREATING 
TEAM SPIRIT

EEN PROGRAMMA
SAMENSTELLEN

1

2

3

IT WORKS
HOW

Al onze programma’s zijn op maat gemaakt. We 
begeleiden je bij het samenstellen van het beste 
pakket. We zijn pas tevreden als jullie dat ook 
zijn.” 

OOK BENIEUWD WELK PROGRAMMA 
BIJ JULLIE PAST? WIJ HELPEN JE 
GRAAG!

Momenten van inspanning en her-
senkraken worden afgewisseld met 
momenten van stilte of juist brui-
sende energie. Zo werken we samen 
aan een frisse team spirit binnen 
jouw organisatie.

We starten met een intake gesprek 
om samen te kijken naar de dromen 
en ambities van jouw team. 

Onze programma’s zijn op maat 
gemaakt, verrassend, soms confron-
terend en zitten altijd vol energie. 
Ons doel: een programma met zicht-
bare resultaten, voor jezelf én voor 
de organisatie.

LEES MEER
OVER GROW
OP MMOUSSE.COM

“GROW THROUGH WHAT 
YOU GO THROUGH”

- Tyrese Gibson

Gys, Rotterdam

http://www.mmousse.com/inspiring-grow-sessions
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WE
BELIEVE IN 

THE POWER OF 
YOUR POTENTIAL 
AND FOLLOWING

YOUR HEART”

We kunnen dit aanzwengelen door 
een laagdrempelige meditatie.

www.mmousse.com



een van deze ruimtes huren?  +31 (0)20 226 12 92
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3TO OUR 
DOWNTOWN 
OASIS

a downtown canal house

ME!

WEL
CO

Wij hebben twee inspirerende 
locaties die we verhuren voor 
events, vergaderingen of brain-
storms. We noemen ze oases, 

plekken waar je nieuwe energie 
en ideeën op doet. Twee hutjes op 
de hei, midden in de stad. 

Ons contact is altijd persoonlijk. 
We denken mee en bieden de 
optimale oplossing die past bij de 
aard van jullie event. De flexibele 
tafel laat zich makkelijk opstel-
len in verschillende vormen 
zoals café, plenair, boardroom, 
U-vorm, enz. Waar nodig kunnen 
we bijvoorbeeld styling, catering 
of zelfs de volledige organisatie 
uit handen nemen. Willen jullie 
liever zelfstandig aan de slag? 
Onze host wijst jullie de weg en 
laat zien hoe je de ruimte zelf 
indeelt voor de verschillende on-
derdelen van jullie programma.

VOEL JE THUIS, 
DAARNA STROMEN DE 

IDEEËN VANZELF 

-tip van MMousse -

MMousse
a downtown canal house
Krom Boomssloot 8hs

MMousse
a downtown church
Krom Boomssloot 22III
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ONE SPACE, MANY POSSIBILITIES
Ons canal house kenmerkt zich door de multifunctionele tafel, 
hoge plafonds en de schommel. Jullie bepalen de invulling 
van deze stadse oase vol groen, licht en lucht. Vol aandacht en 
energie passen we de ruimte aan op jouw wensen zodat onze 
ruimte jullie ruimte wordt. 

EEN FLEXIBELE RUIMTE 
AAN ÉÉN VAN DE MOOISTE 
GRACHTEN VAN AMSTERDAM

MMOUSSE MAGAZINE

WAT EEN INSPIRERENDE 
LOCATIE. BEDANKT VOOR 
DE GOEDE ZORGEN EN 
HEERLIJKE HAPJES” 
- ALPRO

MMOUSSE MAGAZINE

FEATURES

40
16

15
25

personen

personen

personen

5 tafels met 
5 personen 

per tafel 

PLENAIR
CAFÉ

YOGA

BOARD
ROOM

U-VORM

80m2 met extra hoge plafonds

a downtown canal house

M1
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a downtown church

ONDER DE NOK VAN DE 
ARMEENSE KERK, MET UITZICHT 
OVER HISTORISCH AMSTERDAM

UP AND AWAY
Onze downtown church bevindt zich ver boven de hustle & bustle 
van de dagelijkse drukte. De zolder van de Armeense kerk in de 
Nieuwmarktbuurt biedt aan alle kanten hemels uitzicht op historisch 
Amsterdam. Onze flexibel op te stellen tafel, maakt ruim honderd 
vierkante meter multifunctioneel. Omarm de stilte in onze oase en 
schep jullie eigen moment.

50 20
1525personen

personen

personen5 tafels met
5 personen

PLENAIR

CAFÉ

YOGA

BOARD
ROOM

U-VORM

FEATURES
100m2 met uitzicht over Amsterdam

MMOUSSE 
ROCKS! AMAZING 

ATMOSPHERE AND 
BEST HOSTS” 

– ING

INSPIRING LOCATIONS  27

M2



Prijzen (exclusief btw) en faciliteiten 
zijn gelijk voor beide locaties.

WE PASSEN DE RUIMTE 
AAN OP DE GROOTTE VAN 
DE GROEP, ZO IS ER ALTIJD 

EEN INTIEME SFEER.

- tip van MMousse -

 GROWTHINKERS x Lisa goes Vegan
Fotografie Kris Pouw

FACILITIES

HOST
ontvangst door onze host met gezonde 
energie shot

TOOLS
beamer, wifi, muziekinstallatie, creative 
toolkit (o.a. flip-overs, stiften, post-its), 
plattegrond met tips uit de buurt en 25 
stoelen  (2,- per extra stoel)

KOFFIE + THEE
onbeperkt gebruik Nespresso koffie, 
Hari Tea thee, muntwater, koekjes, 
pepermuntjes, dropjes en Granny Smith 
appels voor 10 personen

PRICES

DAGDEEL
vier uur is minimale afname    475,-

HELE DAG
acht uur is een hele dag  695,-

EXTRA UUR
je mag altijd langer blijven    80,- 

meer dan 10 personen koffie en thee 
arrangement?  + 8,50 (dagdeel) of 
16,50 (dag) per persoon 

break-out ruimte nodig? boek onze 
tweede locatie erbij
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Energie kun je op allerlei manieren kweken. Met aandachtig bereid eten 
zorgen wij ervoor dat jullie van inspiratie voorzien zijn. Samen met 

lokale cateraars en culinaire designers stellen we een mooi menu samen. 
Dat is niet alleen milieubewust, maar ook praktisch. Onze producten 
zijn (h)eerlijk bereid en gekweekt met zo min mogelijk kunstgrepen. Wij 
adviseren je hier graag in zodat het team vol energie blijft, want lekker 
eten is de brandstof van de dag.

WE GELOVEN DAT DE LUNCH EEN 
BELANGRIJK MOMENT IS VAN JULLIE DAG, 
ONS BUFFET VOEGT EEN KLEURRIJK EN 

SMAAKVOL ELEMENT TOE”

- Cousine, cateraar

YOUR

READY

SOUL

TASTY
TREATS?

WITH

TO NOURISH

“TO EAT IS A 
NECESSITY, BUT TO 
EAT INTELLIGENTLY 

IS AN ART” 

- François de 
la Rochefoucauld

want to know more about our food? +31 (0)20 226 12 92

MENU 31

SERVICES PRIJS EX. BTW

Deze services maken jullie dag
extra compleet

HOSTING
t/m 10 personen inbegrepen, onze 
host is aanwezig om het event 
vlekkeloos te laten verlopen

MEDITATIE
kom in het moment met een 
laagdrempelig geleide meditatie

YOGASESSIE
geef jezelf een boost met zowel 
een energieke als ontspannende 
yogasessie van 1 uur (max. 15 
personen, draag gemakkelijk 
zittende kleding)

VAREN
pluk de dag, geniet nog even na 
met uitzicht op Amsterdam vanaf 
het water 

STYLING 
om de ruimte helemaal aan te laten 
sluiten bij het thema van het event 
denken we graag mee

EVENT FOTOGRAFIE 
professionele visuele registratie 
van jullie event
 
PARKEERKAARTEN 
voor parkeergarage Oosterdok

65,00

150,00

60,00 PER UUR

PRIJS VANAF 
425,00

PRIJS VANAF 
450,00

60,00 PER UUR

25,00 PER STUK
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I WAKE UP 
AT MMOUSSE”

Wij willen niet alleen een andere 
plek bieden, maar ook een andere 

mindset. MMousse schept zo ruimte 
om te resetten als team of individu.

www.mmousse.com



We zijn altijd op zoek naar hoe we een verhaal visueel 
sterk kunnen overbrengen.”

BIJ MMOUSSE DENKEN WE IN BEELDEN. 

COLOFON
OUR DREAM TEAM
Altijd op zoek naar manieren om 
te groeien, maakten we een tweede 
editie van ons magazine. Ditmaal om 
alle pijlers van MMousse met jullie 
te delen. De projecten, programma’s 
en inspirerende locaties waar wij 
trots op zijn. Dit deden we samen 
met een team van creatieve dromers 
en doeners, en wat was het weer een 
feestje om samen te werken!

EDITOR IN CHIEF &
ART DIRECTOR 
Maud van de Wiel

DESIGNERS  
Karolien Rijksen & Niki van Niekerk

EDITING AND  
COPYWRITING 
May Carolien Putman Cramer

PHOTOGRAPHY AND  STYLING 
MMousse team 

MMOUSSE TEAM
Judith Fennis 
creative location manager

Lysanne Kester
creative event manager 

Niki van Niekerk
graphic designer + creative strategist

Claire Wouters
visual branding

Maud van de Wiel  
founder + creative strategist

Hosts & people lovers 

OUR FRIENDS
Ben Overwater
Bolia, bolia.com
BBrood, bbrood.nl
Brouwerij ’t IJ, brouwerijhetij.nl
Cousine, cousinecatering.nl
Dorstlust, dorstlust.nl
Il Sogno, ilsogno.eu
INK Hotel, ink-hotel-amsterdam.com
Vuur & Vlam, vuurenvlamkookt.nl

“WHAT WE KNOW 
MATTERS, BUT WHO WE 

ARE MATTERS MORE”

- Brené Brown



“MMOUSSE 
VOELT 
ALS THUIS 
KOMEN, VOL 
RUST EN 
AANDACHT.”

“DE WORKSHOP MET 
MMOUSSE WAS 
INSPIREREND! BIJ-
ZONDER TE ONTDEK-
KEN HOE STERK 
WE ALS TEAM ZIJN 
ZONDER DAT WE 
ONS DAAR BEWUST 
VAN WAREN; EEN 
ENORME ENERGIE 
BOOST!

“THE ENERGY AND 
SPIRIT OF YOUR 
AMAZING SPACE IS 
PALPABLE. THANK 
YOU FOR YOUR 
HOSPITALITY 
AND GENEROSITY 
OF SPIRIT. I 
WILL CERTAINLY 
RETURN.” 
- Okokon Udo

“GEWELDIG 
RITUALS MEDITATIE-
EVENT GEHAD OP 
JULLIE PRACHTIGE 
LOCATIE.” 
- Coebergh Communicatie & 
PR Rituals

“THANKS FOR AN 
INSPIRING DAY! WE 
LOVE THE PLACE!”
- De Brauw 
Blackstone Westbroek

- Philips Lighting

“MMOUSSE IS 
ECHT EEN LOCATIE 
VAN DEZE TIJD. DE 
RUIMTE IS LICHT, 
INSPIREREND EN 
HET ETEN, OOK 
HEEL BELANGRIJK, 
IS ALTIJD GOED.”
- Sonos

“MMOUSSE 
ROCKS! AMAZING 
ATMOSPHERE AND 
THE BEST HOSTS!’’

- ING

“VERY ENERGISING 
LEMON/GINGER 
SHOTS!’’
- Tina from XDi

“THANK YOU FOR 
THIS AWESOME, 
INSPIRING PLACE 
TO START A NEW 
CHAPTER OF 
ORGANISATION 
DEVELOPMENT! 
CHANGING 
THE WORLD, 
LIBERATING WORK!”

- Energized

- Converge

“BEDANKT VOOR 
DE GEWELDIGE 
ERVARING DIE 
MMOUSSE HEET! 
HET IS DE PERFECTE 
COMBINATIE VAN 
FUNCTIONALITEIT 
EN THUIS.”
- Team Backspace

- Minor Trendwatching,
Fontys

- Linteloo

“WE HAD A 
GREAT TIME AT 
MMOUSSE; LOVELY 
ATMOSPHERE, 
FACILITIES AND 
FOOD.”
- Dagbladet, Norway

“PERFECT 
SETTING 
FOR OUR 

BRAINSTORM, 
GREAT 

SERVICE + 
ATTITUDE!”

“A WONDERFUL 
EXPERIENCE, 

GREAT PEOPLE 
IN A TOP

LOCATION.”

we love your feedback!

SOME NOTES 
FROM OUR FRIENDS


