
Vergaderen, netwerken, presenteren, eten, drinken en meer

Evenementen in 
het Museum voor 
Communicatie 

Den Haag
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Het nieuwe museum is een ontmoetingsplek voor een breed 
consumentenpubliek, voor het bedrijfsleven en de publieke sector – 
een plek om te leren, delen, ervaren en doen! 

Bezoekers kunnen deelnemen aan interactieve museumexperiences; 
de museumcollectie biedt context en verdieping – van de 
geschiedenis via het heden naar de toekomst. Er is een altijd actueel 
aanbod van workshops om communicatievaardigheden te trainen en 
verbeteren. De programmering nodigt eenieder die bij wil blijven uit, 
voor updates over de impact van communicatie op de maatschappij, 
(werk)omgeving en het individu. 

Iedereen is welkom in het museum. Café Grand Bazar is dagelijks 
geopend voor de museumbezoeker, flexwerker en liefhebber van 
goede koffie. De Club is een nieuwe plek om te ontmoeten, werken 
en socializen, exclusief voor leden. De verschillende andere ruimten, 
waaronder de Eventzaal met zijn fraaie akoestiek, zijn zeer geschikt 
om mooie evenementen te  organiseren. Natuurlijk zijn de ruimten 
uitgerust met hoogwaardige technische apparatuur en geniet u van 
gastvrije service.

Welkom  
in het nieuwe 
Museum voor 
Communicatie
In september 2017 heropent het Haagse Museum voor 
Communicatie haar deuren. Een complete metamorfose is 
dan een feit. 

Om u te inspireren voor uw evenement in het museum, biedt deze 
brochure informatie over de vele mogelijkheden; van museum-
arrangementen tot culinaire suggesties. Ons team helpt u graag met 
advies en een voorstel op maat.



4

Als Museum voor Communicatie is het onze missie om de wereld 
waarin we leven, vooruit te helpen door mensen met elkaar te  
verbinden; ieder met zijn eigen karakter, afkomst, achtergrond,  
opleiding, ervaring, dromen en verlangen. We verbinden door de tijd 
heen: het verleden met het heden en van daaruit naar de toekomst. 
Immers, wie het verleden niet kent, begrijpt het heden noch de  
toekomst. In die toekomst zal er steeds meer communicatie plaats-
vinden; tussen mensen, tussen mens en apparaat en tussen  
apparaten onderling – the Internet of Things. 

De ontwikkeling gaat soms onvoorstelbaar snel. Daarom willen wij 
mensen helpen om anderen en zichzelf beter te begrijpen. Maar 
ook om te verrassen, te verwonderen en te inspireren. Zo helpen we 
mensen om zich persoonlijk te ontwikkelen en zich verder te bekwa-
men in hun communicatievaardigheden. We maken mensen wegwijs 
in het belang, de kansen en ook de ongewenste effecten van commu-
nicatie. Wij geloven dat, als we slagen in die missie, we daarmee de 
wereld – al is het maar een klein beetje – vooruit helpen. 

Wij hopen dat u zich in onze missie herkent, dat u zich aansluit en dat 
we samen zorgen dat onze missie slaagt! 

Onze missie 
Communicatie is een belangrijke sleutel tot een betere 
wereld. Door te communiceren, wisselen we informatie uit 
om gemeenschappelijke betekenissen te creëren. Daarvan 
zijn prachtige voorbeelden te vinden; communicatie kan 
mensen verbinden en werelden maken, maar ook relaties 
ontbinden en verbindingen breken.



De manier waarop we communiceren, met anderen én onszelf, bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons leven.

Tony Robbins, Amerikaans coach, spreker en schrijver (1960)
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CommunicatieMuseum
Het museum is het fundament. Hier start de bezoekersreis door 
verleden, heden en toekomst van communicatie en de zogeheten 
communicatierevoluties door middel van de collectie, verhalen en 
interactieve elementen. In verschillende interactieve museum- 
experiences staat het ervaren van de impact van communicatie op 
mens en maatschappij centraal. Natuurlijk spelen we in op de  
actualiteit met wisselende presentaties van aansprekende (actuele) 
onderwerpen met grote nieuwswaarde.

CommunicatieCenter
Hier worden trainingen en workshops georganiseerd voor de  
bezoeker die geïnteresseerd is in het verder ontwikkelen van  
communicatievaardigheden, gericht op de huidige communicatie-  
en netwerkmaatschappij. 

CommunicatiePlatform
Mensen en kennis komen hier bij elkaar met als doel aanzetten tot 
denken over de impact, de waarheid en de ethiek van communicatie. 
Met een programmering van onder meer lezingen, debatten en films 
zetten we actuele kwesties op de agenda. 

Museum- 
activiteiten
Het nieuwe Museum voor Communicatie is meer dan alleen 
een museum. Niet voor niets noemen we het ‘het huis van de 
verbinding’. Deze verbinding krijgt onder meer gestalte via: 

De Club
De Club is een ontmoetingsplek voor professionals om te werken, 
eten, drinken, vergaderen, ontmoeten en verbinden. Discreet, want 
via een eigen entree exclusief toegankelijk voor Members en hun 
introducés. De Club herbergt tevens de CommunicatieBibliotheek.

Café Grand Bazar
Met of zonder toegangskaartje, iedereen is hier welkom: van  
directeur tot buurtgenoot, van student tot de vaste member van de 
Club. In het café krijgt de verbinding een gezicht, onder het genot  
van een kopje koffie, een lunch of het lezen van de ochtendkrant.
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In 1989 veranderde de naam van het museum; het 
Postmuseum werd het PTT Museum. Bijna tien 
jaar lang werd het museum in stand gehouden 
door het Staatsbedrijf der PTT en later TNT. In 
1998 werd het museum verzelfstandigd en in  
1999 kreeg het museum een nieuwe identiteit en 
een nieuwe naam: Museum voor Communicatie.
Het museum kreeg een bredere scope en een 
interactief karakter, waarin de bezoeker steeds 
meer zelf kon ontdekken hoe mensen met elkaar 
communiceren. 

Gebouw
Het pand waarin het museum is gevestigd is mar-
kant in de Zeestraat. Wie het ooit gebouwd heeft, 
is onbekend. Wél weten we dat op deze plek ook de 
Groote Koninklijke Bazar huisde (1843-1927), waar-
naar de Bazarstraat is vernoemd. Deze Bazar werd 
gebouwd op initiatief van Koning Willem II, die zo 
de stadsuitbreiding wilde stimuleren. Tussen 1843 
en 1923 werden verschillende keren wijzigingen 
aan de gevel aangebracht. 

Het museum was vanaf haar oprichting onder 
meer in lokalen van de PTT aan de Kortenaerkade  
gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
huidige locatie aan de Zeestraat betrokken. De 
Rotterdamse architect Berghoef plaatste een 
gloednieuw gebouw achter de statige 19de-eeuwse 
gevel. Dit museumgebouw had geen depot en werd 
in 1980 gesloopt. Architectenbureau Van Mourik 
en Vermeulen ontwierp het huidige gebouw, dat  
in 1985 betrokken werd.

In 1994 werd het museum vergroot door de aan-
koop van de naastgelegen Theosofentempel, een 
monumentaal gebouw uit 1916 van de hand van 
architect De Bazel. De tempel heeft een betonnen 
tongewelf en wordt soms tijdens de Open Monu-
mentendagen opengesteld. In dit imposante deel 
van het museum bevinden zich de grote evene-
mentenzaal, een aantal kleinere vergaderruimtes 
en boardrooms. Ook is hier de Club gevestigd, 
toegankelijk voor leden en hun introducés.

Historie
De geschiedenis van het Museum 
voor Communicatie start in 1929. Het 
museum werd opgericht als Stichting 
Het Nederlandsche Postmuseum. De 
postwaardenverzameling van Pieter 
Waller vormde de basis van de collectie. 
Door schenking van bedrijven of 
particulieren, door aankoop en legaten 
verwierf het museum objecten, zoals 
brievenbussen, stempelmachines, oude 
loketborden uit postkantoren, telefoon- en 
telegraaftoestellen en telefooncentrales.
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Den Haag
Het Museum voor Communicatie is 
gevestigd in het bruisende hart van Den 
Haag. Daar is het museum omringd door 
tientallen ambassades, kantoren van (inter)-
nationale organisaties, ministeries en 
regeringsgebouwen. Een interessante mix 
van zakenleven, maatschappelijke instanties, 
politiek, recht en cultuur. 

Stad met status
Als politieke hoofdstad van Nederland is Den Haag vrijwel dagelijks in het nieuws. 

Internationaal geniet Den Haag aanzien als stad van Vrede en Recht. Het is de 

standplaats van nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal 

Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. Zo’n 160 kleinere en grotere internationale 

organisaties maken zich sterk voor een vreedzame en rechtvaardiger wereld. De 

aanzuigende werking op beurs- en congresorganisatoren is evident. Grote conferenties 

trekken bezoekers van over de hele wereld. 
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Evenementen
Het nieuwe museum is een fantastische locatie voor 
bijeenkomsten; voor kleine en grote gezelschappen, voor 
bedrijven, (semi-)overheidsorganisaties en particulieren 
(van 10 tot 350 personen). Een receptie is mogelijk tot 650 
personen. 

Grote en kleine zalen
De fraaie Theosofentempel met zijn hoge plafonds en goede akoestiek 
herbergt meerdere zalen, waaronder de grote Eventzaal en de Club. De 
Club is een besloten sociëteit, maar is in het weekend beschikbaar voor 
evenementen. De Newsroom is de derde grote ruimte. Daarnaast is er 
een aantal kleinere zalen. Deze zijn bij uitstek geschikt voor ontbijten, 
lunches en diners maar ook als uitbreiding bij een groter evenement, 
voor bijvoorbeeld break-out sessies. Op de volgende pagina’s vindt u 
suggesties voor meer gebruiksmogelijkheden en informatie over de 
ruimtes, capaciteiten, audiovisuele ondersteuning, culinaire 
verzorging en prijzen. Ons team helpt u graag met het samenstellen 
van uw programma en het organiseren van uw evenement. 
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Congressen & 
Symposia  
Het nieuwe Museum voor Communicatie is een ideale 
locatie voor uw congres, symposium, conferentie, forum 
of conventie. Voor het plenaire deel heeft het museum de 
grote Eventzaal met plaats tot 350 personen. Voor kleinere 
groepen zijn er diverse kleinere zalen, die ook gebruikt 
kunnen worden voor break-out sessies of parallelsessies. 
Desgewenst kunt u uw evenement laten opnemen of via 
internet live streamen. En wij helpen u met plezier met 
het boeken van een dagvoorzitter, facilitator of key note 
sprekers.
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Vergaderingen & 
Bijeenkomsten
Het nieuwe Museum voor Communicatie heeft diverse 
zalen om in alle rust te vergaderen. Voor een korte 
vergadering of gecombineerd met onze uitstekende eet- en 
drinkfaciliteiten. Zowel leuk als makkelijk is de combinatie 
met ons MuseumArrangement en met de Ultimate Museum 
Experience Tour. Van een bedrijfs- of personeelsbijeenkomst, 
relatie-evenement of teamvergadering tot aan de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering met webcast of een vergadering 
van de Raad van Bestuur, van Commissarissen of Toezicht 
in onze Boardroom. Wij helpen u overigens graag bij 
het faciliteren van een brainstormsessie, workshop of 
inspiratiesessie als u dat wilt. 
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Webinars &  
Online  
vergaderen
Webinars worden vaak ingezet als een vorm van 
contentmarketing, om leads te genereren en bij het 
trainen en opleiden van mensen. Het live met beeld en 
geluid bereiken van een onbeperkt aantal mensen in 
hun eigen omgeving biedt veel voordelen. Cruciaal zijn 
een goede ruimte, goed werkend beeld en geluid, en de 
interactieve mogelijkheden om slides te tonen, polls te 
houden, of documenten te delen. Deelnemers moeten 
vragen kunnen stellen of reacties geven. Ook een instant 
tevredenheidsonderzoek en resultaatrapportage vinden wij 
belangrijk. Het nieuwe Museum voor Communicatie biedt u 
deze mogelijkheden.



15

Presentaties & 
Ontvangsten
Het nieuwe Museum voor Communicatie is zeer geschikt 
voor het organiseren van presentaties en ontvangsten. 
Bijvoorbeeld een productlancering inclusief een 
productdemonstratie, die al dan niet live via internet wordt 
uitgezonden (gestreamd). Onze Newsroom is speciaal 
ingericht voor perspresentaties en persconferenties. En 
met onze uitstekende eet- en drinkfaciliteiten zijn wij 
een goed huis voor recepties en ontvangsten van uw 
klanten en relaties. Met veel plezier denken wij mee over 
een dagvoorzitter, facilitator of key note sprekers. Ons 
MuseumArrangement of onze Ultimate Museum Experience 
Tour vormen een mooie aanvulling op uw presentatie of 
ontvangst. 
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Workshops & 
Trainingen 
Het nieuwe Museum voor Communicatie is compleet 
ingericht voor het geven van workshops en trainingen 
met bijbehorende audiovisuele faciliteiten waaronder een 
sterk draadloos WiFi. De zes kleinere zalen zijn in te zetten 
als zelfstandige trainingsruimte, maar ook als subruimte. 
Onze uitstekende drink- en eetfaciliteiten completeren 
een succesvolle workshop of training. Makkelijk én leuk 
is om uw training of workshop te combineren met ons 
MuseumArrangement of de Ultimate Museum Experience 
Tour. Toegang tot  het museum is in de prijs inbegrepen. 
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Ontbijten, 
lunches, borrels 
en diners 
Vanwege onze zeer goede eet- en drinkfaciliteiten is het 
nieuwe Museum voor Communicatie een uitstekende locatie 
voor uw ontbijt, lunch, borrel en diner, ook als onderdeel 
van een groter programma. Bijvoorbeeld een work & eat 
sessie, een inspiratieontbijt of een of een aantal lunch & 
learn bijeenkomsten. Van 12.00 tot 14.00 uur worden uw 
medewerkers of relaties tijdens de lunch geïnspireerd over 
een bepaald onderwerp. Nuttig, inspirerend en efficiënt. 
Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: casestudies, de 
laatste innovaties in het communicatielandschap of in social 
media, storytelling, reputatiemanagement, framing, het 
belang van geluk en verbindingen tussen mensen. 

Uiteraard bent u vrij om de sprekers zelf te organiseren, 
wij kunnen u daar ook bij helpen. Ook voor afstudeer-, 
afscheid-, netwerk-, kerst- en Nieuwjaarsborrels en diners is 
het nieuwe Museum voor Communicatie inclusief het Café 
Grand Bazar een toplocatie. Elders in deze brochure vindt u 
de informatie over de diverse eet- en drinkarrangementen.
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Museum- 
Arrangementen 
Speciaal voor uw medewerkers of relaties hebben wij een 
arrangement samengesteld; een informeel programma op 
basis van ervaren, leren en ontspannen. Een arrangement 
duurt 2,5 tot 3 uur en ziet er als volgt uit: 

• Persoonlijke ontvangst
• Workshop naar keuze (60 minuten)
• Pauze met een versnapering 
• Bezoek aan het museum (60 minuten) 
• Afsluiting met een hapje en een drankje

Binnen het arrangement kunt u kiezen uit de volgende workshops:
• Digitalisering van communicatie: een update over de laatste  

innovaties in onder meer big data, Internet of Things, virtual  
en augmented reality

• Storytelling: Wat zijn de tips & tricks om storytelling voor mijn 
organisatie in te zetten?

• Framing: Hoe kan ik framing, prompting en nudging inzetten 
binnen mijn communicatie?

• Social media persoonlijk ingezet: Wat zijn de ontwikkelingen in 
social media, robotisering en kunstmatige intelligentie (artificial  
intelligence) om persoonlijker klantrelaties te krijgen tegen  
minder kosten?

• Internal branding: Hoe pak ik de inzet van internal branding voor 
mijn organisatie aan? En hoe zorg ik dat onze organisatie kan 
waarmaken wat wij als merk aan onze klanten en andere belang-
hebbenden beloven en dat mijn medewerkers echte  
merkambassadeurs zijn?

• Reputatiemanagement: Hoe kan ik de reputatie van mijn  
organisatie beter managen met als resultaat meer voorkeur  
en vertrouwen?

19
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Uitbreiding met de Ultimate Museum Experience Tour 
Wilt u uw medewerkers of relaties een museumrondleiding bieden 
zoals nooit tevoren? Breid dan uw arrangement uit met de Ultimate 
Museum Experience Tour: een bijzondere interactieve en spectacu- 
laire rondleiding waarbij ook de verhalen verteld worden die u nog  
nooit heeft gehoord! Een totaal andere museumervaring, waarbij  
storytelling centraal staat. We durven zelfs te zeggen dat dit de  
perfecte museumtour is, ook voor mensen die niet van musea houden!

Uitbreiding met uw eigen programma
Uiteraard kunt u een arrangement uitbreiden met een eigen  
programmaonderdeel, uw presentatie, vergadering, lunch en/of  
diner. In de arrangementsprijs is het gebruik van een zaal  
gedurende een uur inbegrepen. 

Afhankelijk van het aantal personen (minimale groepsomvang 10 
personen), bedraagt de arrangementsprijs: 
10-20 personen  € 85*
21-50 personen  € 75*
51–70 personen  € 65* 
 > 70 personen  arrangement op maat, prijs op aanvraag 

De toeslag voor de Ultimate Museum Experience Tour bedraagt € 20 
per persoon.

Het Museum voor Communicatie werkt zonder overheidssubsidies. 
Voor het ondersteunen van onze programmering voor scholen en 
educatieve activiteiten is een vrijwillige bijdrage per deelnemer van 
harte welkom. 

• Journey to success: Hoe oriënteren, zoeken en beslissen  
consumenten en klanten van vandaag en morgen? Over customer 
journeys en zoekmachinemarketing.

• Speeches that changed the world: De kracht van een speech;  
welke speeches hebben de wereld veranderd?

• Webinar: Hoe organiseer ik een succesvol webinar?
• Starten met social media: Hoe zet ik social media in voor mijn 

eigen organisatie?
• LinkedIn: hoe maak je een professioneel LinkedIn profiel?
• Video-you: Presenteer jezelf en maak je eigen VideoCV (toeslag:  

€ 40 p.p.)
 
Dit is slechts een selectie van alle workshops; kijk op onze website 
voor het uitgebreide en actuele aanbod. 
 

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 



Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden.

Stephen Covey, Amerikaans auteur (1932 - 2012)
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Zalen  Ruimte m2 tarief/ dagdeel (4u) cabaret theater u-vorm carré Blok school diner receptie
Begane grond         
Filmzaal 88  € 550 - 50 - - - - - -
Newsroom 206  € 1.200 - 120 30 28 26 56 120 -
Eventzaal 356  € 1.500 80 255 38 36 44 64 144 356
Kleine vergaderzaal 31  € 320 - - - - 8 - - -
         
1ste verdieping         
Lab 100  €  420 - 36 - - - - - -
Kleine vergaderzaal 31  € 320 - - - - 8 - - -
Vergaderzaal 61  € 700 - 20 14 14 18 18 18 -
         
2de verdieping         
Studio 61  € 420 - 35 - - - - - -
Boardroom 66  € 800 - - - - 16 - - -
Kleine vergaderzaal 31  € 320 - - - - 8 - - -
Vergaderzaal 59  € 700 - 20 16 18 20 12 18 20
Club (uitsluitend weekend)  € 1.750 - - - - - - -  100
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 Ruimte Presentatie Conferentie Online vergaderen

Filmzaal
Newsroom
Eventzaal
Vergaderzaal 1 en 2
Kleine vergaderzaal 3, 4 en 5
Lab
Boardroom
Studio
Club

Audiovisuele faciliteitenAV- en multimedia-ondersteuning 
Wij helpen u graag om uw evenementen te ondersteunen met de  
gewenste faciliteiten op het gebied van licht, geluid en beeld.  
Uiteraard beschikt het Museum voor Communicatie over een sterk  
en draadloos internet (WiFi) voor grote groepen gebruikers. In de 
zalen zijn faciliteiten aanwezig voor presentaties, conferenties en 
online vergaderen (zie overzicht). Uw overige wensen realiseren wij 
graag in overleg met u; techniek op het gebied van congressen,  
televisieopnamen, debatten en lezingen en meer is mogelijk. De 
prachtige akoestiek van de eventzaal, in de oude Theosofentempel 
leent zich uitstekend voor sprekers en muziek.
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Filmzaal
In de Filmzaal worden bijzondere films over allerlei facetten 
van communicatie geprogrammeerd. De ruimte is ook 
zeer geschikt voor presentaties en debatten, uiteraard met 
hoogwaardige audiovisuele ondersteuning.

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie

26

50Begane grond
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Newsroom
De Newsroom is ingericht met onder andere een 
wandvullend scherm, waardoor deze zaal bij uitstek  
geschikt is voor productlanceringen, bedrijfspresentaties  
en persconferenties; de livegang is online te volgen. 

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie
• Conferentie

28

120

120

26

30

56

Begane grond
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Eventzaal
De grootste ruimte in het museum bevindt zich op de 
begane grond en leent zich, niet in de laatste plaats vanwege 
de akoestiek en aanwezige techniek, bij uitstek voor uw 
congres, conferentie, inspiratiesessie, (walking) dinner, lunch 
en feest. Een prachtige ruimte, die bovendien verruimd kan 
worden naar aangrenzende ruimten, zoals de Lobby. 

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie
• Conferentie
• Online vergaderen

Begane grond

28

80 36

144

255

44 356

38

64
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Lab
Dit is een aparte ruimte voor zakelijke groepen en onderwijs.  
In deze sfeervolle onderzoeksruimte kunnen bezoekers  
allerlei vormen van communicatie uitproberen en ontdekken. 
Het Lab is te huren voor het volgen van een workshop uit het 
museumaanbod, of te gebruiken voor uw eigen trainingen of 
brainstormsessies in een inspirerende omgeving. 

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie

Eerste verdieping 36



30

Studio
De Studio biedt alle mogelijke faciliteiten voor workshops en 
trainingen gericht op (digitale) media; van mediatraining tot 
het maken van een VideoCV. In het educatieprogramma van 
het museum wordt deze ruimte gebruikt om bezoekers te 
leren over computertaal, algoritmes en programmeren. Voor 
evenementen is de Studio, vanwege de aanwezigheid van 
leer- en werkondersteunende technische apparatuur,  
bij uitstek geschikt voor uw eigen workshops, cursussen  
en seminars. 

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie

Tweede verdieping

30

36
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Boardroom 
(in de Club)

What’s in a name? De Boardroom is de nieuwe klassieke  
setting om bijeen te komen met bestuurders, aandeel- 
houders, commissarissen, toezichthouders, de directie en 
wellicht ook het bestuur van clubs en verenigingen zonder 
eigen huis. Deze locatie in het museum is exclusief, in de 
Club met haar luxe uitstraling en comfort. Een fijne, discrete 
plek om samen te komen voor besloten besprekingen,  
uiteraard voorzien van apparatuur voor moderne  
presentatietechnieken. De Boardroom is beschikbaar  
voor leden van de Club en voor niet-leden.

Tweede verdieping

Audiovisuele faciliteiten
• Presentatie
• Conferentie
• Online vergaderen

16
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Club
De Club is de exclusieve ruimte in het museum, toegankelijk 
voor professionals uit het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, de media en politiek. Individueel of met relaties. 
Een plek om op neutrale grond bij elkaar te komen op een 
fraaie locatie met alle denkbare faciliteiten en service, in het 
museale decor van de museumbibliotheek. Deze ruimte is in 
het weekend beschikbaar voor besloten ontvangsten.Tweede verdieping

100
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Café 
Grand Bazar
Het café Grand Bazar is de vrij toegankelijke ruimte (zonder 
museumticket), waar werk en leisure samengaan; met ruime 
werkplekken en comfortabele seats om te ontmoeten. In het 
café is er mogelijkheid om gebruik te maken van een ontbijt, 
lunch of borrel met bites. Buiten openingstijden kan het 
café gebruikt worden voor staande recepties en/of diners in 
informele setting. Begane grond





Het is niet mogelijk niet te communiceren.

Paul Watzlawick, Oostenrijks-Amerikaans psycholoog (1921 - 2007)
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Eten en drinken
Voor de culinaire invulling van uw evenement, maakt u uw keuze uit onze menukaart. 
Het aanbod is compleet, van ontbijt tot diner. En er is volop variatie; onze koks koken 

zoveel mogelijk met regionale en seizoensproducten. Daarmee bieden we u en uw gasten 
authenticiteit, smaak en vitaliteit. 
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Zoetigheden, hartigheden en lunches

Een dagdeel, arrangement exclusief lunch € 15,00 p.p.
Geschikt voor een bijeenkomst van een ochtend, middag of avond

•  Ontvangst met koffie, thee en een kletskop
•  Pauzemoment met koffie, thee en zoetigheden: Lemon Drizzle 

Sizzle, in citroensiroop gedrenkte cake, gegarneerd met  
krokante stukjes suiker, abrikozen-/amandelkoek, een haver-/
amandelcake, afgedekt met een yoghurt coating en  
afgewerkt met stukjes abrikoos, haver en pompoenpitten, 
Rocky Road shortcake, digestieve koekjes, rozijnen en mini 
marshmallows in chocolade, bestrooid met poedersuiker

• Frisdranken en (mineraal)water op basis van nacalculatie

Definitie dagdeel: van 08:00 tot 13:00 uur, van 13:00 tot 18:00 uur  
of van 18:00 tot 23:30 uur

Een dagdeel, arrangement inclusief lunch € 29,00 p.p.
Geschikt voor een bijeenkomst van een ochtend, middag of avond 
  
• Ontvangst met koffie, thee en een kletskop
•  Pauzemoment met koffie, thee en zoetigheden: Lemon Driz-

zle Sizzle, in citroensiroop gedrenkte cake, gegarneerd met 
krokante stukjes suiker, abrikozen-/amandelkoek, een haver-/
amandelcake, afgedekt met een yoghurt coating en afgewerkt 
met stukjes abrikoos, haver en pompoenpitten, Rocky Road 
shortcake, digestieve koekjes, rozijnen en mini marshmallows 
in chocolade, bestrooid met poedersuiker

•  Lunchbuffet Brood en Bites: brood en garnituren, gepresen- 
teerd in schaaltjes met pekelvlees en lever met piccalilly,  
gerookte zalm met tuinkers en roomkaas, pesto, rucola, 
komkommer en oude kaas, sandwichspread met boerenham 
en tomaat, leverworst met zure bommen en Amsterdamse ui, 
humus met komkommer en blackbeans, makreelsalade met 
sambal en komkommer, pulled Pork met BBQ-saus en pickles 

• Frisdranken en (mineraal)water op basis van nacalculatie
39
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Dagarrangement € 39,00 p.p.
Geschikt voor een bijeenkomst van twee dagdelen  
(ochtend en middag, middag en avond)
• Ontvangst met koffie, thee en een kletskop
•  Pauzemoment met koffie, thee en zoetigheden: Lemon  

Drizzle Sizzle, in citroensiroop gedrenkte cake, gegarneerd met 
krokante stukjes suiker, abrikozen-/amandelkoek, een haver-/
amandelcake, afgedekt met een yoghurt coating en afgewerkt 
met stukjes abrikoos, haver en pompoenpitten, Rocky Road 
shortcake, digestieve koekjes, rozijnen en mini marshmallows 
in chocolade, bestrooid met poedersuiker

•  Lunchbuffet Mix & Match: een assortiment van sappen, 
smoothies, salades en soepjes, bagels en broodjes. Graag  
stellen wij de lunch voor u samen, naar het aanbod van het 
seizoen. Maar uiteraard kunt u ook zelf uw keuze bepalen  
(5 gerechtjes en 2 drankjes p.p.) 

•  Middagpauze met koffie, thee, zoetigheden of hartigheden, zoals 
Nuts & Co: cashewnoten, wasabi noten, geroosterde amandelen, 
groentechips. Mini quiches in diverse smaken, Lorraine of geiten-
kaas/ spinazie. Kwart wraps met gerookte zalm en roomkaas, of 
gerookte kip, rucola en mayonaise of tomaat mozzarella en pesto

• Frisdranken en (mineraal) water op basis van nacalculatie

Het Mix & Match Menu: 
• Drankjes: smoothies, waters , verse vruchtensappen van  

Van Kempen

• Foodsharing: bieten macarons met geitenkaas crème, verse  

crudités met dipsaus en krokante Parmezaan, krokant gebakken 

spiering met soja-uitjes

• Salades: salade van geroosterde oergroenten en eetbare bloem, 

salade van wilde spinazie met frambozendressing, Gran Padano 

en hele framboos, salade van gerookte kip en scharreleitjes met 

chorizo en paprikamix, salade van witte kool met kummel, gamba’s 

en cress

• Soepje: gazpacho van groene tijgertomaten

• Broodjes & bagels: broodje zuurkool-rookworstsalade en mosterd-

mayonaise, broodje met kaas, rucola salade en pesto, boerenbrood 

los met pittige makreelsalade, broodje meatloaf, gekookt ei en kou-

de pindasaus, bagel met pekelvlees en mosterdcrème met augurk, 

Turks brood met boerderijkip, kerriesalade en zoetzure komkom-

mer, Turks brood met steak tartaar, gekookt ei en tartaarsaus 

• Multi Culti: sushi rolls, springrolls, burrito’s met gerookte aubergine, 

zwarte bonen, crème fraiche en ijsbergsla, wraps met garnalen, 

avocado en chilisaus, Surinaams broodje babi pangang en atjar
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Borrelen

Xtra: borrel! € 16,00 p.p.
Wilt u uw dagdeel- of dagarrangement afsluiten met een borrel, 
dan serveren wij graag een extra hapje en drankje (uitsluitend i.c.m. 
voorafgaand arrangement) 

• Fris, wijn en bier uit Hollands drankenassortiment
•  Tafelgarnituur Nuts & Co: cashewnoten, wasabi noten,  

geroosterde amandelen, groentechips
•  Koud borrelgarnituur, 1 hapje p.p., keuze uit Scheveninger  

|garnalensalade met kerrieschuim, komkommer, Hollandse 
kropsla en Basil cress, notenbrood van de Haagsche markt met 
een salade van pompoen en basilicumcrème, waterglaasje met 
een rillette van lijngevangen zeebaars uit de Noordzee en een 
salade van biet, lolly van boerderijkip met een gelei van kweepeer

•  Warm borrelgarnituur, 1 hapje p.p., keuze uit Van Dobben  
bitterballen met grove mosterd, gehaktballetjes van Dungel-
man, patatje ‘Vrijheid’ geserveerd vanaf een plexiglas plateau,  
kleine sateetjes volgens receptuur van Garoeda, verse kibbeling 
à la Simonis

Borrelarrangement € 22,00 p.p.
Uniek borrelarrangement, ook ‘los’ te boeken zonder arrangement in 
het museum

• Fris, wijn en bier uit Hollands drankenassortiment
•  Tafelgarnituur Nuts & Co: cashewnoten, wasabi noten, geroosterde 

amandelen, groentechips
•  Haagse snoeptoren knabbels: Crudités uit het Westland met een oude 

Haagsche kaasdip, crostini met een crème van blote billetjes in het 
groen, koek van nagelkaas, komijnekaas en Haagsche kaas,  
Haagsche metworst met mayonaise van groene peper, snoeptomaat-
jes van Tomato World uit Naaldwijk, Haagsche leverworst met gelei 
van augurk, proeverij van Koppert Cress uit Monster, rempejek

•  Koud borrelgarnituur, 1,5 hapje p.p., keuze uit Scheveninger  
garnalensalade met kerrieschuim, komkommer, Hollandse kropsla 
en Basil cress, notenbrood van de Haagsche markt met een salade 
van pompoen en basilicumcrème, waterglaasje met een rillette van 
lijngevangen zeebaars uit de Noordzee en een salade van biet, lolly 
van boerderijkip met een gelei van kweepeer

•  Warm borrelgarnituur 1,5 hapje p.p., keuze uit Van Dobben bitter-
ballen met grove mosterd, gehaktballetjes van Dungelman, patatje 
‘Vrijheid’ geserveerd vanaf een plexiglas plateau, kleine sateetjes 
volgens receptuur van Garoeda, verse kibbeling à la Simonis
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Dineren

Diner arrangement (buffet) € 35,00 p.p.
Smakelijk seizoenenbuffet met een keur van gerechten  
die zijn bereid uit verse ingrediënten, met voor elke smaak wat wils 

Lente-/zomer Buffet
• Dranken uit Hollands drankenassortiment (op nacalculatie)
•  Voorgerechten: Salade van witte asperges met dungesneden 

Serranoham, rode grapefruit en groene-kruidenvinaigrette, op 
lage temperatuur gegaard staartstuk van Hollands weiderund 
met geroosterde groenten en chutney van groene tomaten, 
pastasalade met geitenkaas uit het Groene hart, zwarte olijven 
en bieslook

•  Hoofdgerechten: Stoofpot lamsvlees met rozemarijn, tomaat 
en courgette, zalmmootjes met Gremolata (citroen, knoflook 
en peterselie), stamppotje met rucola en jonge kaas, romige 
tuinboontjes met spek en vers bonenkruid, bladsla met ver-
schillende toppings en dressings, gemarineerde komkommer-
blokjes en cherrytomaatjes

•  Nagerechten: in Campari gemarineerde aardbeien met dragon-
room, “Tiramisu olandese” met stroopwafel en karamel 

• Koffie en thee na

Herfst-/winter buffet
• Dranken uit Hollands drankenassortiment (op nacalculatie)
•  Voorgerechten: Garnalen met crème fraîche, wortel mousse-

line en olie van dragon, kruidensalade uit de veenbossen met 
gegrilde scharrelkip, lasagne van yellowfin tonijn en kalfsmuis 
met crème van truffel, frisse botersaus en gemarineerde mini-
tomaatjes, licht gebonden mosterdsoep met krokante Parma-
hamsnippers

•  Hoofdgerechten: Broodje bal van kalfsgehakt met sjalottenpu-
ree en grove mosterd, Maas,- Rijn- en IJssel runderlende, lang-
zaam gegaard met Westlandse groente als tomaat, courgette en 
paprika, in Champagne gegaarde zalm, saffraan aardappeltjes, 
salade van avocado en schuim van Taggiasche olijven

•  Desserts: Zoete sushi met fruit, witte chocolade en algenvlok-
ken, een kaasplank met diverse soorten kazen

• Koffie en thee na

Bij alle buffetten is een uitgebreide sortering van broden, boter en zeezout. 
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Diner arrangement van het Seizoen, à table € 47,50 p.p. 
Smakelijk menu aan tafel, uitgeserveerd door onze gastvrije crew 
 
• Dranken uit Hollands drankenassortiment
• Seizoenenmenu 

Lente-/zomer menu
• Lasagne van tonijn en eendenlever met truffeldressing
•  Krokante lamsschouder met lamsfilet, gegrilde asperges en 

puree van lavas en tuinerwtjes met lamsjus
•  Omgekeerde Dame Blanche, sorbet van donkere chocolade met 

vanillesaus

Herfst-/wintermenu
•  Marbré van huisgemaakt rookvlees en pekelvlees met een  

frisse salade van bleekselderij en verse kruiden, chips van 
knolselderij en dressing van walnoten

•  Langzaam gegaarde kabeljauw met beurre blanc (botersaus), 
mosterdmousseline en twee bereidingen van schorseneren. 

• Haagse Bluf met blauwe-bessencake
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Walking Dinner arrangement  € 55,00 p.p.
Smakelijk walking dinner, met een luxe selectie aan prachtige  
gerechten van internationale allure, in receptie-opstelling  
uitgeserveerd

• Dranken uit Hollands drankenassortiment
• Walking dinner “Museum voor Communicatie”
• Koffie en thee 

Walking dinner “ Museum voor Communicatie”: 
• Ceviche van makreel met parels van mierikswortel, zoetzure kom-

kommer, witte puntradijs, gel van rode biet met bieslookmayonaise

• Steak tartare van Waards rund met een dressing van ei

• Tom yam soep met panna cotta van kokos en citroengras, water-

meloen en gefrituurde ganaaltjes

• Eendenborstfilet met crème van pecannoten en pastinaak, chips 

van pastinaak en jus van kardemon

• Gegrilde kalfsentrecote met polenta en Pecorino

• Tarte tatin van peer met Epoisse

• Warme chocolademousse met compote van bramen

Prijzen exclusief btw en geldig vanaf 50 personen. 

Prijzen vanaf 10 tot 50 personen op aanvraag.
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Ons team Maak kennis met ons team en ervaar hoe het museum ook in  
service een voorbeeld kan zijn. Het team dat uw evenement begeleidt, 
is proactief, servicegericht en deelt in uw verantwoordelijkheid voor 
het slagen van uw evenement. Vanzelfsprekend kan het museum alle 
mogelijke faciliteiten verzorgen. U vraagt het, wij regelen het. 
Met deze brochure hebben wij geprobeerd u een ruim aanbod te 
bieden. Vindt u er echter uw keuze niet bij, of heeft u andere wensen, 
neemt u dan vooral contact met ons op.

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet.

Sales & events team Museum voor Communicatie



46

Bereikbaarheid Auto
Via de Javastraat of de Mauritskade grenst het Museum voor  
Communicatie aan de ‘poort’ van de stad, nabij de Utrechtsebaan, 
waar de A12 en de N44 Den Haag ontsluiten. Wie met de auto reist, 
kan eenvoudig parkeren op Plein 1813. Op slechts 3 minuten lopen ligt 
parkeergarage Mauritskade. Deze garage onder het Hiltonhotel heeft 
200 parkeerplekken. Wij kunnen voor u uitrijkaarten verzorgen, die 
uw gasten ontvangen bij vertrek In geval van grotere evenementen 
kunnen wij voor u parkeermogelijkheden met pendeldienst verzor-
gen vanaf Q-park Malieveld. Meerprijs op aanvraag. 

Valet parking
De prettigste manier om uw auto te parkeren bij het Museum voor 
Communicatie! U rijdt voor, overhandigt de sleutels van uw auto aan 
de chauffeur en u kunt direct beginnen aan uw museumexperience. 
Valet parking is makkelijk en snel (toeslagprijs).

Na afloop van uw bezoek, staat de chauffeur al op u te wachten met 
uw auto. U ontvangt de sleutels en kunt direct naar huis rijden!

Openbaar vervoer
Per openbaar vervoer is het museum bereikbaar met bus 22 en 24 
(vanaf Den Haag Centraal Station) en tramlijn 1 (vanaf Den Haag 
Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor).

Laden & lossen
Bazarstraat 11, Den Haag.

Parkeergarage  
Mauritskade

OV-halte  
Mauritskade

OV-halte  
Javastraat

Plein 
1813

Zeestraat

Javastr
aat

N
assaulaan

D
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Algemene  
informatie

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief service en exclusief 21% btw.

Service op maat
Heeft u specifieke wensen en vragen in verband met uw evenement? 
Neemt u dan contact op met sales@muscom.nl of telefoonnummer 
+31 (0)70 3307575. Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen 
en verzorgen na overleg een offerte op maat.

Bezoekadres
Zeestraat 82 2518 AD DEN HAAG 
WWW.MUSCOM.NL

Reserveringen
Tel:  +31 (0)70 330 7575
E-mail: sales@muscom.nl

Roken
Het Museum voor Communicatie is een rookvrij museum. 

Overig
Stichting Museum voor Communicatie 
KvK-nummer:  41150927 
BTW - Nummer :  8002.11.881.B.01
IBAN:  NL76 INGB 0000 1620 00 
BIC:   INGBNL2A

Beelden
Het nieuwe Museum voor Communicatie is nog in ontwikkeling.  
De in deze brochure gebruikte beelden zijn geen weergaven van de 
werkelijkheid maar hebben ons geïnspireerd en geven een sfeer- 
impressie van hoe de ruimtes er in de toekomst uit zullen zien.
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Reserveringen
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