
Een eigen bedrijf, zelfstandig en fijn werken vanuit huis. Na 
verloop van tijd wordt het eenzaam. De slaapkamer wordt 
nooit een écht kantoor. Je mist het contact met collega’s en 
het lunchen gebeurt even snel aan het aanrecht.
Klanten en opdrachtgevers thuis ontvangen voelt niet profes-
sioneel en vergaderen aan de keukentafel is niet wat je je had 
voorgesteld van een kantoor aan huis. Natuurlijk, je kunt kan-
toorruimte huren of naar een flexoffice maar dat is kostbaar 
en je moet de deur weer uit.

DE WERKFLAT is dé oplossing. Je eigen appartement met 
direct toegang tot de eigen werkplek. In een open workspace 
of met eigen kantoorruimte. En 24/7 bereikbaar. Vergader-
ruimte, toiletten en panty worden gedeeld. Samen lunchen 
of goede koffie van de Coffee Fellows of Starbucks. Een ont-
spannend potje tafeltennis. En vooral contact met andere 
zelfstandigen. En misschien wil je jouw werkplek weer tijdelijk 
verhuren. Kortom een werkplek of kantoor @home met alle 
comfort van een representatief kantoorpand.

Het allermooiste is dat dit kan! Door samen met andere ZZP-
ers, startups en co-workers een bouwgroep te vormen, waar-
mee dit woon-werkgebouw DE WERKFLAT  kan worden 
gerealiseerd. Een locatie is er ook. Prachtig gelegen in Ypen-
burg. Op loopafstand vanopenbaar vervoer en diverse snel-
wegen. Een sushibar, échte italiaan en winkels in de directe 
omgeving. Scholen, zwembad en bioscoopop op loopafstand.

Lijkt het je wat?
Meld aan bij bouwgroep DE WERKFLAT en ontwerp geza-
menlijk jouw appartement of loft met jullie ideale kantoor.

Wij begeleiden jullie graag!
Geraldine Dijk & Oscar van Strijp - Architec2GO
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Meer informatie: www.architect2GO.nl/ik-bouw-in-den-haag, stuur een email naar info@architect2GO.nl of neem contact op met de kavelwinkel
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