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Wonen met kantoor aan huis én de dynamiek en de voordelen van een flexoffice
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 professioneel en vergaderen aan de keukentafel is niet wat je je had
voorgesteld van een kantoor aan huis. Natuurlijk, je kunt kantoorruimte huren of naar een flexoffice maar dat is kostbaar
en je moet de deur weer uit.
DE WERKFLAT is dé oplossing. Je eigen appartementmet
direct toegang tot de eigen werkplek. In een open workspace
of met eigen kantoorruimte. En 24/7 bereikbaar. Vergaderruimte, toiletten en panty worden gedeeld. Samen lunchen
of goede koffie van de Coffee Fellows of Starbucks. Een ontspannend 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 kan!

DE WERKFLAT kan ook als bouwgroep/ CPO. Door
samen met andere ZZP- ers, startups en co-workers een
bouwgroep te vormen, waarmee dit woon-werkgebouw
concept kan worden gerealiseerd. We helpen graag zoeken
met een geschikte locatie en de uitwerking van op maat
gemaakte plannen.

Lijkt het je wat?

Meld aan bij bouwgroep DE WERKFLAT en ontwerp gezamenlijk jouw appartement of loft met jullie ideale kantoor.
Wij begeleiden jullie graag!
Architec2GO

Meer informatie: www.architect2GO.nl/dewerkflat of stuur een email naar geraldine@architect2GO.nl of bel +31(0)6 46235450
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