WeWork verovert
de wereld, één shared
space per keer
The future is exciting.

Ready?

Wat gebeurt er wanneer je verbluffende
interieurdesigns, oogverblindende locaties en
duizenden enthousiastelingen uit de hele wereld
samenbrengt? De WeWork revolutie is begonnen.
WeWork is o.a. gevestigd in een magnifiek kantoor aan
Waterhouse Square en wij mochten er onlangs een kijkje
nemen. Het bedrijf heeft er vijf verdiepingen, waar je
het gewoel en de drukte van het centrum van Londen
niet voelt of hoort. Dat oasegevoel is maar schijn, want
hier zijn honderden talentvolle, creatieve mensen aan
het werk in zeer uiteenlopende bedrijven en bedrijfjes.
De schitterend ontworpen ingang leidt naar
een atrium vol koffieautomaten, comfortabele
banken en rijen bureaus. Uit luidsprekers klinkt
zachte muziek, die in de enorme ruimte voor een
ontspannen sfeer zorgt. Boven onze hoofden zien
we vijf verdiepingen met een overdaad aan planten
en licht dat door de ramen naar binnen stroomt. Het
geheel is ontspannend en inspirerend tegelijk.
Dat geldt voor alle werkruimten van WeWork. Ze
vormen een naadloze mix van moderne kantoren

en toonaangevend interieurdesign. En het
mooiste is dat je voor een maandelijkse huur in
elk WeWork-kantoor ter wereld kunt werken.
Wij spraken met Joe Gaunt, UK General Manager,
en vroegen hem waarom WeWork zo’n geweldig
alternatief is voor het traditionele kantoorconcept.
“WeWork is een specifiek ontworpen,
gefocuste business waarmee wij
proberen een reeks ruimtes te creëren
waarin allerlei bedrijven kunnen
samenwerken. Je kunt dus een
eenmanszaak zijn of deel uitmaken
van een grote onderneming”, vertelt
Joe. Er zijn diverse werkplekken.
Je kunt dan ook van een plaats in
een gedeelde ruimte verhuizen
naar een privébureau of een van
de kantoren. Het mooie aan dit
concept is dat je kunt groeien door
schaalvergroting en je gebruik afstemt
op je behoeften. Daardoor is het
bijzonder populair bij ondernemers.

Het kantoor is niet alleen mooi omdat het oog ook
wat wil, het is doelgericht design met zithoeken
en op samenwerking afgestemde keukens op
iedere verdieping. Het concept van het gebouw
is bedoeld om mensen de gelegenheid te bieden
focusmomenten te creëren of nieuwe vrienden of
collega’s te ontmoeten. Veel leden van WeWork hebben
samen genetwerkt en doen nu zaken met elkaar.
Dit wordt sterk bevorderd door de interne mobiele
app, waarmee alle leden van alle WeWorkkantoren wereldwijd via slimme toestellen

Joe’s toptips voor productief
werken in een shared space
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“Weet hoe je het liefst werkt.”
Heb je graag een privéruimte, dan
zoek je een rustige plek waar je
jezelf kunt afzonderen. Gebruik
de ruimte zoals ze is ontworpen.
Als je in een gedeelde ruimte
stilte verwacht omdat je moet
focussen, dan kom je bedrogen uit.

met elkaar samenwerken. Ze kunnen ruimtes
reserveren en met andere leden in de hele wereld
communiceren, ook over interessante aspecten
zoals de gratis yoga op Welness Woensdagen.
“Onze app verbindt meer dan 100.000 mensen,
zodat ze samen zaken kunnen doen. Je kunt als
freelancer in Shanghai contact leggen met iemand
in Londen die hulp nodig heeft in verband met zijn
merk”, zegt Joe. “De mensen gebruiken onze app heel
graag en stellen deze connectiviteit erg op prijs.”
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“Verzet je gedachten.” Als je al
een paar uur voor je computer
hebt gezeten, sta dan even op,
strek de benen en kijk eens rond.
Ga naar een gemeenschappelijke
ruimte en neem de tijd voor een
praatje met collega’s (of de mensen
met wie je de ruimte deelt) of
loop even naar de koffieshop
om je hoofd leeg te maken.

“Zoek de interactie op.” Ga op
in wat er allemaal om je heen
gebeurt. Een praatje maken
terwijl je koffie haalt, de mensen
in de lift begroeten wanneer je ‘s
morgens aankomt, je weet nooit
of je toevallig met een nieuwe
vriend of toekomstige klant praat.

Meer weten?
kijk op www.vodafone.nl/zakelijk
en neem contact op met een
van onze Accountmanager

