
The future is exciting.

 Ready?

Onderweg net zo
werken als op kantoor

Reference case | Superlofts



Vodafone Power to you

Marc Koehler Architects is een 

allround architectenbureau op het 

snijvlak van concepting, design en 

development. Vijf jaar gelden heeft 

Marc Koehler Superlofts ontwikkeld, 

een vastgoedontwikkelingsmodel 

dat herhaalbaar is op verschillende 

locaties. Bewoners komen samen 

voordat het gebouw wordt 

gerealiseerd, om te bepalen hoe 

het gebouw eruit komt te zien, 

hoe duurzaam het wordt en wat 

de voorzieningen zijn. Vervolgens 

kan ieder individu binnen het 

gebouw zijn eigen woning zelf 

vormgeven. De standaard loft van 

zes meter hoog kan volledig naar 

eigen wens worden ingericht.

“De woning is als een maatpak voor 

de bewoner”, zegt Marc Koehler. 

“Daarmee past het in de trend van alle 

vormen van customisation die je ziet, 

van je playlist samenstellen tot eigen 

schoenenontwerp. Nu kun je zelf je 

woning ontwerpen. Belangrijk daarbij 

is dat het gebouw ook kan veranderen 

in de toekomst, je kunt het aanpassen 

wanneer je wensen op het gebie d van 

ruimte en indeling veranderen. Op 

deze manier wordt de woning tijdloos.

We zijn altijd bereikbaar, 
terwijl we toch de hele 
tijd onderweg zijn.

We hebben met 
One Net Express 

eigenlijk een mobiele 
telefooncentrale 

in de cloud, die 
doorschakelt naar de 

mobiele telefoon.

Marc Koehler Architects heeft 

een innovatief concept 

gelanceerd dat in korte tijd een zeer 

succesvol initiatief is geworden in 

binnen- en buitenland: Superlofts. 

“De woning is als een maatpak voor 

de bewoner”, vat Marc Koehler het 

concept samen. In een intensief 

samenwerkende community 

krijgen de unieke gebouwen 

vorm, waarbij samenwerking 

en duurzaamheid voorop staan. 

Koehler en zijn medewerkers zijn 

voor deze projecten voortdurend 

op pad. Dankzij Vodafone zijn ze 

toch overal en altijd bereikbaar. Ze 

kunnen communiceren alsof ze op 

kantoor zitten dankzij de virtuele 

centrale van One Net Express.

Marc Koehler Architects is een Ready Business
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Dynamiek
 

Communicatie is voor een goed verloop van deze 

Superloft-projecten cruciaal. “Onze organisatie is in korte 

tijd gegroeid van zes mensen tot meer dan vijfentwintig 

medewerkers, van wie de helft freelance werkt. We 

moeten snel kunnen reageren op ontwikkelingen in de 

markt, dus we hebben een flexibele 

schil nodig, om al naar gelang de 

projecten snel op of af te schalen. 

Dergelijke vastgoedprojecten kennen 

veel dynamiek. We hebben te maken 

met veel mensen die voor zichzelf 

werken en mensen die veel onderweg zijn. Allemaal 

willen ze hun tijd optimaal gebruiken. Iedereen 

werkt intensief met zijn mobiele telefoon.”

Bij een lezing over architectuur is Koehler in contact 

gekomen met accountmanagers van Vodafone, die hem 

vertelden over de mogelijkheden van One Net Express. 

Dit bleek het ideale antwoord op de behoeften van 

Koehler. “Om de bereikbaarheid van alle mensen die bij 

de projecten betrokken zijn te kunnen faciliteren maken 

we nu gebruik van One Net Express. Onze officemanager 

is daarmee in staat om elk telefoontje naar iedereen door 

te schakelen, waar die medewerker zich ook bevindt. Dat 

kan een privé-mobiel zijn als dat zo uitkomt.” Dit werkt 

via zogenoemde ‘huntgroepen’, waarmee gebruikers van 

One Net Express een telefoontje kunnen doorschakelen 

naar een groep of naar een specifieke volgorde van 

medewerkers, totdat iemand de telefoon beantwoordt.

Mobiel kantoor
 

“We hoeven dus niet iedereen een eigen mobiel 

abonnement te geven, dat hebben alleen onze vaste 

medewerkers. Met One Net Express kunnen we de mensen 

in onze flexibele schil ook altijd bereiken, op ieder gewenst 

toestel. Het mooie is dat onze officemanager dat ook vanaf 

haar mobiele telefoon kan doen. Wanneer zij ergens anders 

is kan zij een telefoontje aannemen en doorschakelen naar 

de juiste medewerker, zonder dat de beller merkt waar 

diegene aan het werk is. We hebben met One Net Express 

dus eigenlijk een mobiele telefooncentrale in de cloud, 

die doorschakelt naar de mobiele telefoon. Het is een echt 

mobiel kantoor. En het maakt niet uit hoe  

 

 

lang de mensen in de flexibele schil mee werken aan 

een project, we kunnen ze snel aansluiten of afsluiten.”

“We kunnen nu in het kantoor op flexplekken werken 

dankzij het nieuwe systeem, wat in ons dynamische 

bureau ontzettend handig is. Tevens 

is thuiswerken, wat veel gebeurt, 

een mogelijkheid in verband met 

bijvoorbeeld papadagen. Het is Het 

Nieuwe Werken: we kunnen overal 

werken en zijn altijd bereikbaar.” 

“Vodafone heeft ons goed geholpen met het installeren 

van deze oplossing, ze hebben al onze wensen ingevuld. 

We zijn enorm blij met de manier waarop One Net 

Express werkt. Vroeger hadden we acht vaste telefoons 

op kantoor en vier verschillende telefoonnummers. 

Nu is iedereen altijd bereikbaar via de officemanager, 

terwijl we toch de hele tijd onderweg zijn. En dat werkt 

ook gewoon in het buitenland, daar zijn we net zo goed 

bereikbaar als in Nederland. Zonder extra kosten, want 

bij Vodafone zijn de belminuten in de hele EU gelijk.”

We zijn altijd bereikbaar, 
terwijl we toch de hele 

tijd onderweg zijn.
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kijk op www.vodafone.nl/zakelijk en neem contact op met een van onze Accountmanagers
Meer weten?


