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CREATIEF 
ONDERNEMERSCHAP 
@ ZUIDPARK

THE COWORKING

Nico Blaauw
Kan de grijze pijl die hier eerst stond weer terug, met daarin de tekst AMSTERDAM
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DE TOEKOMST gAAT OvER RUIMTE 
SCHEPPEN. RUIMTE IN HOOFDEN EN IN 
HARTEN, vOOR IDEEëN EN IDEAlEN. 
(Jan Huijbregts, ontwikkelaar Zuidpark)

Creatieve ondernemers 
vinden elkaar op 
het verrassende 

bedrijvenComplex 
Zuidpark. Geloof je in de 
kraCht van jouw idee en 

wil je ook als ondernemer 
Groeien? kom naar the 

CoworkinG.
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WAT
Slimme mensen weten hoe ze moeten leren. Succesvolle ondernemers 
weten hoe ze moeten groeien. Leren en groeien vinden elkaar in The 
CoWorking, het nieuwe creatieve centrum in Amsterdam. The CoWorking 
helpt creatieve professionals hun business te laten groeien. 

WIE
Zet jij jouw creatief gedachtegoed om in tastbare producten of diensten? 
Ben je bezig met de eerste stappen van je eigen imperium? Heb je de 
eerste zakelijke successen geboekt met jouw creativiteit maar kun je nog 
wel inspiratie gebruiken van meer ervaren gelijkgestemden? Dan ben jij 
geknipt voor de The CoWorking.  

The CoWorking is primair gericht op creatieve professionals die zich be-
zig houden met ontwerp, mode, entertainment, media en gaming. 

ENERgIEK EN INSPIREREND DESIgN IN EEN 
DUURZAAM gEbOUW. vOORZIEN vAN MODERN 
COMFORT IN MAgNIFIEKE WERKRUIMTES. MET 
EEN SPANNEND DAK. EN ANDERE ExTRA’S.

THE COWORKINg gElOOFT IN AllES EN AlTIjD 
DAT ONDERNEMERS MEER bEREIKEN AlS ZE 

HUN ENERgIE EN CREATIvITEIT DElEN EN 
bEREID ZIjN ER SAMEN vOOR TE gAAN. 

MET STEUN vAN SPONSOREN WORDEN ‘CREATIETAFElS’  
vOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN EN SECTOREN 
INgERICHT. ExPERTISE bUNDElEN EN ERvARINgEN 
DElEN WORDT DAN NOg MAKKElIjKER. 
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WAAROM
We streven naar een wereld waarin alle mensen samen beter nadenken 
over verantwoordelijkheid, sociale cohesie en een groenere samenleving.

 

Groeien gaat sneller door samenwerking en openheid. Daar gaat het over in 
The CoWorking. Het is een plek waar de creatieve professional gefaciliteerd 
VNQCS�HM�YHIM�R@LDMVDQJHMF�LDS�@MCDQDM�SDQVHIK�GHI�L@WHL@KD�ƦDWHAHKHSDHS�GDDES

WAAR
The CoWorking zit op bedrijvencomplex Zuidpark. Het ligt aan de ring A10, 
bijzonder goed bereikbaar met metro en via alle snelwegen rond Amsterdam. 

Zuidpark is volledig gerenoveerd vanuit een nieuwe visie op duurzaam 
bouwen en het nieuwe werken. De toekomst van werken en ondernemen 
gaat om ontmoeten. Deze gedachte is op Zuidpark vertaald naar een com-
plex met unieke faciliteiten die mensen helpt elkaar te ontmoeten, te net-
werken en samen te werken. De kroon op die gedachte is The CoWorking. 

6DQJDM�HM�3GD�"N6NQJHMF�ADSDJDMS�VDQJDM�HM�ƦHSRDMCD��NODM�QTHLSDR�$Q�
is volop plek om even alleen of met kleine groep in stilte te werken. Cre-
@SHDUD�AQD@J�NTS�QTHLSDR�YHIM�UNNQYHDM�U@M�@KKD�FDL@JJDM�$DM�VDQJOK@@SR�
om te knippen of plakken ontbreekt niet. 

DE DINgEN DIE WE bEDENKEN EN DOEN, MOETEN 
RElEvANT ZIjN EN TOEKOMST vAST. WANT AllEEN DAN 
IS PERSOONlIjKE EN ECONOMISCHE gROEI DUURZAAM. 

DE INRICHTINg vAN THE COWORKINg PAST 
NAADlOOS IN HET IDEE vAN lEREN, CREëREN  EN 

REAlISEREN. WERK jE IN THE COWORKINg, DAN 
KUN jE OOK OP PRETTIgE ExTRA’S REKENEN. 

Nico Blaauw
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In de ruime 28 Olympic Lounge kun je klanten met een top espresso ont-
vangen. Het Connectorium Anton Dreesmann heeft 200 unieke stoelen 
UNNQ�DDM�FQNSD�ODQENQL@MBD�$M�ID�JTMS�STRRDM�@KKD�ADCQHIUDM�CNNQ�DUDM�
CHDO�CNNQ@CDLDM�NO�GDS�FQNNSRSD�4QA@M�%@QLHMF�C@J�U@M�$TQNOD

NOg MEER 
We zijn een vereniging. Voor leden en door leden.  Ieder lid van The CoWor-
king schrijft zich in voor minimaal 1 jaar en betaalt een bescheiden jaarlijkse 
contributie. Deze wordt gebruikt voor het verzorgen van ledenadministratie, 
je toegangspas tot het gebouw, verenigingsbijeenkomsten, enzovoorts.

The CoWorking organiseert ten behoeve van haar leden een programma 
dat  inzoomt op kennis-uitwisseling en educatie, commercie en dienst-
UDQKDMHMF�$KJ�KHC�U@M�3GD�"N6NQJHMF�HR�UDQOKHBGS�NL�LHMHL@@K���JDDQ�ODQ�
jaar een bijeenkomst te organiseren voor collega’s en andere belangstel-
lenden over zijn passie of inspiratie. De agenda levert een kleurrijke en 
unieke verzamelingen verhalen en netwerkkansen.

Bijzonder bij The CoWorking is ‘het inzetten op opbrengst’. Voor en samen 
met CoWorkers gaat The CoWorking op zoek naar opdrachtgevers die besef-
fen dat hun eigen organisatie niet altijd een passend antwoord vindt op 
vragen uit de markt. Innovaties komen vaak tot stand door extern innovatie-
talent in te zetten. The CoWorking centreert deze taak in haar WerkWinkel. 

SERvICE
De mensen achter The CoWorking begrijpen dat je als creatief onder-
nemer bij voorkeur bezig bent met jouw klant en jouw product. 
Het service-loket van The CoWorking biedt veel diensten om bij dat 
 streven te helpen. Van ICT tot administratieve ondersteuning, of van 
ƥM@MBHDDK�ƥRB@@K�@CUHDR�SNS�GDS�U@RSKDFFDM�U@M�HMSDKKDBSTDDK�DHFDMCNL�

vOOR STARTERS EN DOORSTARTERS IS ER EEN 
SPECIAAl PROgRAMMA DAT HUN ONDERNEMERSCHAP 
OP EEN HOgER PlAN bRENgT. 
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ARRANgEMENTEN
3GD�"N6NQJHMF�JDMS�UDQRBGHKKDMCD�@ANMMDLDMSDM��CHD�HMRODKDM�NO�CD�FDVDMRSD�UQHIGDHC�DM�ƦDWHAHKHSDHS�

Full 
$DM�VDQJOKDJ�UNNQ���C@FDM�ODQ�VDDJ��HMBKTRHDE�FDAQTHJ�U@M�@KKD�VDQJOKDJ�FDQDK@SDDQCD�UNNQYHDMHMFDM�
$DM�RSNDK�HM�GDS�"NMMDBSNQHTL��YNC@S�ID�@KKD�CNNQ�3GD�"N6NQJHMF�FDNQF@MHRDDQCD�AHIDDMJNLRSDM�FQ@SHR�
kunt bijwonen. Dat is wat je wilt? Dan ga je voor wat wij noemen het FULL-arrangement.
 
lite
Ga je voor een werkplek voor 3 dagen per week, inclusief gebruik van alle werkplek gerelateerde 
UNNQYHDMHMFDM�#@M�JHDR�ID�UNNQ�GDS�+(3$�@QQ@MFDLDMS
Je kunt de dagen invullen zoals je zelf wilt. Uiteraard is er ook een plaats voor je gereserveerd in 
het Connectorium om alle door The CoWorking georganiseerde bijeenkomsten gratis bij te wonen. 

basic
Je kiest dan voor een werkplek voor 1 dag per week, inclusief gebruik van alle werkplek gerela-
SDDQCD�UNNQYHDMHMFDM�)D�VDQJS�V@MMDDQ�GDS�ID�THSJNLS�$M�ID�JQHIFS�JNQSHMF�UNNQ�@KKD�DUDMDLDMSDM�
die vanuit The CoWorking worden georganiseerd. 

Flex
Laat jouw werk zich moeilijk plannen? Voel jij je wel senang bij de cultuur en aanpak van The Co-
Working en heb je incidenteel behoefte aan een werkplek? Dan kun je als een tijdelijke bezoeker 
per dag een werkplek boeken. Als ze beschikbaar zijn, dat wel.

Startende ondernemer
Ben je een startende ondernemer? Zoek je een full-time werkplek en een programma om je onder-
nemerschap tot een succes te maken? Dan biedt The CoWorking je het Starters- arrangement aan. 

Binnen alle arrangementen krijg je bovendien korting op het gebruik van de vergader-, trainings- 
en Break Out ruimtes in The CoWorking. 
 
De Full, Lite en Basic arrangementen  worden afgesloten worden voor een periode van 6 of 12 maan-
den.  Het Starters-arrangement voor 12 maanden.
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OPERATIE. vAN IEDER lID vAN 
THE COWORKINg WORDT EEN 
ACTIEvE bIjDRAgE vERWACHT 
AAN DE vERENIgINg.
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THE COWORKING

THE COWORKING

INFORMATIE
Interesse? Op zoek naar meer informatie? 
Kijk op www.zuidpark.nl/services of mail naar 
coworking@zuidpark.nl.


