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‘Je hebt als ondernemer in één klap 

toegang tot vijfhonderd ondernemers’

Flexizone Utrecht

Proostwetering 41

3543 AC Utrecht

0851050733

info@fl exizone.nl

www.fl exizone.nl

Bij Flexizone huur je – de naam zegt het – fl exibel een werk- en 

eventueel opslagruimte. Van een bescheiden fl explek tot een 

ruimte van maar liefst 3.500 vierkante meter; er is van alles mo-

gelijk. De fl exibiliteit en de grote verscheidenheid aan werkruim-

tes, brengt uiteenlopende ondernemers bij elkaar. En dat blijkt 

te werken! ‘We merken dat ondernemers elkaar op zoeken. Zo 

ontstaan ontzettend leuke samenwerkingen’, vertelt marketing-

manager Nikki Jegen enthousiast. Een tatoeëerder die samen 

met een eigenaar van een naaiatelier een kledinglijn opzet, een 

sportschool en foodbedrijf die samen gezonde voedingspakket-

ten ontwikkelen, maar ook de bakker en de chocolatier hebben 

elkaar gevonden. Nikki: ‘Er gebeurt hier echt wel wat!’

CommunityCommunity

Wanneer je rondloopt in het pand van Flexizone aan de Proost-

wetering in Utrecht kan je het ondernemersbloed bijna ruiken. 

Overal zie je ondernemers die zich met bevlogenheid inzetten 

voor hun eigen zaak. Deuren van werkruimtes staan open en je 

steekt gemakkelijk je hoofd bij elkaar om de hoek. De huurders 
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Van nagelstylist tot kledingontwerper en architect; bij Flexizone vind je een 
smeltkroes aan creatieve ondernemers. Om al die ondernemers met elkaar te 
verbinden lanceert het fl exibele verhuurbedrijf de Flexizone Businessclub. 
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zoeken elkaar op, om elkaar te helpen en van elkaar te leren. 

‘Er ontstaat een community binnen de vestigingen’, legt sales-

manager Hans Smeijers uit. ‘Dat onderling netwerken kun je 

niet sturen. Je kan niet zeggen: nu hebben we een community 

en gaan we met elkaar samenwerken. Als mensen geen binding 

voelen, dan werkt het niet. Bij Flexizone is de basis goed.’

Om de onderlinge verbondenheid meer kracht bij te zetten, 

heeft Flexizone op 1 juli de Flexizone Businessclub gelanceerd. 

Alle huurders van de elf vestigingen zijn automatisch lid van de 

netwerkclub. Nikki: ‘Met de Businessclub willen we het vormen 

van een community nog meer stimuleren. We willen al onze on-

dernemers met elkaar verbinden, zodat ze elkaar weten te vin-

den voor onderlinge samenwerkingen.’ Het zal direct werk ople-

veren voor de leden, verwacht Hans. ‘Je hebt als ondernemer in 

één klap toegang tot vijfhonderd ondernemers. Als je dan alleen 

maar business tot business handelt, kun je het vaak allemaal 

binnen Flexizone vinden.’
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‘De Flexizone Businessclub krijgt een eigen platform’, vervolgt 

Nikki. ‘Je krijgt straks als huurder naast wifi , goede koffi e, schoon-

maakservice en een parkeerplek, ook toegang tot de website 

van de Businessclub. Wanneer je daar inlogt, zie je alle onder-

nemers die onderdeel zijn van Flexizone.’ Als lid heb je recht op 

memberdeals en krijg je toegang tot een aantal toffe events per 

jaar. Nikki: ‘Denk hierbij aan netwerkborrels, barbecues en an-

dere gezellige bijeenkomsten, maar ook evenementen met toffe 

gastsprekers.’

Bij de Flexizone Businessclub geen strakke pakken en stropdas-

sen. Het moet vooral leuk en gezellig zijn. ‘Toegankelijk, zonder 

verplichtingen, dat past bij onze fi losofi e. Ondernemers moe-

ten denken: daar wil ik bij horen!’ Hans knikt bevestigend, maar 

voegt ook toe: ‘De Businessclub gaat waarde toevoegen. Uitein-

delijk gaat het wel om zaken doen!’

De helden van FlexizoneDe helden van Flexizone

Nikki: ‘Zonder ondernemers heeft Flexizone geen enkel bestaans-

recht. Het zijn ondernemers in vaak onzekere beroepen, die toch 

een stap durven zetten. We vinden het oprecht leuk om te zien 

hoe zij binnen Flexizone groei doormaken. Ze doen dit zelf, maar 

de groei wordt gesterkt door de onderlinge samenwerkingen. 

We laten onze ondernemers graag zelf vertellen waarom ze on-

derdeel zijn van Flexizone.

‘Ik ben de eerste huurder bij Flexizone Utrecht. Na mij volgden er 

velen. Ik vind het prettig om tussen ondernemers van een divers 

pluimage te werken. Het is een mooie mix van jonge, starten-

de ondernemers en mensen die al wat jaren meegaan. Ik kom 

net uit een sparringsessie met mijn buurvrouw over haar online 

marketingstrategie. Dat is een geweldige bijkomstigheid: sa-

menwerken met je buren!’

‘Wij huren sinds afgelopen mei een grote opslagplaats die me-

teen dienstdoet als werkplaats. We zitten vlakbij de achterdeur 

en dat is ideaal; klanten kunnen hun bestelling zo via de achter-

deur ophalen. We hebben nu al een goede samenwerking met 

een architect, die ook een ruimte huurt. Hij helpt ons hij het duur-

zaam ontwerpen van onze plantenbakken. Dat is geweldig!’

‘Wanneer mensen bij mij binnenlopen hoor ik vaak: “Wat ziet 

het er bij jou gezellig uit”. Eigenlijk is het soms best wel ontploft 

in mijn werkruimte, maar dat kan bij Flexizone. Er werken veel 

creatieve ondernemers en dat maakt de sfeer bijzonder goed. 

Mensen zijn vaak buiten hun werkruimtes te vinden. We zoeken 

elkaar op en je hebt bijna altijd wel iets aan elkaars kennis en 

kunde.’  

Thijs BuijsThijs Buijs
Yellowlime Online Yellowlime Online 

MarketingbureauMarketingbureau

Jose BuchananJose Buchanan
Buchanan Woodwork Buchanan Woodwork 

Jennifer Ros Jennifer Ros 
Djennie kindermodeDjennie kindermode

DE HELDEN VAN 
FLEXIZONE 
VERTELLEN ZELF 

‘Ondernemers moeten denken: 

daar wil ik bij horen!’


