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WeRkPLekken

Waar kun je nu fijn (bijna) gratis werken in de stad.
En wat is populair. De redactie van In Amsterdam nam
de proef op de som.

VoLksHoteL
WibaUtstRaat
Gebouwd: in 1965 voor de Volkskrant | Uitstraling: hip, kunstzinnig,
kleurrijk, industrieel
Neerstrijken in de Werkplaats
van het Volkshotel is echt een
feestje. Een deel van het restaurant is ingericht met lange tafels
voor zes personen en contactdozen. Er is gratis wifi. Soms
is het er wel wat vol en zijn de
ruim veertig werkplekken bezet.
Maar dan kun je natuurlijk ook
aanschuiven aan andere tafels
of werken in de vele zithoekjes
en wachten tot er een plekje
vrij komt. Je laptop opladen
kan altijd wel. De Werkplaats
is een leuke ontmoetingsplek
voor zakelijke afspraken of na
een middagje werken afspreken
met vrienden voor de borrel.
Dineren kan in Canvas, ook
leuk! Je spullen kun je kwijt
in de lockers. Het Volkshotel
is vooral een plek voor jonge
ondernemers en kunstenaars.
Je kunt er ook zalen huren
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LLoyd HoteL
oosteLijke HandeLskade
Gebouwd: in de jaren ‘20 met
bestemming hotel voor passagiers
scheepsvaartlijndiensten; later in
gebruik genomen als jeugdgevangenis
| Uitstraling: Renaissancestijl, groots,
warm en kleurrijk met jaren ‘20 items
Op de banken achterin het
restaurant van het Lloyd kun
je lekker rustig werken met
een kop goede koffie. Ook een
fijne plek om met collega’s te

overleggen of af te spreken
voor een businessmeeting. Aan
de tafeltjes of op het terras
kun je natuurlijk ook neerploffen met je laptop. Gratis wifi
werkt in het hele hotel. En heel
fijn, zoeken naar een stopcontact hoeft niet meer. Vorige
jaar zijn alle tafeltjes binnen
uitgerust met een stopcontact. Als het druk wordt met
lunchtijd verkas dan naar een
van de rustige platforms boven
of de bibliotheek, mits niet
afgehuurd. Nog beter: tijd

voor een break en bestel een
lunch. Keuze genoeg. Maak
je geen gebruik van lunch of
diner op drukke tijden dan
kan het bedienend personeel je
vragen even ergens anders te
werken in het hotel. Tip: neem
een kijkje bij de exposities. In
het Lloyd is altijd wel iets te
beleven op cultureel gebied. In
het hotel kun je negen ruimtes
reserveren voor vergaderingen,
evenementen en congressen tot
maximaal honderd personen.
www.lloydhotel.nl
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voor vergaderingen, kleinere
evenementen of workshops
tot maximaal 220 gasten. Tip:
begin eens vroeg je dag met een
lunch in de Werkplaats, erna
direct aan de slag. Ook handig:
er is een masseur aanwezig. En
zit je haar eigenlijk niet meer zo
lekker? Een knipbeurt kan ook
in de Werkplaats!
www.volkshotel.nl
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oPenbaRe bibLiotHeek
oosteRdokskade
Gebouwd: in 2007 | Uitstraling: modern, rustig, licht en ruim opgezet
Als je echt ongestoord wilt
werken ga je naar de bib. Geen
luide muziek, maar een klassiek
achtergrondmuziekje. Je kunt er
altijd wel een plekje vinden. Er
staan honderden computers die
leden gratis kunnen gebruiken.
Natuurlijk kun je ook je eigen
laptop meenemen en een plekje

zoeken in de kleine ruimtes,
hoekjes met comfortabele
stoelen of aan de werktafels. De
stopcontacten, boeken en tijdschriften zijn binnen handbereik. Dit is waar een bibliotheek
altijd al voor bedoeld is sinds
de oprichting in 1900: leeszalen
waar mensen zich terugtrokken om te lezen, te werken of
te studeren. Voordeel van het
werken in de bibliotheek is
dat je geen koffie of thee blijft
bestellen en je minder snel bent
afgeleid. Nadeel is natuurlijk
inAmsterdam - 043

ontdek je werkplekje dat je voor je lunch even moet
lopen. Boven zit La Place, ernaast Vapiano of het duurdere
segment &Samhoudplaces als
je een vette order hebt binnen
gesleept. En helemaal gratis is
werken in de bibliotheek ook
niet. Ben je niet lid van de
openbare bibliotheek, dan kun
je het beste een gebruikerspas
aanschaffen. Voor het geld hoef
je het niet te laten: 17,50 euro.
Bij de bibliotheek kun je de
theaterzaal afhuren, maximaal

260 personen. Ook zijn er
vergaderruimtes te boeken voor
maximaal 60 man.
www.oba.nl
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b.amsteRdam
Coffee LoUnGe
joHan HUizinGaLaan
Gebouwd: 1976 hoofdkantoor ibm |
Uitstraling: hip met veel onbewerkt
hout en vintage meubels, dynamisch
Loop eens binnen voor een
kop koffie in de Lounges van
B.Amsterdam. Er is gratis wifi
en je kunt er fijn aan een tafeltje
werken of diep in de banken
wegduiken. Leuk ook voor een
businessmeeting. De lunch is
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lekker en spotgoedkoop, 5.50
euro; 4 euro voor members.
Een aanrader, want tijdens de
lunch is het erg vol met members en komt er niet veel meer
van werken. Reden: je ontmoet
teveel leuke inspirerende mensen. B.Amsterdam is namelijk
dé werkplek voor startups,
grownups en studenten. Tussen
het werk door kun je sporten in
de gym. Ook leuk om te borrelen en erna door te zoeven naar
de top van het gebouw voor
het diner. En ben je eenmaal

verknocht aan het pand, de
inspirerende verhalen van ondernemers, overweeg dan eens
een (vaste) flexplek. Die heb je
al voor 125 euro per maand (5
werkdagen) tot 175/225 euro
per maand voor een fulltime
plek. Bij B.Amsterdam kun je
ook vergaderruimtes en zalen
voor evenementen huren, zes
tot maximaal duizend personen. Extra kosten voor flipover,
projector, whiteboard en
lockers.
www.b-buildingsbusiness.com
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de kanaRie CLUb
beLLamyPLein
Gebouwd: eind 19e eeuw als tramremise en werkplaatsen | Uitstraling: werelds, gezellig, cultureel en
industrieel
De ondernemers van de Foodhallen komen in november
met een groot nieuw concept.
Een ontmoetings/werkplek
met-alles-er-op-en-eraan, en
dát is er nog niet in West. Dus
voegen de heren hun restaurants Halte 3 en Meat West in
de Hallen samen tot de Kanarie

Club. Een inspirerende plek
waar je prettig kunt werken. De
ondernemer zorgt voor goede
wifi, oplaadpunten en printfaciliteiten. Een vergadering? Ook
daarvoor kun je terecht bij de
Kanarie Club. Je kunt diverse
ruimtes reserveren. Een verademing: mensen worden niet weggekeken omdat ze plaats moeten maken voor een betalende
gast. Al doe je de hele middag
over twee kopjes koffie, bij de
Kanarie Club ben je welkom
beloven ze. Aansluitend aan een
werkdag kun je dineren of een
goede borrelhap bestellen met

collega’s of vrienden. Fijn de
dag bespreken of bijpraten. Heb
je na een lange werkdag zin in
een bioscoopje in het naastliggende pand, maar zie je het
niet zitten om eerst je spullen
thuis te brengen? Ook daarover
hebben ze bij de Kanarie Club
nagedacht. Je laptop en andere
spullen kun je veilig opbergen in
een van de gratis lockers. Om te
noteren in je agenda: in de club
worden inspirerende sprekers
uitgenodigd en workshops
gegeven. In de Kanarie Club
kunnen zo’n goede honderd
mensen werken. ■
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