
Geen mens is hetzelfde. En aangezien wij ZZP’ers ook net mensen zijn, geldt dit ook voor ons. Zo 
werkt de een liever in totale stilte, terwijl de ander liever wat meer reuring om zich heen heeft. De 
ene freelancer werkt graag op een vaste werkplek, de ander is wat dat betreft liever flexibel. Wat je 
voorkeur ook is, je werkt het beste op een werkplek die echt bij jou past. Het is dus erg prettig dat 
het aantal aanbieders van een flexibele werkplek groeit. Zo wordt het steeds makkelijker om de 
juiste werkplek te kiezen. Eentje die het beste uit jouw onderneming haalt.

Dus zoek je een werkplek in Amersfoort? Dan zijn dit je opties.

Atoomclub Amersfoort
Bij AtoomClub draait het om energie. De huiselijke inrichting, vriendelijke ontvangst, hechte commu-
nity en verschillende ruimtes met elk hun eigen functie dragen daar allemaal aan bij. Daarnaast kun 
je in het Atoomcafé terecht voor de nodige ontspanning. Als AtoomClub lid kun je voor een vast 
bedrag per maand gebruik maken van een full-service pakket. Je kiest uit een werkplek die je deelt 
met andere ondernemers, een kantoorkamer met 2 tot 20 werkplekken of een kantoor op maat.

Locatie:  Amersfoort-Noord | Maanlander 47
Sfeer:   Warm en professioneel
Huurtermijn:  Een werkplek huur je voor een maand of voor langere tijd
Faciliteiten:  Draadloos internet via glasvezel 
  24/7 toegang
  Bemande receptie, telefoondienst en post-service
  Lekkere ko�e en genoeg plekken om te ontmoeten
  Een volledig ingerichte werkplek
  Formeel overleggen in een zit-of sta-vergaderruimte
  Eigen parkeerplaatsen voor AtoomClub leden
  Printen, kopiëren en scannen
Prijs:  Vanaf € 250,- per maand
Website:  http://www.atoomclub.nl/amersfoorta1/

Casa Creatie
Ben jij een ontwerper? Dan is Casa Creatie wellicht de plek voor jou. Sleutelwoorden bij Casa Creatie 
zijn creatief, inspireren en flexibel. De kantoorvilla biedt een kleinschalige flexruimte met losse 
werkplekken voor creatieve huurders. De ligging is midden in de stad en de verbinding naar de 
snelwegen A28 en A1 is prima. 

Locatie:  Centrum | Arnhemseweg 19
Sfeer:   Inspiratie en creatie
Huurtermijn:  Werkplekken, units of een verdiepingsvloer zijn te huur voor een minimale    
  termijn van 3 maanden
Faciliteiten:  Draadloos internet via glasvezel 
  Ontvangst met zitplaatsen, dubbel toilet en een vergaderruimte
  Pantry op de eerste verdieping
  Ko�e en thee niet inbegrepen
  Kopieerapparaat
Prijs:  Vanaf € 220,- per maand 
Website:  http://casacreatie.nl

 

Zo kies je jouw flexibele werkplek in Amersfoort
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Eenhoorn
Snel even buiten de deur aan het werk? Zonder te reserveren kun je terecht bij Eenhoorn 
Amersfoort. Deze flexwerkplek is gelegen tegenover station Amersfoort en heeft een eigen co�ee 
corner; Hartig. Je kunt je batterij er weer helemaal opladen met verantwoorde tussendoortjes, 
lekkere broodjes en verschillende soorten ko�e en sappen.

Locatie:  Centrum | Barchman Wuytierslaan 2
Sfeer:   Zakelijk
Huurtermijn:  Niet van toepassing
Faciliteiten:  Draadloos internet 
  Receptiemedewerker
  Vergaderruimtes en afgesloten ruimtes voor één op één gesprekken
  Voldoende parkeerplaatsen
Prijs:  Gratis flexplekken bij de entree of afgesloten ruimte vanaf € 17,50 per uur p.p. 
Website: http://www.eenhoornamersfoort.nl/werken/flexwerken/

SAMEN
Bij SAMEN ben je zelfstandig, maar niet alleen. Het is een kleinschalige sfeervolle werkplek in 
Amersfoort voor en door ondernemers. In deze stijlvol ingerichte ruimte kun je in alle rust 
geconcentreerd werken, maar ook een praatje maken met jouw collega-ZZP’ers. SAMEN is een 
comfortabele en representatieve werkplek waar je je direct thuis voelt. Ook je zakelijke afspraken 
kun je hier op een professionele manier verwelkomen, SAMEN ligt vlak bij het station en er is 
voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Locatie:  Centrum | Stationsstraat 36 A
Sfeer:   Stijlvol, representatief en kleinschalig
Huurtermijn:  Naast de mogelijkheid om per maand te huren kun je tegen een gereduceerd tarief  
  ook voor een half jaar of heel jaar huren
Faciliteiten:  Supersnel internet van 500 Mbit/s van XS4ALL
  24/7 open via een handige app op je telefoon
  Gratis gebruik van de vergaderruimte (max 8 personen) met presentatie faciliteiten
  Gratis gebruik van printer en er is een complete keuken aanwezig
  Gratis ko�e van Bacchi en thee van Mr. Jones 
Prijs:  Vanaf € 195,- per maand
Website:  http://www.samenflexwerken.nl

Nefkens
Zelfstandig ondernemen, maar toch deel uitmaken van een bijzonder en dynamisch concept. De 
flexibele werkplekken zijn gelegen in het centrum van Amersfoort in het gerenoveerde pand van  
autogarage Nefkens (industrieel erfgoed). Een all-Inclusive werkplek bestaat uit een volledig inge-
richte, ruime werkplek met bureau, bureaustoel en archiefkast. 

Locatie:  Centrum | Utrechtseweg 29
Sfeer:   Industrieel en zakelijk
Huurtermijn:  Nader over een te komen
Faciliteiten:  Draadloos internet via glasvezel
  24/7 toegang en een virtuele telefooncentrale
  Gratis gebruik van de vergaderkamers
  Gemeenschappelijk gebruik lunchruimte en pantry
  Gratis ko�e en thee
Prijs:  Vanaf € 295,- per maand, exclusief parkeerplaats (€ 150,- per maand) 
Website: http://www.sb.nl/bedrijfsaanbod/werkplekken-utrechtseweg-29-3
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Netwerkkantoor
Behoefte aan een representatieve omgeving, voor een uurtje, dagdeel of langer? Het Netwerkkan-
toor Amersfoort biedt ruimtes voor vergaderingen, coaching- en trainingssessies, presentaties en 
(netwerk)gesprekken. De locatie bevindt zich vlakbij het station en heeft een parkeergarage onder 
het gebouw. Bij Het Zelfstandigen Loket komen vraag en expertise van medeondernemers samen; 
een springplank om je te ontwikkelen in alle bedrijfskundige facetten. 

Locatie:  Stadsring | Arnhemseweg 6
Sfeer:   Mooie zakelijke ambiance
Huurtermijn:  Je kunt een kantoorruimte huren met een opzegtermijn van drie maanden,   
  gemeubileerd of ongemeubileerd. Ook de huur van een ruimte voor twee of   
  drie dagen per week is mogelijk.
Faciliteiten:  Draadloos internet 
  Parkeergarage onder het gebouw
  Vergader- en spreekruimtes, inclusief multimedia-apparatuur en mogelijkheid   
  tot uitgebreide lunch
  Telefoonservice, agendabeheer en backo�ce
  Platform om kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar te ontmoeten    
  Virtueel kantoor
Prijs:  Nader overeen te komen
Website:  http://www.netwerkkantoor-amersfoort.nl/

OndernemersComplex
Het OndernemersComplex biedt drie verschillende ruimtes aan, variërend van 17m2 tot 27m2. Ideaal 
voor zelfstandige ondernemers en bedrijven met drie tot vier collega’s. Ook voor het huren van 
opslagruimte kun je terecht in dit complex. Handig als je een webshop hebt. De vergaderunits en 
lunchruimte zijn vrij te gebruiken, geschikt voor vergaderingen, coachgesprekken en brainstorm-
sessies. De locatie is goed bereikbaar en toegankelijk om klanten te ontvangen. 

Locatie:  Stadsring | Van Asch Van Wijkstraat 1-11
Sfeer:   Representatief
Huurtermijn:  Je huurt per maand, per halfjaar of per jaar  
  Vooraf betaal je drie maanden huur als borg
 Faciliteiten:  Draadloos internet 
  Hypermoderne intercom
  Ruime kantine met eigen keuken
  Vergaderfaciliteiten en coaching ruimte
Prijs:   Vanaf € 400,-per maand
Website:  http://www.ondernemerscomplex.nl

Regus / Station2station
Regus zorgt wereldwijd voor flexibele werkplekoplossingen. Ook wanneer je wilt werken op het 
station kun je in Amersfoort bij Regus terecht. In samenwerking met NS hebben zij onder de naam 
Station2station flexibele werkplekken op diverse NS-stations. Met een abonnement kun je in elke 
vestiging van Regus een werkplek reserveren. Zonder abonnement ook, maar dan betaal je extra. 
Je kunt kiezen voor een werkplek voor jou alleen tot een vergaderzaal voor 20 personen. Alle 
werkruimten beschikken over telefoon en internetaansluiting en zijn te reserveren per uur, per 
dagdeel of per dag. De tweede locatie in Amersfoort bevindt zich op het business park in 
Amersfoort. 
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Locaties:  Central Station: Centrum – Mondriaanplein 13
  Business Park: industrieterrein De Hoef – Hardwareweg 4
Sfeer:   Professioneel en modern
Huur:   Met een abonnement krijg je voorrang bij het reserveren van een werkplek en   
  zijn de uurtarieven lager
Faciliteiten:  Draadloos internet 
  Business lounge, vergaderruimtes en pauzeruimtes
  Comfortabele, perfect uitgeruste werkplekken met een ondersteunend team,   
  bijvoorbeeld op administratief gebied
  Netwerkmogelijkheden met andere professionals
  Gratis water, ko�e en thee
  In-house restaurant - broodjesservice
  Rookruimte
  Parkeergelegenheid
  Gehandicaptenvoorzieningen 
  Studio voor videoconferencing
  24 uur per dag camerabewaking
Prijs:  Vanaf € 7,25 per uur per persoon
Website:  http://www.regus.nl/business-centre/nederland/amersfoort

Seats2meet
Seats2meet (S2M) heeft verspreid over Amersfoort vijf locaties met werkplekken. In ruil voor sociaal 
kapitaal (het delen van kennis en je netwerk) kun je er als zelfstandige professional kosteloos 
(samen)werken en ontmoeten. Mensen en ideeën verbinden is de kern van het S2M-concept. 
De meeste S2M-locaties verhuren ook meetingspaces voor vergaderingen, brainstormsessies, 
workshops, enz. Dankzij de online omgeving sta je in contact met ZZP’ers door het hele land en kun 
je ook buiten Amersfoort je kennis delen. Iedere laatste vrijdag van de maand organiseert Meet & 
Discover! op de Stadsring een open inloop om te netwerken en jezelf als ondernemer te ontwikke-
len.

Locaties: S2M station Amersfoort | Stationsplein 49
Sfeer:   Verbindend en vooruitstrevend
Huurtermijn:  Met een account kun je je werkplek per dag reserveren.
Faciliteiten:  Afhankelijk van de locatie; zie de website voor meer informatie
Prijs:  Gratis in ruil voor je kennis en je netwerk
Website:  http://www.seats2meet.com/nl/locations

Yellowstones
Op de plaats waar voorheen het Trade Centre Amersfoort stond, kun je nu bij Yellowstones 
Amersfoort terecht voor een werkplek die meegroeit wanneer jouw bedrijf groeit. Het bedrijvencen-
trum biedt flexplekken en (deel)kantoren op maat van 14 tot 300 m2. Een deelkantoor is een 
gemeubileerde kamer die je een aantal dagdelen per week kunt gebruiken. Een flexplek is een 
bureau in een gedeelde ruimte. Voorzien van alle moderne gemakken ben je er helemaal klaar voor 
de toekomst.

Locatie:  Nijverheidsweg Noord 60-99
Sfeer:   Representatief en modern
Huurtermijn:  De standaard huurcontracten lopen tot ‘ultimo kalenderjaar’ (eind van het    
  kalenderjaar) met stilzwijgende verlenging voor een jaar. Tussentijds kun je de   
  huur opzeggen, met een opzegtermijn van 4 maanden (voor flexplekken twee   
  maanden).
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Faciliteiten:  Draadloos internet 
  Per gebouw per etage een pantry met vaatwasser en koelkast
  Virtueel kantoor mogelijk  
  Gemeubileerde vergaderruimtes en spreekkamers
  Reserveringssysteem
  Huur van opslagruimtes binnen en buiten het gebouw
   Oplaadpunten voor elektrische auto's 
  Ruimschoots gratis parkeerplaatsen
Prijs:  € 175,- per maand
Website:  http://www.yellowstones.nl/

ZZP Point Amersfoort
ZZP Point Amersfoort biedt verschillende (praktijk)ruimtes met representatieve ontvangst en 
wachtruimte. Deze flexplek biedt zelfstandigen de mogelijkheid om cliënten te ontvangen. De 
locatie is op enkele minuten van de A1 gelegen en heeft vrije parkeerplaatsen voor de deur. Je huurt 
er op basis van een ‘0-uren lidmaatschap’ en zit dus niet vast aan een minimaal aantal uur die je 
moet afnemen. Bij ZZP Point kun je een verzorgde en veilige omgeving verwachten. 

Locatie:  Amersfoort-Noord | Ariane 50
Sfeer:   Representatief en veilig
Huurtermijn:  Minimaal drie maanden 
Faciliteiten:  Draadloos internet 
  Representatieve ontvangst en wachtruimte
  Compleet ingerichte werkruimtes
  Veilige werkomgeving met eigen entry-key
  Online reserveringssysteem
  Sanitair en keuken met ko�e en thee
  Vrij parkeren voor de deur
Prijs:  Inschrijfkosten van € 17,85, € 35,- per maand en daarna betaal je per uur    
  per persoon
Website:  www.zzppoint-amersfoort.nl 

Wat wordt jouw werkplek in Amersfoort?
Zoals je ziet valt er veel te kiezen als je als ZZP’er in Amersfoort een werkplek zoekt. Misschien helpt 
het je om eerst een eigen wensenlijstje te maken zodat je elke locatie goed kunt beoordelen. 
Daarna kun je de top 2 of top 3 eens bezoeken. 
Bij een aantal locaties is het bijvoorbeeld mogelijk om gratis een dagje proef te draaien zodat je 
exact weet of die locatie bij je past. 

De genoemde bedragen in dit artikel zijn een indicatie van de kosten, daadwerkelijke kosten kunnen 
afwijken, kijk daarvoor nog even op de website van de aanbieder. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend onder voorbehoud van wijzigingen en 
typefouten. 

Peildatum: 20 september 2016.
Bron:  Alle informatie is afkomstig van de desbetre�ende websites.
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