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GOED KOPEN & LEVEN

Het is iets waar ik als overtuigde freelancer en regelmatige thuiswerker
luidop zelf van droom: een toffe coworkplek met een inspirerend interieur, een
ﬁjne sfeer en toffe mensen. Een plek als
LikeBirds dus, waar ik enthousiast ontvangen word door oprichtster en eventmanager Vicky Persyn. Twee jaar
geleden verbouwde ze een oude
boksclub in de Gentse Rabotwijk om
tot een coworkplek die zo op Pinterest kan. De kantine veranderde in
een open werkplek met lange tafels,
een moderne bar en veel licht. De
kleedkamer werd een vergaderzaaltje, de glazen overbrugging naar
de bokszaal een extra werkplek met
barkrukken als hippe bureaustoelen. Er
staan planten en zetels, iemand loopt
zelfs op kousenvoeten rond. ‘We wilden
een huiselijke sfeer, geen clean kantoor’,
vertelt Vicky. Haar coworkplek past perfect bij ‘het nieuwe werken’ van vandaag. We werken steeds vaker van thuis
uit: omdat het mag van de baas, of
omdat we onze eigen baas zijn. Steeds
meer mensen ruilen hun statuut van
werknemer in voor dat van zelfstandig
ondernemer. Fijn, maar bij dat nieuwe
werken komen ook nieuwe problemen.
‘Thuiswerken is leuk, maar niet elke
dag’, zegt Vicky. ‘Grenzen tussen werk
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en privé vervagen. Bij de opkomst van
thuiswerk vonden we dat een voordeel,
nu zoeken mensen opnieuw een scheidingslijn. Thuiswerken geeft je vrijheid,
maar brengt ook een soort eenzaamheid mee. Toen ik mijn vaste job opgaf
om als zelfstandige te beginnen, voelde
ik me vaak alleen. Ik kon wel naar een
koﬃebar gaan, maar dat is niet hetzelfde. Je zit tussen de mensen, maar
echt met elkaar praten doe je niet. Toen
ik over coworking hoorde, wist ik meteen: dat wil ik. Het was dat, of gek worden in mijn living.’

Start to
cowork!

‘We zijn geen
collega’s, maar
ook niet noodzakelijk
vrienden. Ik
beschouw ons
meer als een familie’

In je eentje
samenwerken
Je ziet ze steeds vaker opduiken: coworkplekken.
Freelancers en ondernemers ruilen hun thuisbureau in
voor een gemeenschappelijke werkplek. Want
coworken maakt je productiever, is minder eenzaam
én gewoon gezellig.
door Lien Lammar - foto’s Joost Joossen

VAN COACH
TOT COPYWRITER

Vicky

Iets tussen koﬃebar en kantoor in, zo
zou je een coworkplek kunnen noemen.
Een leuk ingerichte plek (zoek maar
eens in Google Afbeeldingen) waar je je

thuis voelt zonder thuis te zijn. Een plek
waar je geconcentreerd kan werken, ver
weg van de aﬂeidingen van thuis, maar
waar je ook kan praten, lachen en koﬃe
drinken met anderen. ‘Samen zitten met
andere ondernemers geeft je energie’,
zegt Vicky. ‘Het zorgt voor positieve
vibes. Met collega’s móét je samenwerken, wij mógen samenwerken. Dat is iets
helemaal anders.’ Voor ze met LikeBirds
begon, is ze intensief ondergedoken in
de wondere wereld van coworking. Ze
bezocht coworkplekken in steden als
Londen, Amsterdam en Barcelona, ging
naar lezingen en congressen, en sprak
met coworkers van over de hele wereld.
Bij ons klinkt coworking nog vrij nieuw, in
veel andere landen is het dat niet. Berlijn, Londen en New York zijn echte koplopers wat coworkplekken betreft. Niet
alleen creatieve ondernemers zoals graﬁsch designers, journalisten en copywriters worden aangetrokken door het
samenwerkenidee, ook IT’ers, consultants en coaches vinden hun weg naar
de gemeenschappelijke bureauruimtes.
Op vijf jaar tijd is het aantal coworkplekken wereldwijd met maar liefst driehonderd procent gestegen. ‘Die trend zal
zich blijven voortzetten’, zegt Vicky.
‘Meer en meer mensen stampen een
eigen zaak uit de grond. Tegen 2020
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wordt een waanzinnige boost van ondernemers verwacht. Waar gaan al die
mensen werken? Niet allemaal in koﬃebars, en al zeker niet altijd thuis.’

SAMEN AAN TAFEL
Lunchtijd bij LikeBirds. Laptops gaan
dicht, brooddozen en huisgemaakte
slaatjes worden bovengehaald. Iedereen schuift mee aan de eettafel, waar
gepraat wordt over boekhouders,
‘Temptation Island’ en de plannen voor
het weekend. ‘Als ik thuiswerk, eet ik
voor mijn computer of zelfs helemaal
niet’, zegt Sharon Duverger (36), die met
Zonen 09 haar eigen merk naaipatronen
en stoffen voor jongenskleren heeft.
‘Hier ben je er echt even uit.’
Coworking is meer dan het delen van

‘Wat we hier doen?
Hard werken. Maar
ook veel lachen en
ons niet alleen
voelen thuis. Het is
ﬁjn om je zorgen en
vragen met andere
zelfstandigen te
kunnen delen’

Louise-Lotte en Sharon
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een bureau en de koﬃemachine. Ook
enthousiasme, ideeën en interessante
contacten worden gedeeld. Tijdens de
middagpauze gooit er al eens iemand
een probleem op tafel, waarvoor iemand
anders dan weer een oplossing heeft. Of
er ontstaan spontaan samenwerkingen,
want als je een werkplek deelt met een
webdesigner, wie vraag je dan als je zelf
een website nodig hebt? ‘Eigenlijk kan

je coworken beschouwen als een heel
ongedwongen manier van netwerken’,
zegt Vicky. ‘Je leert nieuwe mensen kennen, komt in contact met mensen uit totaal andere sectoren. Dat is verrijkend
en inspirerend.’
Coworken heeft nog meer voordelen.
‘Zien werken, doet werken’, zegt Sharon.
‘Ik werk hier veel eﬃciënter dan thuis.
Alleen al daarom kom ik graag naar hier.’
In tegenstelling tot koﬃebars zijn coworkplekken geen gratis alternatief. Prijzen en betaalformules verschillen van
coworkplek tot coworkplek, afhankelijk
van het aantal uren en dagen dat je er
wil komen werken. ‘Je moet dat niet zien
als een kost, maar als een investering’,
zegt Vicky. ‘Het kost geld, maar het levert je ook geld op.’ Ook graﬁsch designer Louise-Lotte Brekelmans (45) bekijkt
het zo. ‘Ik zit hier één dag per week,
soms meer. Gewoon thuiswerken zou
me niets kosten, maar het rendeert om
hier te komen zitten, zeker als ik een
deadline moet halen. Hier kom ik niet in
de verleiding om nog snel even de was
in de machine te steken.’ (lacht)
Meer info over de locatie, leden en tarieven van
LikeBirds vind je op www.likebirds.be.

MET DANK AAN BRAD
Het was de Amerikaan Brad
Neuberg, een ontwikkelaar van
computerprogramma’s, die in 2005
het woord ‘coworking’ uitvond.
Als werknemer miste hij de vrijheid
om te doen wat hij wilde, als
zelfstandig ondernemer miste hij
structuur en groepsgevoel. Dus
huurde hij in San Francisco een
kleine ruimte waarin hij andere
zelfstandige, eenzame werkers
verzamelde. Tien jaar later volgen
mensen wereldwijd zijn voorbeeld.

OOK ZIN OM
TE COWORKEN?

*

In de meeste coworkplekken
mag je gratis een dagje gaan testen. Zoek een coworkplek in je
buurt of - waarom niet - in een andere stad die je aanspreekt, en ga
eens een dagje ‘proefwerken’. Er
bestaan coworkplekken met 200
members (Betacowork in Brussel
bijvoorbeeld) met een heel wisselende bezetting, maar ook coworkplekken van een huiskamer
groot met een vast team van coworkers.
Op www.gentcoworking.be
vind je een handig overzicht van
de coworkplaatsen in Gent.
Voor een overzicht van coworkplekken in Antwerpen en
omstreken moet je surfen naar
ondernemeninantwerpen.be. Klik
door naar ‘Advies en Ondersteuning’, en vervolgens op ‘vind een
geschikte locatie’.
Elke vrijdag houdt Firma in
Vilvoorde ‘Co-work Friday’. Vooraf
even inschrijven via de website
en je mag gratis aanschuiven in
deze nieuwe coworkplek op een
boogscheut van Brussel:
www.workatﬁrma.be.
Bar d’Oﬃce is een netwerk
van coworking spaces verspreid
over Vlaanderen. Er zijn vestigingen in Antwerpen, Leuven, Edegem, Melle, Mechelen, Ieper,
Turnhout en Kortrijk. Met één
abonnement kan je terecht op al
deze locaties. Vanaf 30 euro per
maand krijg je 20 uur toegang tot
het hele Bar d’Oﬃce-netwerk:
www.bardoﬃce.com.

*
*

*

*

Angélique
‘DEZE MANIER VAN
WERKEN WERKT VOOR MIJ’
Angélique Dupré (30) is oprichtster van
Ladies Fun Sports, een community van
sportieve vrouwen, en heeft een eigen
merk van ﬁetskleding voor vrouwen. ‘Ik
heb het een tijdje geprobeerd, van thuis
uit werken. Ik had discipline genoeg om
’s morgens op tijd op te staan, maar
omdat ik toch de deur niet uit moest,
deed ik geen moeite om mezelf aan te
kleden. Voor ik het wist, was het 11u en
zat ik nog steeds in mijn pyjama. Werk
en privé liepen te veel door elkaar, en
daar had ik het moeilijk mee. Ik was snel
afgeleid, voelde me niet productief genoeg ... Een jaar geleden heb ik LikeBirds ontdekt, en sindsdien kom ik
enkele dagen per week naar hier. Nu
heb ik tenminste een reden om me ’s
morgens aan te kleden. (lacht) Ik stap in
de auto met het idee dat ik naar mijn
werk ga. Die structuur heb ik nodig. Ik
ben veel minder afgeleid als ik hier ben,
ook al zitten we met iedereen in dezelfde ruimte. Voor lange telefoongesprekken en vergaderingen kan je
ergens anders gaan zitten, zodat je niemand stoort. Iedereen houdt zoveel mogelijk rekening met elkaar. Sinds ik bij
LikeBirds aangesloten ben, werk ik nog
zelden thuis. Deze manier van werken
werkt voor mij.’
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