- Werken ScaleHub
Thom van Wijk, founder
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‘ScaleHub is de logische
‘next step’ in flexibele
kantoorruimte’

Hippe huisvesting voor startups is er genoeg. Maar waar moet je heen als je als
ondernemer uit je jasje groeit? Het antwoord: ScaleHub! Met deze
co-working space voor scale-ups voorziet Thom van Wijk in de behoefte van jonge
ondernemers die klaar zijn voor de volgende sprong. ‘ScaleHub is er voor iedereen
die groei serieus neemt en zich niet bezig wil houden met randzaken.’

ScaleHub richt zich op bedrijven van vier tot veertig man. Waarom deze groep?
‘Met vier man heb je als ondernemer echt al wat
bewezen en iets neergezet waar muziek in zit. Hun
groei faciliteren, vind ik leuk. Onze klanten vormen ‘het
nieuwe mkb’, van sociale scale-ups tot fintechbedrijfjes,
tot tijdelijke projectteams van multinationals.. Doordat
ze in verschillende fasen van ontwikkeling zitten, kunnen
we onderling schuiven met ruimte. Daar denken we
actief in mee. Als je ziet dat een stagiair op de kopse kant
wordt bijgeschoven, is het misschien tijd voor een plek
erbij. En als het extreem rustig is, wil iemand misschien
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tijdelijk wat kleiner zitten. Zo zijn we elke maand aan het
puzzelen om iedereen die ruimte te geven die hij of zij nu
nodig heeft.’

Wat krijgt een ondernemer bij jou?
‘Huisvesting op maat en complete ontzorging. Dat
betekent een goed ingerichte ruimte, koffie en thee,
schoonmaak, prima internet en de mogelijkheid om
vergaderruimte te boeken. Wij bieden dat inclusief
aan, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn
en medewerkers niet naar de Sligro hoeven voor
koffiebonen. Door mensen te ontzorgen, kunnen zij zich
volledig richten op de groei van hun bedrijf.’

Wat is goede huisvesting voor scale-ups?
‘Een combinatie van privacy en community. Hoe groter
een bedrijf, hoe meer behoefte aan privacy. Tegelijk wil
je als ondernemer ook profiteren van de energie, kennis
en creativiteit van de community. Daarom nemen wij
beide dingen mee in het ontwerp van onze ruimtes
en vloeren: er is letterlijk ruimte voor rumoer, ruis en
rust. Zo zijn er belhoeken, vergaderruimtes en plekken
om elkaar te ontmoeten, maar ook kamertjes waar je
je terug kunt trekken om in alle rust te werken. Het
allerbelangrijkste is dat mensen kunnen kiezen. Heb je
zin in een praatje bij de koffieautomaat of wil je je even
goed concentreren? Dat bepaal je zelf! Bij ons houd je
zelf de regie.’
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Fouten zijn een goede voedingsbodem voor succes. Vijf
jaar geleden begon Thom van Wijk in een oude garage op
de Overtoom in Amsterdam met het verhuren van losse
werkplekken. ‘Ik maakte alle fouten die je als beginnende
ondernemer maar kunt maken, van slechte koffie tot
slecht internet. Het was heel gezellig en we zaten helemaal
vol, maar het gaf een hoop ellende en het model was
absoluut niet kopieerbaar.’ Dus gooide hij het roer om.
Nu richt hij zich op een andere markt: de scaleups. Met ScaleHub biedt hij onderdak aan partijen
die het stadium van startup zijn ontgroeid en behoefte
hebben aan serieuze kantoorruimte. Het bedrijf heeft
vijf vestigingen in Amsterdam: drie bij de grote stations
(Arena, Sloterdijk en Amstel) en twee aan de snelweg
(Amstel Business Park en Schinkel). De inrichting is ‘no
nonsense’. Hier geen mokken of lockers met het logo van
ScaleHub, maar een neutrale, sobere inrichting waardoor
de bewoners alle ruimte krijgen om hun eigen identiteit
neer te zetten. Dat resulteert in een gezellige, energieke,
down to earth-sfeer waarin iedereen zich thuisvoelt.
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Beste zakendiner:
George Marina
Beste Koffie:
Flat white

VG Visie nr 20/2020 - 205

