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Terwijl het aantal zelfstandig ondernemers steeds verder stijgt, neemt het aantal thuiswerkenden af. Steeds 
meer ondernemers kiezen dus voor een kantoor of flexplek. Ben jij ondernemer en ben je van plan om ook 
te gaan flexwerken? Dan is het handig om te weten waar je op moet letten en met welke zaken je rekening 
moet houden.
 
In deze whitepaper van Starten.nl en Ikwordzzper.nl in samenwerking met Flexas.nl vind je tien tips die jou 
helpen bij het uitzoeken van de juiste kantoorruimte.

De inhoud van deze whitepaper:

• Stel van tevoren vast waar het kantoor aan moet voldoen
• Stem je kantoor af op je imago en identiteit
• Bepaal welk type werkplek het beste bij je past
• Kies de juiste locatie
• Bepaal hoe groot je kantoor moet zijn
• Het financiële plaatje in kaart brengen
• Laat je adviseren door een kantoorruimtespecialist 

Heb je een werkplek gevonden? Dan heb je iets aan onderstaande tips:

• Zo verhoog je de productiviteit op kantoor
• Haal het beste uit jouw netwerk
• Zo scheid je privé en werk van elkaar

TIP 1: STEL VAN TEVOREN VAST WAAR HET KANTOOR AAN MOET VOLDOEN

Als je start met het uitzoeken van een geschikte kantoorruimte, zet je jouw wensen en eisen op een rijtje. 
Wat vind jij het belangrijkst aan je werkplek? Wat is het doel van je kantoorruimte? Welke activiteiten moet 
jij op kantoor kunnen uitvoeren? Als je dit voor jezelf hebt vastgesteld, kun je gerichter op zoek naar een 
geschikte ruimte. Zorg ervoor dat je voldoende aandacht aan deze stap besteedt, zodat je de kans op 
succes vergroot. 

Denk bijvoorbeeld aan onderstaande zaken:

• Ik wil een vergaderruimte om met andere collega’s te kunnen praten;
• Ik wil een aparte ruimte om opdrachtgevers te kunnen ontvangen;
• Ik wil een aparte kantoorruimte waarin ik niet gestoord word;
• Ik wil een groter kantoor, zodat ik met anderen kan samenwerken;
• Ik zoek een werkruimte voor een korte of juist langere periode;
• Ik wil zo snel mogelijk gebruikmaken van de ruimte. 
• Ik wil flexibel huren en alleen betalen voor wat ik afneem.
• Ik wil graag kunnen kiezen tussen een eigen ruimte en een open ruimte met andere ondernemers.
• Ik wil graag netwerken en daarom met andere ondernemers in een kantoor met open vloer.



STARTEN DOE JE ZO! WHITEPAPER: TIEN TIPS OM SUCCESVOL TE FLEXWERKEN ALS ZZP’ER

WHITEPAPER:
TIEN TIPS OM SUCCESVOL TE FLEXWERKEN ALS ZZP’ER

Vergeet daarbij ook niet te bedenken welke voorzieningen je belangrijk vindt. Houd er rekening mee dat 
een oud pand in een historisch stadscentrum bijvoorbeeld andere IT & telecommunicatievoorzieningen kan 
hebben dan een nieuw pand op een industrieterrein. Nieuwe kantoorpanden worden vaak met het oog op 
moderne voorzieningen ingericht, zoals glasvezelverbinding. Ga dus voor jezelf na hoe belangrijk je dit 
vindt.

TIP 2: STEM JOUW KANTOOR AF OP JOUW IMAGO EN IDENTITEIT

Nu je grofweg weet wat je belangrijk vindt, is het 
belangrijk na te denken over wat er bij jouw imago 
past. Uitstraling in de vorm van een huisstijl, website, 
de online en offline communicatie die je voert en het 
contact wat je met klanten hebt: het is van grote 
invloed op je imago als bedrijf. Toch vergeten veel 
ondernemers hoe belangrijk een kantoorruimte of 
werkplek is voor je imago. Het is immers de plek 
waar je collega’s en opdrachtgevers ontvangt – 
die daardoor in één opslag kunnen zien waar je voor 
staat. Waar in de jaren tachtig en negentig een 
kantoor wellicht een saaie ruimte met witte muren, 
vloerbedekking en systeemplafonds was, heb je nu 
veel meer keuze in wat voor ruimte je gaat huren. 
Ben je vooral op zoek naar een wat traditioneler kantoorruimte met zo min mogelijk poespas waar je 
weinig afleiding hebt? Of vind je het juist belangrijk om op een creatieve broedplaats te werken waar meer 
ondernemers werken of flexen? Wil je in een business center werken of apart kantoorpand? In het volgende 
hoofdstuk lees je welke verschillen er zijn in kantoorpanden.

Bepaal wat er bij jouw identiteit én bij jouw wensen past. Een ondernemer die veel formele opdrachtgevers 
op kantoor moet ontvangen, wordt hoogstwaarschijnlijk minder blij van een flexplek waar meerdere 
ondernemers samenwerken. Omgekeerd zal een creatieveling met behoefte aan sociaal contact 
hoogstwaarschijnlijk niet het beste uit zichzelf kunnen halen in een klein, individueel kantoor op een 
industrieterrein. 

Houd rekening met onderstaande punten als je een kantoorruimte uitzoekt:

• Wat zal de eerste indruk van jouw opdrachtgevers zijn als ze je bezoeken?
• Is jouw kantoor goed bereikbaar en toegankelijk?
• Wat is het imago van de stad en de buurt waar je kantoor is gevestigd?
• Hoe zichtbaar is je pand? Is jouw logo zichtbaar?
• Welke inrichting past het beste bij jouw imago? 

Als je over deze zaken hebt nagedacht, kun je nog gerichter op zoek naar het kantoor dat het beste bij je 
past. Stel dus vast wat jouw imago is en welke kantoorruimte hier volgens jou het beste op aansluit.
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TIP 3: BEPAAL WELK TYPE WERKPLEK HET BESTE BIJ JE PAST

Een belangrijke vraag bij het uitzoeken van een geschikte werkruimte, is: zoek je een kantoorpand waar je 
alleen werkt, of wil je juist samen met andere ondernemers een kantoorpand delen? Dit hangt ook af van de 
grootte van je bedrijf en je budget. Bovendien hangt het samen met welk imago je uit wilt stralen. De kans 
dat een grotere organisatie een eigen pand huurt, is groter dan dat een startup of zzp’er dat doet. Flexas.nl 
onderscheidt grofweg vier mogelijkheden in het huren van kantoorruimtes:

• Conventioneel huren
• Huren in een bedrijfsverzamelgebouw
• Kantoorruimte of werk-/flexplek huren bij een businesscenter

Conventioneel huren
Conventioneel huren houdt in dat je als organisatie één of meerdere etages van een gebouw of zelfs het 
hele pand huurt. Je kunt in dat geval de ruimte helemaal naar eigen smaak inrichten en indelen. Je hebt dan 
geen faciliteiten zoals een receptie of schoonmaker. Tenzij je hier zelf voor zorgt.

Kenmerken

• De verhuurder is de eigenaar van het gebouw;
• De huurprijs is vaak gebaseerd op het aantal m2 per jaar dat je gebruikt; 
• Je krijgt vaak een langer huurcontract (3 tot 5 jaar), korter kan in overleg;
• Je hebt te maken met servicekosten;
• Het wordt vaak casco opgeleverd;
• Je regelt zelf je internet en telefonie en apparaten zoals printers, koffiemachine en meer. 

Huren in een bedrijfsverzamelgebouw
In een bedrijfsverzamelgebouw zijn meerdere bedrijven gehuisvest. Het kan een gebouw zijn waar bedri-
jven zijn gevestigd die zich in een vergelijkbare sector en levensfase bevinden, maar het kan juist ook een 
divers aanbod aan ondernemingen huisvesten. Je deelt in dit geval vaak voorzieningen zoals een keuken, 
vergaderruimte, lunchruimte of receptie. Een groot voordeel van deze optie is het netwerken , waar we 
dieper op ingaan in hoofdstuk 9.

Kenmerken

• De verhuurder is vaak de eigenaar van het gebouw;
• De huurprijs is vaak een vast bedrag per maand per unit/ruimte of afhankelijk van het aantal m2;
• Huurcontracten zijn vaak vanaf één jaar af te sluiten;
• Je betaalt servicekosten aan de hand van het aantal m2 of een vast bedrag per maand; 
• Je kunt vaak internet en telefonie collectief afnemen van de verhuurder, maar kunt het ook zelf afnemen.
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Kantoorruimte of werkplek huren bij een businesscenter
Een andere optie is huren in een business center, waarin meerdere bedrijven gehuisvest zijn die 
voorzieningen delen, maar waar ook andere services worden aangeboden. Dat kan een gezamenlijke 
lunchfaciliteit zijn, maar ook beveiliging, schoonmaak, koffie of een receptie. Tegenwoordig gaan de 
services steeds verder en kun je zelfs je pak laten stomen en je schoenen laten poetsen. Vooral voor 
freelancers en zzp’ers neemt de populariteit van deze ‘co-working spaces’ toe, onder andere gezien 
de flexibiliteit: je kunt van werkplek of ruimte wisselen als je bedrijf krimpt of groeit en de huurcontracten 
beginnen soms al vanaf één dag.

Een business center is vaak laagdrempelig aangezien je te maken hebt met lage startkosten en een huur die 
vaak inclusief alle faciliteiten en services is. Bij sommige business centers worden extra’s geboden, zoals 
tijdelijk een lagere huur om later de normale prijs te betalen. Zeker voor groeiende bedrijven is een business 
center vaak een aantrekkelijke keuze.

Kenmerken 

• De verhuurder is vaak de service operator
• Je betaalt vaak een vast bedrag per maand, gebaseerd op de werkplek of unit;
• Vaak flexibele huurcontracten: vanaf één dag tot 6 – 12 maanden;
• Je krijgt vaak volledig gemeubileerde werkplekken tot je beschikking;
• Servicekosten zijn (meestal) mee berekend in de huurkosten;
• Internet en telefonie zijn vaak in de huurprijs inbegrepen;
• Je hoeft niet je eigen apparatuur (printers, koffiemachine, tv’s) te regelen. 

In hoofdstuk 9 kun je meer lezen over de community van ondernemers binnen een verzamelgebouw of 
businesscenter en hoe je daardoor het beste uit je netwerk kunt halen. 

Abonnement
Wist je ook dat het mogelijk is om een abonnement te nemen bij veel 
business centers? Je kunt op die manier altijd aanschuiven op een flexplek 
die op dat moment het dichtst bij je is. Woon je in Amsterdam, maar moet 
je naar een klant in Rotterdam? Met het abonnement kun je dan op een 
flexplek in Rotterdam aanschuiven. Heb je een afspraak aan de andere 
kant van de stad? Dan kun je gebruikmaken van één van de andere 
flexplekken die door verhuurders van kantoorgebouwen worden 
aangeboden. 

Wil je meer weten over wat het beste bij je past? De kantoorruimtespecialisten van Flexas.nl vertellen je 
graag meer over de mogelijkheden en weten precies welke opties er het beste aansluiten op jouw wensen. 
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TIP 4: KIES EEN KANTOOR DAT GUNSTIG GELEGEN IS - VOOR ZOWEL JOU ALS JE  
 KLANTEN

Nu je hebt besloten of je conventioneel, in een business center, in een bedrijfsverzamelgebouw of een losse 
werkplek gaat huren, is het belangrijk om goed na te denken over de locatie. Heb je veel bezoekende 
klanten of juist niet? En waar komen deze opdrachtgevers voornamelijk vandaan? Komen je klanten 
van ver(der)? Dan kan het de moeite waard zijn een plek vlakbij de snelweg uit te zoeken, of kies je 
een kantoorruimte waar gratis parkeergelegenheid is of in nabijheid te vinden is.  Het beste van beide 
werelden? Dat kan ook, kies dan bijvoorbeeld voor een kantoorruimte bij een metro-, trein- of tramstation.

Jouw behoeften
Het beslissen waar je gaat ondernemen is uiteraard ook afhankelijk van jouw eigen wensen. Woon je 
in de binnenstad van Amsterdam en bevindt jouw zakelijke netwerk zich voornamelijk daar, dan zal je 
hoogstwaarschijnlijk niet zo snel een kantoorpand buiten Amsterdam zoeken. Rijd je zelf vaak het halve 
land door, dan is het verstandig om een centrale locatie te kiezen of in ieder geval aan de snelweg. 

Als je bijna geen klanten ontvangt, kun je wat meer rekening houden met je eigen wensen. Kom je het liefst 
op de fiets of met de auto? Of vind je het openbaar vervoer prettiger? Met deze factoren kun je rekening 
houden. 

Als je gaat bepalen waar jouw kantoorruimte zich moet bevinden, houd dan bijvoorbeeld rekening met 
onderstaande vragen:

• Is het kantoor goed te bereiken voor zowel jou als je klanten?
• Is er parkeergelegenheid in de buurt?
• Waar bevindt zich de concurrentie?
• Is er een aangename omgeving met diverse voorzieningen

In  hoofdstuk 2 kon je lezen wat voor kantoorpand bij het bedrijfsimago en jouw wensen past. Bepaal ook 
of de stad van jouw keuze in dat plaatje valt.

TIP 5: KIES EEN KANTOOR DAT GROOT GENOEG IS

Wellicht heb je nu een eenmanszaak en neem je genoegen met een flexplek waar je alleen kunt werken. 
Maar bedenk goed of je op de korte termijn van plan bent samen te gaan werken of personeel aan te 
nemen. Houd hier rekening mee met het uitzoeken van een kantoorruimte. Zijn er genoeg mogelijkheden om 
te groeien?
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Bedenk daarom goed hoe groot jouw kantoor moet zijn. Hoeveel vierkante meter heb je nodig? Dit staat 
aangegeven in de NEN 1824: een norm die aangeeft hoe groot vloeroppervlakten moeten zijn voor 
kantoorwerkzaamheden. In de NEN 1824 staat aangegeven dat je per medewerker die langer dan 2 uur 
per dag werkt, 4m2 dient te berekenen. Daar bovenop komen nog andere onderdelen, zoals:

• Een werkplek met plat beeldscherm: 1m2
• Een werkplek met diep beeldscherm: 2m2
• Een lees/schrijfvlak: 1 m2
• Een ladekast of vrijstaande kast: 1m2
• Een vergaderruimte: 2m2 per persoon.

Stel: je zoekt een plek voor jou alleen, met ruimte voor een kast, een werkplek met plat beeldscherm en een 
lees/schrijfvlak. Dan dient de oppervlakte van je werkplek minimaal 4 + 1 + 1 + 1 = 7 m2 te zijn. 

Wettelijke bepalingen
Ook zijn er wettelijke bepalingen vastgelegd als het gaat om vloeroppervlakte. Deze eisen gelden alleen 
als er minimaal 5x2 uur per dag wordt gewerkt aan een werkplek en geldt dus niet voor flexplekken of 
werkplekken die slechts één dag per week in gebruik zijn (als je een flexplek of werkplek huurt heeft de 
verhuurder hier al voor gezorgd). Daarbij is vastgesteld dat de afmetingen en het luchtvolume zodanig 
moeten zijn dat de werknemer zijn werkzaamheden kan verrichten zonder gevaar voor veiligheid, 
gezondheid of welzijn. Ook moet er voldoende bewegingsruimte zijn voor de werknemer – en mocht dit 
niet aan de orde zijn in verband met de aard van de werkzaamheden, moet er in de nabijheid een andere 
ruimte zijn waar voldoende bewegingsvrijheid is. Iets om mee te rekening te houden dus! 

TIP 6: HET FINANCIËLE PLAATJE IN KAART BRENGEN

Nu je steeds beter weet wat je wilt, komt ook het financiële gedeelte in beeld. Als je voor jezelf bepaalt 
wat jouw budget is, kun je veel gemakkelijker en gerichter zoeken. Uiteraard is geen kantoorruimte 
hetzelfde en verschillen de huurprijzen. Als je een kantoorruimte gaat huren, houd dan over het algemeen 
rekening met de volgende kosten:

• Kale huurprijs
• Servicekosten
• Stroom, gas en water
• Verzekering
• Telefoon, internet
• Drankapparatuur
• Huurprijs van parkeerplaatsen.

Als je in je eentje gaat huren, dien je ook rekening te houden met opstartkosten. Denk daarbij aan 
het aanschaffen van meubilair, de aankleding van het kantoor, technische installaties, decoratie, 
drankapparatuur, waarborgsom, technische installaties en meer. Schrikken deze kosten je af, is het te
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onoverzichtelijk of werk je liever ergens waar alles geregeld is? Dan is het wellicht handig om te kiezen 
voor een business center of co-working space (zie hoofdstuk 3). Hier geldt meestal een all in prijs, of je 
betaalt alleen voor de services die je daadwerkelijk afneemt.

Heb je een kantoor op het oog? Stel dan onderstaande vragen aan jezelf:

• Zijn de kosten van de locatie de moeite waard (bijvoorbeeld omdat je afzetmarkt daar is)?
• Is het nodig om te verbouwen? 
• Kost het veel geld om naar het kantoor te komen of daar te parkeren?
• Is er specifieke wettelijke regelgeving met betrekking tot de bestemming?
• Is het mogelijk om subsidie aan te vragen? (Gemeentes doen dit soms om een terrein te promoten)

Natuurlijk kunnen de specialisten van Flexas.nl je ook helpen bij het inventariseren van de diverse 
mogelijkheden voor de ideale locatie.

TIP 7: LAAT JE ADVISEREN DOOR EEN KANTOORRUIMTESPECIALIST

Zoals je wellicht al hebt gemerkt, is er veel keuze. Zie je de door de bomen het bos niet meer? Flexas.
nl beschikt over kantoorruimtespecialisten die je graag ondersteunen bij het maken van de juiste keuze. Zij 
weten precies hoe ze moeten onderhandelen, weten exact welk aanbod er in de stad van jouw keuze is, 
kennen de markt én kennen de verhuurder. 

De kantoorruimtespecialisten helpen je gratis en vrijblijvend met het vinden van de juiste kantoorruimte. Door 
goed naar jouw wensen en behoeften te luisteren, kunnen zij jou koppelen aan de ideale kantoorruimte. 
Het team van Flexas.nl krijgt via het reviewplatform Feedback Company een gemiddelde waardering van 
een 8,8. Vooral klantvriendelijkheid en snelheid van opvolging wordt erg gewaardeerd.

Ben je benieuwd waarmee het team je nog meer kan helpen? Neem dan contact op via de website. 

Heb je eenmaal een kantoor gevonden? Dan kan het echte werk beginnen. In de volgende drie 
hoofdstukken lees je hoe jij zo productief en efficiënt mogelijk kunt werken.

TIP 8: ZO VERHOOG JE JE PRODUCTIVITEIT OP KANTOOR

Als je een werkplek hebt, is het belangrijk dat je je goed kunt focussen en concentreren op je werk. Kun je 
daar wel wat hulp bij gebruiken? Flexas.nl heeft voor jou een aantal praktische tips die je helpen het meeste 
te halen uit het werken op kantoor.

• Zorg voor achtergrond geluid of muziek
• Zorg voor een temperatuur tussen 21 en 24 graden
• Grotere ramen zorgen voor een natuurlijk licht, dit verhoogt je productiviteit
• Een luchtreiniger verhoogt je productiviteit met 5 tot 20%



STARTEN DOE JE ZO! WHITEPAPER: TIEN TIPS OM SUCCESVOL TE FLEXWERKEN ALS ZZP’ER

WHITEPAPER:
TIEN TIPS OM SUCCESVOL TE FLEXWERKEN ALS ZZP’ER

• Zorg voor ergonomische meubels
• Combineer open kantoorruimtes met gesloten kantoren
• Een rommelig of opgeruimd bureau?

Geluid en/of muziek
Wist je dat geluid of achtergrondmuziek over het algemeen goed zijn voor je productiviteit? Zorg er 
natuurlijk wel voor dat je de muziek niet te hard hebt staan – dit werkt juist averechts. Muziek zonder zang 
heeft het beste effect.

Gunstige temperatuur
De temperatuur op kantoor heeft een grote invloed op jouw productiviteit. Is het te koud (onder 20graden), 
dan neemt de kans op foutjes toe. Bij een temperatuur tussen 21 en 24 graden kan jouw productiviteit 
toenemen met 15% en je fouten wel met 44% afnemen. 

Natuurlijk licht
Hoe meer natuurlijk licht er naar binnen schijnt, hoe productiever je bent. Bij kunstmatig licht dat je veel op 
kantoren ziet, raak je sneller vermoeid en ben je dus minder energiek. Ook slaap je ’s avonds beter als je 
overdag bloot bent gesteld aan natuurlijk licht. 

Luchtreiniger
Een fris kantoor met een goede ventilatie is zeer belangrijk: het zorgt voor een verhoogde prestatie. Juist als 
je lange dagen maakt, is dit erg belangrijk.

Ergonomische meubels
Aangezien je lange dagen op kantoor maakt, is het belangrijk om comfortabel en ergonomisch te werken. 
Zorg dus voor goede bureaustoelen en bureaus, of kies juist voor een statafel. En niet geheel onbelangrijk: 
zorg ervoor dat je af en toe opstaat om een wandeling(etje) te maken. 

Open en gesloten kantoor
Voor een open en een gesloten kantoor zijn beide wat te zeggen. Een open kantoor verhoogt je creativiteit 
en productiviteit, maar kan ook te luidruchtig zijn. Een gesloten kantoor geeft je wellicht wat meer focus, 
maar komt je energielevel weer niet ten goede. Een combinatie van een open en een gesloten kantoor is 
het meest ideaal. 

Een rommelig of opgeruimd bureau? 
Als je je bureau opgeruimd en netjes houdt, word je zo weinig mogelijk afgeleid. Dit verhoogt dus ook je 
productiviteit op kantoor. Een rommelig bureau verhoogt weer je creativiteit. Voor beide opties is dus iets te 
zeggen. Je kunt dit ook af laten hangen van de fase waarin een project verkeert.

In het begin is er vaak creativiteit nodig terwijl er in latere fases juist focus gevraagd wordt.
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TIP 9: HAAL HET BESTE UIT JOUW NETWERK

Als je zzp’er bent, kun je je soms eenzaam voelen. In hoofdstuk 3 kon je lezen over de mogelijkheden van 
gezamenlijk huren of een kantoorpand delen. Behalve dat dit praktische en financiële voordelen met zich 
meebrengt, is dit ook voor jouw netwerk zeer voordelig. In sommige van zulke gedeelde kantoorgebouwen 
vind je een hechte community van ondernemers. 

Kantoor community
In zo’n community wordt samenwerken en contact met andere ondernemers gestimuleerd. Steeds meer 
verhuurders stimuleren een community, aangezien dit een positief effect heeft op de huurders van het 
gebouw. In hoeverre dit wordt gefaciliteerd, verschilt uiteraard per verhuurder en kantoor.
Wat zijn de kenmerken van een community?

In een community vind je bijvoorbeeld:

- Mooi ingerichte gezamenlijke ruimtes, zoals een loungehoek
- Gezamenlijke/gedeelde faciliteiten, zoals een kantine of koffiehoek
- Gedeelde voorzieningen, zoals een receptie, secretaresse of vergaderruimte
- Extra diensten, zoals een kapper of schoonmaakservice
- Veel contact tussen diverse huurders: diensten worden bij elkaar gebracht
- Organisatie van events, zoals (vrijdagmiddag)borrels met alle huurders, presentaties of discussies
- Een digitale community, waarbij je via een app je werkplek of vergaderruimte kunt reserveren 

In een community kun je gemakkelijk kennismaken met andere ondernemers. Je kunt kennis en ervaring 
delen, discussiëren of advies vragen aan collega-ondernemers. Ondernemers zijn daarnaast ook goed op 
de hoogte van de diensten en producten die de andere huurders leveren, waardoor er meer samengewerkt 
wordt, ideeën ontstaan en van elkaars diensten gebruikt wordt gemaakt. 

Kortom: ben jij op zoek naar kantoordynamiek en contact met andere collega’s? Geef bij de 
kantoorruimtespecialisten van Flexas.nl aan wat je zoekt en zij gaan voor jou op zoek naar de beste match. 

TIP 10: SCHEID PRIVÉ EN WERK VAN ELKAAR

Een groot voordeel van flexwerken of een kantoorruimte huren, is het feit dat je privé en werk van elkaar 
kunt scheiden. Als je thuiswerkt, lopen je privé en zakelijk leven door elkaar. Door een aparte kantoorruimte 
of flexplek te huren, raakt deze balans niet verstoord. Hieronder vind je enkele tips over hoe je je werk en 
privéleven nog beter van elkaar kunt scheiden, zodat je het beste uit beide werelden kunt halen.

Thuis = privé, kantoor = werk
Je kunt je beter focussen op je werk als je een aparte werkruimte hebt. Je hebt op die manier geen afleiding 
van het huishouden, andere gezinsleden of onverwacht bezoek en kunt geconcentreerd aan het werk. Dit 
verhoogt je productiviteit op kantoor! Krijg je een privételefoon tijdens je werk? Vraag of je diegene later, 
bijvoorbeeld in je pauze, terug kan bellen. Probeer je werk- en privézaken dus goed af te bakenen. 
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Stel vast wanneer en hoe lang je op kantoor zit
Maak voor jezelf een planning en houd je daaraan, bijvoorbeeld: vier dagen per week op kantoor 
(maandag t/m donderdag) van 08:00 tot 17:30 uur. Alle tijd voor en na je werk is voor privé. Probeer je 
telefoon en mail zoveel mogelijk aan de kant te leggen en ga iets voor jezelf doen. Natuurlijk is het lastig 
als je freelancer bent en je deadlines hebt. Probeer alsnog structuur te houden in wat je doet en overschrijd 
niet het aantal uren dat je werkt.

Ontspan!
Ondernemen is niet niks en vergt veel energie en tijd. Goede reden om in je privétijd dus extra te genieten. 
Zorg voor voldoende ontspannende activiteiten, zoals sporten, met vrienden afspreken of een avondje 
relaxen zonder telefoon, computer of tablet. Probeer ’s avonds niet door te werken, maar tijd voor jezelf in 
te plannen. Op die manier kun je de volgende dag met meer energie aan je werk beginnen. 

HEB JE VRAGEN?

Heb je na het lezen van dit whitepaper nog vragen? Schroom dan niet contact op te nemen met de 
specialisten van Flexas.nl. Zij helpen je bij het inventariseren van jouw wensen en adviseren je graag over 
wat het beste bij je past. 

Neem vrijblijvend contact op met Flexas.nl via www.flexas.nl, telefoonnummer 085 – 485 21 84 of via 
e-mail: info@flexas.nl. 


