FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN,
CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN
Youwork is er voor kleine bedrijven met torenhoge ambities. Voor ondernemers die willen
werken volgens het Nieuwe Werken. Voor het “boutique kantoor” dat een werkplek wil in
een stijlvol pand maar zónder hoge kosten. Voor organisaties die duurzaamheid hoog in
het vaandel dragen en een passende werkomgeving zoeken om te ontvangen, te creëren,
te netwerken en zaken te doen.

UW EIGEN WERKPLEK
IN CREATIVE VALLEY
Youwork betekent mobiel werken met een
kantoor als uitvalsbasis. En niet zomaar een
kantoor, want het is gelegen in Creative Valley.
Een prijswinnend kantoorgebouw, ontworpen
voor Het Nieuwe Werken. Volgens de mensen
die kantoor houden in Creative Valley, is het
een “geweldig fijne plek om te werken en
zaken te doen. Met leuke medebewoners en
een erg goede sfeer. “
Creative Valley is als kantoorgebouw inmiddels
internationaal bekend en winnaar van de
Rietveldprijs voor architectuur 2011.

BEREIKBAARHEID
Met Youwork heeft u een uitstekend bereikbaar kantoor. Per auto, fiets
en openbaar vervoer. Creative Valley ligt pal aan de A2 / A12 en heeft een
uitstekende busverbinding voor de deur, met een directe lijn naar Utrecht
stad en Utrecht CS. Creative Valley heeft eigen parkeervoorzieningen en
een P&R op loopafstand.

EEN VARIËTEIT AAN
WERKPLEKKEN EN GEBRUIK
VAN VOORZIENINGEN
Geconcentreerd werken op één van de stilteplekken of
aanlandplekken, samenwerken op een speciale plek met
een groot beeldscherm, ontspannen overleggen in de huiskamer of plaatsnemen aan uw permanente werkplek met
groot scherm. Binnen Creative Valley kunt u vanuit uw

Youwork kantoor op allerlei werkplekken aan de slag:
> Aanlandplekken
> Stilteplekken
> Samenwerkplekken met groot scherm
> Permanente werkplekken met groot scherm
> Huiskamerplekken
> Projectruimteplekken
Tussen de middag schuift u aan in Brasserie La Vallée voor
een heerlijke, dagverse, biologische lunch. Op aanvraag
verzorgt de Brasserie ook ontbijt en avondeten, voor als er
een ochtendoverleg is, of als er overgewerkt moet worden.

VOLOP INSPIRATIE
Creative Valley denkt ook aan voedsel voor de geest. Er is
een bibliotheek met (inter)nationale tijdschriften en kranten.
Creative Valley heeft daarnaast een galeriefunctie; er is een
steeds wisselende expositie van moderne kunstwerken,
variërend van fotografie tot schilderkunst en van beeldhouwwerken tot objecten.

VOORZIENINGEN
Werkt u bij Youwork, dan krijgt u per persoon een ruime
locker voor uw tassen en andere waardevolle spullen. U
maakt gebruik van een eigen beveiligd draadloos netwerk
en kunt in iedere ruimte genieten van muziek via een iTunes
streaming. Wij nemen de telefoon voor u aan met uw bedrijfsnaam en geven de boodschappen aan u door. Daarnaast kunt
u gebruik maken van onze secretariële service.

SAMENWERKEN MET
KLANTEN EN COLLEGA’S

PRIVATE

PRIVILEGED

PUBLIC

Als deelnemer van Youwork kunt u met korting gebruik
maken van Youmeet. Youmeet is het zusterbedrijf van
Youwork en biedt een totaalconcept voor resultaatgericht
vergaderen. Youmeet biedt geen standaard vergaderzalen
maar inspirerende ruimten, met een creatieve aanpak
door deskundige begeleiders. Bedrijven uit heel Nederland
komen naar Creative Valley om gebruik te maken van dit
unieke concept.

Ontspannen werken in de gezellige lounge, inspiratie
opdoen in de bibliotheek of werken, eten en drinken in
Brasserie La Vallée. Het kan allemaal bij Youwork.

Werken in uw eigen Youwork kantoor met een variëteit
aan werkplekken. Samen met uw collega’s kunt u
ongestoord werken in de zitkamer of projectruimte.

U kunt daarnaast de losse vergaderzalen binnen
Creative Valley boeken. Zeer stijlvolle ruimtes, met prachtige,
steeds wisselende, kunst aan de muur. Er is een War
Room, Oval Office, Boardroom en Panorama ruimte.

WAT KUNT U VAN YOUWORK VERWACHTEN?
Een deelnemerscontract bij Youwork bestaat uit:
Gebruik van de Youwork ruimte met een variëteit aan
werkplekken naar keuze. De werkplekken worden gedeeld
door alle deelnemers.
Gebruik van alle virtuele voorzieningen in Youwork zoals
printer/scanner, grote beeldschermen voor uw laptops,
muziekstreaming en draadloos toegang tot Internet.
Indien gewenst wordt uw eigen draadloze bedrijfsnetwerk
aangemaakt. Uw klanten kunnen het gastennetwerk
gebruiken.
Gebruik van vaste lockers voor de deelnemers binnen uw
contract.
Distributie van uw zakelijke post naar uw lockers als u
traditionele post ontvangt op het adres van Youwork.
U kunt met korting gebruik maken van de diensten van
Youmeet, wanneer u workshops, creatieve sessies en
presentaties met uw klanten en partners houdt.

Telefoon aannemen met uw bedrijfsnaam op uw eigen
algemene telefoonnummer en doorgeven van berichten.
Gebruik van alle public ruimten in Creative Valley zoals de
lounge, de brasserie, de bibliotheek, de vergaderzalen en
de dakterrassen.
Gebruik van koffie en thee in het hele pand en lunch in
Brasserie La Vallée, op basis van een vaste prijs per
aanwezige persoon per dag. Op verzoek kunnen wij voor u
ontbijt en diner op maat organiseren samen met onze
cateraar alsmede specifieke catering voor uw klantevenementen.
Gebruik van de parkeergarage naar rato van het aantal
deelnemers in Youwork. Indien bij grote evenementen de
parkeergarage vol is, verzorgen wij parkeerkaarten voor
de op loopafstand gelegen P&R.

ADDITIONELE DIENSTEN
Secretariële service, zoals het redigeren van stukken,
maken van presentaties, notuleren of digitaal archiveren
van uw stukken.
Start-up service voor Het Nieuwe Werken. Wij doen met
u een intake en helpen u om uw eigen Nieuwe Werken
passend bij uw bedrijf vorm te geven. Onderwerpen als
digitaal werken, werkplekonafhankelijk werken, digitaal
archiveren en onderbrengen van uw ICT in de Cloud zijn
voorbeelden waarmee wij u van dienst kunnen zijn.
Afsluiten van een abonnement op een digitale werkomgeving. Wij organiseren voor u op basis van uw domeinnaam een e-mail dienst, chat- en of videoconferencing
en een digitale werkomgeving voor documenten,
dossiers en archivering.

VIRTUELE VOORZIENINGEN
> Een draadloos gastennetwerk voor binnen- en
buitenwerkplekken
> Uw eigen beveiligde draadloze netwerk
> iTunes muziek streaming per ruimte
> Interactieve whiteboard en beamer in de projectruimte
> Flatscreen TV in de huiskamer
> HD beamer in de aanlandruimte
> Gebruik van multifunctionele printer, voor kopiëren,
printen en scan-to-e-mail

OPTIONEEL
Gebruik van extra kastruimte om uw mappen, boeken,
naslagwerken of product samples in op te bergen.
Digitale werkomgeving en digitaal archief.

MEER WETEN OF LANGSKOMEN?
Bel of mail met Joyce Aangeenbrug voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
E-mail: info@youwork.nl Mobiel: 06 51 51 83 71
Youwork, Orteliuslaan 9, 3528 BA Utrecht - T 030 767 05 55
www.youwork.nl
Youwork is een initiatief van YNNO, hét adviesbureau voor
nieuwe manieren van werken.

MEER INFORMATIE
Over Creative Valley en haar bewoners:
www.creativevalley.nl

Over “de werkomgeving als ecosysteem” en de wereldwijde
ontwikkelingen binnen nieuwe manieren van werken:
www.thewayweworktoday.com
Over Youmeet, het totaalconcept voor resultaatgericht
vergaderen:
www.youmeet.nl
Over YNNO, het adviesbureau voor nieuwe manieren van
werken:
www.ynno.com

