
    

PERSUITNODIGING 

Lancering Bar d’Office in Limburg 
dinsdag 30 april 2019 - 09u00 - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen Helchteren  

(zie verder kader onderaan) 
 

Bar d’Office haalt Limburg uit de files 
5 nieuwe coworkinglocaties versterken het netwerk voor Limburgse coworkers 

 

Bar d’Office heeft een droom. Van Voeren tot Knokke en van Adinkerke tot Kinrooi wil het 
overkoepelend netwerk voor Vlaamse en Brusselse coworkinglocaties een oplossing bieden voor de 
groeiende mobiliteitsproblemen. Een netwerk van professionele coworkinglocaties moet de 
zelfstandige ondernemer of ondernemende werknemer uit de files halen. Bar d’Office verwezenlijkt nu 
een eerste stukje van die droom door officieel Bar d’Office in Limburg te lanceren. Kinrooi? Check!  
 
Bar d’Office ontpopt razendsnel in Limburg. Maar liefst 4 nieuwe coworkinglocaties uit de provincie (zie 
nuttige links onderaan) sloten zich de afgelopen periode aan bij het netwerk en volgende week maken ze 
een 5de nieuwe Limburgse coworkinglocatie bekend. ‘Probeer vanuit Limburg in de spits maar eens in 
Antwerpen te geraken en laat ons maar zwijgen over Brussel.’ Bart Scheenaerts, drijvende kracht achter 
Bar d’Office, weet met welke mobiliteitsproblemen de Limburger kampt. ‘Daarnaast is voor een Limburger 
thuiskomen erg belangrijk, zelfs ik als niet-Limburger ervaar het hartelijke welkom elke keer opnieuw. Alle 
coworkinglocaties in ons netwerk bieden dat warme thuisgevoel aan.’    
 
Door locaties te voorzien van expertise en tools stimuleert Bar d’Office kruisbestuiving, business 
opportuniteiten en voornamelijk professionele locaties om te werken en vergaderen. Bar d’Office wil in 
elke gemeente of stad een coworkinglocatie voorzien en met ondernemers en bedrijven samen werken 
aan een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Tegelijk komt er zo een antwoord op de rijzende vraag 
naar Employee Happiness & Wellbeing at Work.  
 
Bart Scheenaerts ziet vandaag twee doelgroepen. ‘Je hebt als eerste groep de bedrijven die niet willen dat 
hun mensen tijd verliezen op de baan, maar ook niet dat ze met hun laptop tussen de kruimels aan de 
ontbijttafel moeten gaan zitten of onderweg in een wegrestaurant. In de professionele omgeving van een 
Bar d’Office kan een werknemer tussen twee afspraken door rustig werken of vergaderen.’  
 
Een coworkinglocatie biedt dus tal van mogelijkheden voor zowel werknemers als hun werkgevers. 
Werknemers kunnen in een professionele locatie vlak bij huis werken waar ze toegang hebben tot dezelfde 
faciliteiten als op kantoor. Verder krijgen ze het vertrouwen en de flexibiliteit van hun werkgever om hun 
dag zo efficiënt mogelijk in te delen. Werkgevers besparen dan weer extra kosten door het aantal 
satellietkantoren te verminderen, een lagere bezettingsgraad op kantoor en werknemers die geen uren in 
de file staan. 
 
Coworkinglocaties werden tot nu toe voornamelijk gebruikt door start ups, zelfstandigen, freelancers en 
kleine bedrijven. Zij blijven een belangrijke doelgroep: ‘Iedere freelancer of zelfstandige is welkom in ons 
netwerk. Thuiswerken werkt niet voor iedereen. Wij bieden een prima alternatief,’ aldus Bart. 



 

Op dinsdag 30 april 2019 nodigen we u om 09u00 uit in de Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen Helchteren 
in de nieuwe Bar d’Office coworkinglocatie Mijn Energie die we volgende week officieel aankondigen. We 
lichten graag de nieuwe werking van Bar d’Office toe met een stevige focus op mobiliteit en stellen de 
nieuwe Bar d’Office locaties in Limburg aan u voor.  
 
U kan zich aanmelden voor 29/04 via info@bardoffice.com.  
 

Programma: 

09u00: Ontvangst met koffie, water, thee en koffiekoeken 

09u30: Voorstelling Bar d’Office en Bar d’Office coworkinglocaties in Limburg 

10u00: Mogelijkheid tot interviews 

11u00: Voorzien einde 

 

Bar d’Office staat graag klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Algemeen Bart Scheenaerts Sofie Konings 

info@bardoffice.com bart@bardoffice.com sofie@bardoffice.com 

03 303 90 73 0495 26 13 60 0479 23 30 23 

 

Nuttige links: 

• Website Bar d’Office: www.bardoffice.com 

• Brochure Bar d’Office locaties: http://bit.ly/BdOSurvivalGuide 

• Website Bar d’Office Genk | C-Mine Crib: www.c-minecrib.be 

• Website Bar d’Office Houthalen Helchteren | Mijn Energie: www.mijnenergiecvba.be 

• Website Bar d’Office Kinrooi | Agropolis: www.agropolis-kinrooi.be 

• Website Bar d’Office Lommel | Noordlink: www.noordlink.be  

• Website Bar d’Office Ulbeek Wellen | De Bottelarij: www.debottelarij.be 

• Link naar foto’s: https://we.tl/t-diG7CBLMTf  

 

 Schrijf je in op de nieuwsbrief van Bar d’Office 
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