
Vanaf vandaag opent bedrijfsverzamelgebouw IW74 haar 
deuren voor ondernemers die op zoek zijn naar een flexi-
bele werkplek, kantoorruimte of zelfs bedrijfshal. IW74, 
gelegen aan Industrieweg 74 op het industrieterrein 
Haven in Waalwijk, biedt ruimte aan ondernemers in alle 
maten. Van kleine zelfstandigen tot groeiende bedrijven 
die op zoek zijn naar extra kantoor- of bedrijfsruimte. 

Steeds meer flexibele werkplekken nodig
In de afgelopen 20 jaar is het aantal bedrijven in Nederland meer dan 
verdubbeld. Van 600.000 in 1996 naar 1.400.000 in 2015 volgens 
het economisch bureau van de ING. Die sterke toename in het aantal 
bedrijven is vooral toe te schrijven aan het groeiende aantal zzp-ers 
(zelfstandigen zonder personeel). Deze groei zet zich, naar verwachting, 
ook in de komende jaren door. Met het toenemende aantal zzp-ers 
groeit ook de behoefte aan flexibele werkplekken. 

Een eigen kantoor zonder hoge kosten 
Zelfstandig ondernemer en eigenaar van IW74, Tijmen Harberink, is 
al langer bekend met het fenomeen flexibele werkplek. Tijmen: ‘Als 
ondernemer met een jong gezin was thuiswerken voor mij geen optie. 

Tegelijkertijd had ik geen groot eigen kantoor nodig. Door een flexibele 
werkplek te huren, vond ik zonder hoge kosten een plek waar ik lekker 
kon ondernemen terwijl thuis en werk gescheiden bleven. Dat werkte 
prettig en gaf me tegelijkertijd het gevoel dat ik zaken professioneler kon 
aanpakken. Zo kon ik klanten gewoon op ‘mijn’ kantoor uitnodigen.  
Bovendien bood mijn flexibele werkplek ook nieuwe ondernemerskansen, 
je zit tenslotte met zelfstandigen uit verschillende vakgebieden bij elkaar. 

Mijn flexibele werkplek beviel me zo goed dat ik besloot dit ook voor 
ondernemers in Waalwijk mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij was 
het aanbieden van flexibele werkplekken op de meest laagdrempelige 
manier. Dat is denk ik gelukt, bij IW74 heb je al vanaf € 180,- per maand 
fulltime beschikking over een eigen werkplek.’

Wat biedt IW74?
In de afgelopen maanden is het gebouw waar IW74 is gevestigd, 
volledig gerenoveerd. Het bedrijfspand biedt ruimte aan 9 flexibele 
werkplekken, 9 kantoorunits, een gezamenlijke vergaderruimte en zelfs 
2 bedrijfshallen van zo’n 2600 en 2000 m². De werkplekken bevinden 
zich in ruime, lichte kantoorruimtes die uitkomen op een gezamenlijke 
gang met ontvangsthal. 

Flexibel in alle opzichten
IW74 flexwerkplekken zijn flexibel in meerdere opzichten, zo is de  
werkplek of kantoorruimte per maand opzegbaar. 

Het huren van een flexibele werkplek  
of kantoorruimte is inclusief:
• Glasvezel internet
• Gezamenlijke vergaderruimte
• Eigen postadres
• Persoonlijke opbergruimte
• Voldoende parkeerplaatsen
• Gebruik van de gezamenlijke keuken
• Koffie/thee
• Schoonmaak

Meer weten?
Heb je vragen over een werkplek bij IW74 of wil je een keer komen kijken? Neem dan contact op met Tijmen Harberink via info@iw74.nl of bel 06-52 89 42 93.

Waalwijk kent een nieuwe plek  
voor ondernemerstalent

IW74, dé flexwerkplek  
waar ambitie alle  
ruimte krijgt
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