
Hoofdkop = De Beebox, een nieuw verplaatsbaar kantoor. 

 

Intro = Met de laptop is het allang mogelijk om overal te 

werken, maar de Beebox van Buro Beehive gaat een stapje 

verder. Het is een mobiele werkomgeving die zonder getimmer in 

elke ruimte kan worden gebruikt. De eerste twintig Beeboxen 

staan in een leegstaand gebouw aan de Cruquiusweg.  
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Het is een stilte die thuis nauwelijks te evenaren is, één die 

ijver en toewijding afdwingt. In een hoge plafondhoek zoemt 

alleen een verwarmingsinstallatie. Midden in een lege ruimte 

staan twintig futuristisch ogende Beebox mobile offices.  

Sinds begin november heeft Buro Beehive aan de Cruquiusweg 

146-B een flexwerkplek waar ondernemers gebruik kunnen maken 

van een nieuw fenomeen: de Beebox. De Beebox bestaat uit een 

bureau, kastjes, een lamp en akoestische wandpanelen.                      

Christophe Veen en Bart de Groot van Buro Beehive maakten het 

ontwerp voor het verplaatsbare bureau. Dat idee ontstond toen 

ze ondervonden dat het moeilijk bleek om aan een leegstaande 

ruimte voor korte termijn te komen. “Eigenaren geloven soms 

niet dat je van plan bent om niet lang te blijven en zijn bang 

dat je niet meer weggaat. Met een bureau dat eenvoudig te 

verplaatsen is en waarvoor je geen bouwkundige maatregelen 

hoef te treffen, is de kans groter dat je wel ergens terecht 

kunt,” legt Veen uit.                                              

De standaardversie van de Beebox kan worden verplaatst met een 

pallatwagen. Op aanvraag voert Buro Beehive hem ook met wielen 

en helmstok uit, zodat hij makkelijk te verrijden is.               

Beehive heeft al flexwerkplekken op locaties in Nieuw-West, 

Oost en IJburg, maar daar zijn voorzieningen getroffen om te 

kunnen werken.                                                             

Voor de Beebox zijn alleen een stopcontact en wifi nodig.  

Christophe Veen en zijn collega Carolien van Hooijdonk werken 

zelf ook aan een Beebox. Veen: “Ik vind het ideaal. Ze zijn 

voorzien van een geperforeerde wand die geluiden van buitenaf 

dempt, zodat je in stilte kunt werken. Met de kast aan de 

zijkant kun je eenvoudig een eigen ‘kamertje’ maken, waardoor 

je veel privacy hebt.” 

Per maand betalen ondernemers 255 euro voor een Beebox. Wie er 

slechts een dag gebruik van wil maken is 14,50 kwijt. 

Per dag bezoeken gemiddeld zo’n vijf á zes creatieve 

ondernemers de werkplekken aan de Cruquiusweg.  



Andrew (29) is een van de vaste huurders. Hij heeft een 

internetbedrijf en ontwerpt user interfaces voor applicaties 

van bedrijven. “Ik begon eerst van huis uit, maar al snel kwam 

ik erachter dat dat niet goed werkt. Het is fijner om elke dag 

op de fiets ergens anders heen te gaan.” 

Andrew heeft een sleutel van het pand en kan erin wanneer hij 

wil. “Ik heb veel buitenlandse klanten die pas ’s middags om 

vijf uur online komen. Hier heb ik vierentwintig uur per dag 

toegang tot mijn kantoor.” 

Ook in de weekenden is hij vaak op zijn mobiele kantoor te 

vinden. 

“Vergeleken met andere flexplekken in de stad vind ik dit de 

beste. De huurkosten zijn laag, de bureaustoelen zijn 

ergonomisch in orde en deze grote ruimte inspireert me,” 

vertelt hij. 

Ook buiten Amsterdam is met enthousiasme gereageerd op het 

nieuwe concept. De Hogeschool van Leeuwarden heeft één Beebox 

in het schoolgebouw staan en zal er misschien nog meer gaan 

afnemen. Op Amerikaanse en Chinese blogs is het bestaan van de 

Beebox inmiddels ook bekend. Veen: “We zagen dat een bericht 

over de Beebox op een Amerikaanse website verscheen en 

vervolgens veelvuldig werd doorgelinkt.”  

Vooralsnog richt Buro Beehive zich op Amsterdam. Veen wil in 

het pand aan de Cruquiusweg nog een vergaderruimte en een 

lunchtafel creëren. 

De bedoeling is dat de twintig mobiele werkplekken binnenkort 

allemaal gevuld zijn met creatieve ondernemers. 


