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MET DEZE TIPS GROEIT
VEGANSNACKS-STARTUP
FREGGIES NAAR SCALE-UP

tekst JEROEN KREULE foto RUUD VOEST

Wat kun je doen om van je startende
bedrijf een succesverhaal te maken?
Dat is de vraag die centraal staat in de
nieuwe videoserie van De Ondernemer.
In Startup Stories, helpen we met groeiexpert Irene Zijp (Peritam) startende
bedrijven verder op weg . In de eerste
aflevering gaan we op bezoek bij ondernemer Mike Maduro van Freggies, een
nieuw merk voor vegan snacks.
Duurzaam, circulair, diervriendelijk en maatschappelijk verantwoord. Zomaar wat woorden
die Mike Maduro met zijn Freggies behoorlijk
serieus neemt. Maduro begon in eigen keuken
met het produceren van de snacks en heeft inmiddels de overstap gemaakt naar een externe
productielocatie. Voor Maduro’s gevoel is
Freggies daarom geen start-up meer, maar krijgt
hij met zijn bedrijf bijna het stempel scale-up.

Hofclub Werken & Vergaderen gebruikt in Utrecht graag diensten UW

WEGSTREPEN

Hoffelijkheid tonen en
maximale flexibiliteit

Na een letterlijk en figuurlijk kijkje in de keuken
van Maduro komt Irene Zijp van Peritam tot een
aantal adviezen. Timemanagement en inventariseren zijn termen die genoemd worden voor
Freggies. Zijp adviseert Maduro om alle werkzaamheden op één grote lijst te schrijven en 20
procent daarvan weg te strepen. ,,Stel jezelf
de vraag waar je je echt op moet gaan richten",
adviseert ze.

H

offelijkheid tonen en maximaal flexibel zijn voor oprichter Arnoud van Raak
de kracht van het Hofclubconcept. ,,Of je hier nu een dagdeel, een
dag, een week, een maand of een heel
jaar komt werken of vergaderen, iedereen is welkom: van zzp’ers en eigenaren
van een start-up tot werknemers van
grote bedrijven die veel op pad zijn en
een werkplek nodig hebben in het midden van land’’, vertelt Van Raak tijdens
een rondleiding. Wat opvalt is de warme
sfeer, met veel kleuren en lichtinval in
alle ruimtes. ,,Dit gedeelte stond een
tijdje leeg en had een beetje de sfeer
van een ziekenhuis: kaal, kil en wit.
Een interieurarchitect heeft gezorgd
voor warme kleuren en een huiselijke
sfeer. Dat is goed gelukt.’’ Hofclub Werken & Vergaderen Utrecht – circa 2000
vierkante meter groot – biedt flexplekken en ruimtes voor bijvoorbeeld vier
personen en beschikt ook over een aantal zalen. De Hofzaal is de grootste, met
plek voor 130 mensen. In de Domstad

Zaal kunnen 30 personen terecht, in de
Utrecht Zaal 20. Hofclub Utrecht is twee
keer zo groot als Hofclub Woerden, dat
nagenoeg elke dag vol zit. Uiteraard
hoopt de eigenaar dat Utrecht net zo
goed gaat lopen. ,,In deze buurt zijn

‘Onze kracht is dat
we compleet zijn’
meerdere locaties waar je prima kunt
werken of vergaderen, maar onze kracht
is dat we compleet zijn. Je kunt hier tot
’s avonds acht uur terecht, er is een bemande receptie, glasvezel, we hebben
horeca in huis en er is een werkcafé.
Het is goed bereikbaar en parkeren is
gratis. Het is de mix van alle faciliteiten,
snelle bediening en aangename sfeer.
Daar geloof ik in, ja.’’

Participatie
Dat Hofclub aan de Niels Bohrweg op
bedrijventerrein Lage Weide samen met

UW in één pand zit, ziet Van Raak als
een groot pluspunt. Participatiebedrijf
UW richt zich op mensen die graag aan
de slag willen en daarbij – vanwege een
ziekteperiode, langdurige werkloosheid
of een beperking - een steun in de rug
nodig hebben. Dagelijks werken meer
dan 600 mensen via UW bij bedrijven,
instellingen en overheid in Utrecht.
UW heeft een aantal werkbedrijven die
producten en diensten leveren aan de
zakelijke markt, onder meer op het
gebied van groenvoorziening, schoonmaak, interieurbeplanting, verpakken
en metaalbewerking. Van Raak: ,,Wij
maken heel graag gebruik van de
diensten van UW, denk aan beveiliging,
schoonmaak, receptie en horeca. Onze
klanten reageren positief. De samenwerking geeft extra cachet aan werken en
vergaderen op onze locatie in Utrecht.’’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking
met Hofclub Werken & Vergaderen Utrecht.
Meer informatie: hofclub.nl

foto XXXXXXXXX

Een eigentijds en compleet kantoor- en vergaderconcept voor zzp’ers, kleine en grote
ondernemers, dat is Hofclub Werken & Vergaderen. Vier jaar na de start in Woerden,
opende oprichter Arnoud van Raak onlangs een vestiging in het pand van UW in Utrecht.

Ook krijgt Maduro het advies te gaan delegeren
binnen Freggies. Overige taken kunnen wellicht
geautomatiseerd worden waardoor Maduro meer
tijd heeft voor de belangrijkste zaken. Tijd die de
oprichter van Freggies zo effectief en efficiënt
mogelijk moet gaan indelen. Wordt Freggies de
Holding waar hij in het filmpje met een knipoog
over praat?
Kijk mee in de eerste aflevering van Startup
Stories naar het verhaal van Mike Maduro, de
ex-topsporter die met Freggies een merk voor
vegan snacks startte. De video en het hele artikel
vind je op: deondernemer.nl/freggies
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