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‘Mensen kom van je zolderkamer af’
                                 ALKMAAR – Voor ondernemers uit Alkmaar en omstreken die op 
      dit moment nog vanaf de keukentafel of de zolderkamer werken,
      is er goed nieuws. 
      Het Alkmaarse bedrijf Ozebo, gevestigd op de eerste etage van 
      het verzamelgebouw De TelefoonCentrale aan de Koelmalaan, 
      verhuurt ruimte. 
      Al vanaf een dagdeel tot een maand of nog veel langer. 
      Sinds april 2012 is eigenaar Erik Plas met Ozebo gestart. 
      ‘Wij bieden ondernemers de kans om in alle vrijheid te werken 
      in een warme,uitnodigende maar zakelijke omgeving, waarbij het 
      woord verbinding erg centraal staat.’

Prachtige werkplek
‘Er is bij ons alle ruimte om te vergaderen, mensen te ontvangen, trainen of coachen.’, 
aldus Erik Plas die in de beginfase veel heeft samengewerkt met architect Peter Rol van 
Studio72. 
‘Ik heb in de afgelopen twaalf jaar een functie als projectleider bij een middelgroot 
Amerikaans bedrijf gehad. Ik werkte in de Olie&Gas industrie, maar ik liep al langer met 
plannen rond om voor mezelf te beginnen. 
Allereerst heb ik zelf een concept uitgewerkt en uiteindelijk op zoek naar een geschikte 
locatie en op een bijeenkomst van ‘Club CAAS’ liep ik de initiatiefnemers van de Telefoon-
Centrale tegen het lijf. Zo werd Ozebo werkelijkheid. 
Een prachtig werkplek, voor zowel ZZP-ers die aan het begin staan van een nieuwe carrière, 
als voor werknemers van bedrijven in de Randstad.’

Verbinding
De ondernemers van de TelefoonCentrale hebben niet alleen zakelijk een goede verbinding 
met elkaar, maar vooral op de vrijdagmiddag is er even ruimte om elkaar beter te leren 
kennen. 
‘Juist door veel met elkaar te filosoferen kan je als ondernemer sterker worden. Onder het
van een hapje en drankje even over de afgelopen week praten. Je leert veel van elkaar en 
het werkt perfect.’ 
Ozebo een facilitair centrum voor het nieuwe werken. Ondernemers die op zoek zijn naar een 
geschikte en zeer modern ingerichte werkplek kunnen een zogenaamde strippenkaart aan-
schaffen, bijvoorbeeld voor 40 uur of 10 dagdelen, maar ook een werkplek voor 24 uur per 
dag, zeven dagen per week. Verder zijn er ook verschillende vergader- en coachingsruimten. 
Alles is mogelijk.

Meer informatie: Ozebo, Koelmalaan 350, Alkmaar, telefoon (072) 2010270. E-mail: info@ozebo.nl en website www.ozebo.nl
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Studio72 ontwerp en bouwkunde, Eendrachtstraat 1 1815 SL Alkmaar, telefoon 06-21125533, e-mail: info@studio72.nl en meer informatie op de website www.studio72.nl

 Studio72 laat creativiteit duidelijk zien
    ‘Ondernemers moeten zich thuis voelen op hun werkplek’

   ALKMAAR – Studio72 is verantwoordelijk voor het prachtige ontwerp van het bedrijvencentrum ‘Ozebo’ in Alkmaar. De visie van Ozebo is ‘Onafhankelijk 
   in Verbinding’ en er is een uitstekende balans gevonden tussen deze visie, professionaliteit, de vraag van de hedendaagse ondernemers en de nostalgie 
   van de oude telefooncentrale waarin Ozebo is gevestigd. Studio72 heeft haar uiterste best gedaan en continu afwegingen gemaakt om het uiterste te 
   halen uit de mogelijkheden die binnen het budget aanwezig waren. 
   Het resultaat is daar dan ook naar.
   ‘Ondernemers die er werken voelen zich thuis, maar vinden er ook alle faciliteiten die benodigd zijn om hun onderneming te laten groeien,’ aldus 
   Peter Bjorn Rol, die in november 2011 het besluit nam om na twintig jaar werkzaam zijn geweest bij verschillende architectenbureaus, zelfstandig verder 
   te gaan. ‘Ik werk aan groot- en kleinschalige projecten in de particuliere -en proffesionele sector. Hieronder vallen zowel ontwerp- en bouwtechnische 
   tekenwerkzaamheden alsmede project - en bouwbegeleiding. 
   Eén van mijn opdrachtgevers was Ozebo en tijdens de open dag op zaterdag 23 juni is het resultaat te zien,’stelt Peter Bjorn Rol.
Eigentijdse vormgeving  
’Het uitgangspunt van Studio72 is om elke opdracht, op alle schaalniveaus, als een uniek project te beschouwen. 
Nieuwbouw of verbouw, binnen of buiten, groot of klein, particulier of zakelijk.’ 
De onderwerpen onderscheiden zich door frisse eigentijdse vormgeving, die het beste aansluit bij de wensen van de opdrachtgever,de functie en de omgeving van het gebouw. 
Materiaalgebruik en kleuren zijn een belangrijk onderwerp bij een ontwerp. Echtheid en kleur van materialen geven een project haar karakter en worden per opdracht bepaald

Als er een frisse kijk op ruimte nodig is, kan ik u van dienst zijn.
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