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INLEIDING

Clubhuis
WERKEN BIJ SKREPR  

Als echte start-up zaten wij met 50 young
professionals in een open 'werktuin'. Alles
en iedereen zag, hoorde en stoorde elkaar.
Vooral dat laatste voelde steeds vaker
niet juist. In het toch al roerige jaar 2021
besloten we het roer om te gooien.
Ontmoeten en werken in een besloten en
toch open werksetting. 

Als IT Softwarehuis konden wij
gemakkelijk schakelen van kantoor naar
thuis. Daarnaast merkten we dat
thuiswerken geen invloed had op de
productiviteit. Wat wel invloed had, was
dat we elkaar nauwelijks nog zagen. Dit
had invloed op de saamhorigheid en het
gevoel van trots op onze organisatie

Zo ontstond het idee voor een clubhuis.
Ontmoeten heeft een hoofdrol in een
exclusieve membership ruimte waar we
kunnen overleggen, presenteren en elkaar
kunnen ontmoeten. Werken op kantoor
moest net zo gefocust en geconcentreerd
kunnen als thuis. We vonden via SKEPP
meetingboxen de juiste manier om dit te
faciliteren. 

De inrichting van de locaties, zowel voor
het clubhuis als de studio locaties, zijn
volgens hetzelfde duurzame principe
ingericht. Alle locaties hebben dezelfde
stijl en mogelijkheden. Hiervoor hebben
we spelregels opgesteld.  

De modern workplace is zo georganiseerd
dat je met plug en play overal volgens
dezelfde voorwaarden op een standaard
manier kunt werken. 
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Lounge: Een ontmoetingsplek waar ruimte is voor
ontspanning en informele ontmoetingen
Desk: Een bureau met snel internet, toegang tot
kantoor artikelen, printers en een goede
bureaustoel
Office: Een afgesloten werkplek voor jou en je team
Collective: Een presentatieruimte waar
groepsmeetings en inspiratiesessies gehouden
kunnen worden
Respect: We hebben een clean desk en voelen ons
verantwoordelijk voor hoe we een ruimte
achterlaten.

Spelregels

Contract skrepr
Events
Wellbeing (incentives)
Onbeperkt koffie/thee/snacks/fruit
Workspaces/boxen
Toegang tot database en kennis
Ontwikkeltijd/-budget
Inspiratie

Membership

Kledinglijn/skrepr label 
App: Skrepr clubhuis toegang tot kennis en connectie
Skrepr Friend & Family lidmaatschap: toegang tot
skrepr ruimtes, te reserveren via receptie
Skrepr Give: Een foundation opgezet om door ons
gekozen goede doelen te ondersteunen
Duurzaam werken en ontwikkelen

Movement

Werken bij skrepr 
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We zijn zo afhankelijk geworden van technologie dat je
als organisatie niets meer kan als je medewerkers last
hebben van de spaghetti van een oude
werkplekomgeving.

Door slim gebruik te maken van alles wat het Microsoft
365 platform te bieden heeft, hoef jij je nooit druk te
maken of je medewerkers hun werk kunnen doen.

Je netwerkinfrastructuur of firewalls opnieuw inrichten,
je medewerkers hun werk flexibel laten doen of je
Microsoft servers beheren; Skrepr Tech doet het.

De aard van het werk is veranderd. Werknemers
verwachten overal en op elk apparaat veilig te kunnen
werken, en ze hechten veel waarde aan werk dat hen
verrijkt en voldoening geeft. 

Wanneer hun productiviteitstools de kwaliteit en
effectiviteit van hun werkervaring verbeteren, zijn ze
gelukkiger, waardevoller en is de kans groter dat ze
blijven

Wij moeten die flexibiliteit bieden, maar we moeten ook
vitale IT-middelen beschermen. Het is een fundamentele
operationele verandering voor uw klanten en een kans
voor u.

ONTZORGEN

SKREPR TECH 

Modern Workplace
EMPOWER JE MEDEWERKERS
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Techniek en werkplekken zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het mogelijk maken van zowel
fysieke als remote werkplekken zijn voor de
toekomst van werk essentieel.

Toch gaat het bij de energietransitie om slimmer,
flexibeler en duurzamer werken. Daarbij moeten
veel bedrijven af van traditionele processen, ze
moeten data gedreven worden. 

Toekomst
DUURZAAMHEID

Wij zijn aan zet om de aarde bewoonbaar te
houden. Dat doen we door zelf te vergroenen en
door kennis en technologie met onze partners en
klanten te delen zodat zij ook hun steentje kunnen
bijdragen.

Cloud technologie geeft bedrijven de flexibiliteit
en schaalbaarheid om ook in de toekomst de beste
service tegen de laagste prijs en milieubelasting te
leveren. 

Een mooi voorbeeld is dat op ons Microsoft Azure
platform gebruikersomgevingen in een stand-by
modus wordt geplaatst als er geen activiteit
plaatsvindt. Op die manier dragen we bij aan een
duurzame wereld en Green IT.

CLOUD SLIM INZETTEN
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Vragen?

Neem contact met ons op

Femke Smits-van Velthoven
femke@skrepr.com

Roelof Schraal
roelof@skrepr.com

www.skrepr.com
info@skrepr.com 
0527 70 10 15 
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