
 

Wij geloven dat thuiswerkers en hotels elkaar 
door de coronacrisis heen kunnen helpen  
 
Vanuit deze visie is het impact initiatief VoorDeThuiswerkers.nl eind maart gestart, met succes. Door 
samen te ondernemen dragen wij bij aan een sterke 1,5 meter-samenleving in Amsterdam. 
 

De uitdagingen  
De 1,5 meter-samenleving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee:  

Veiligheid: Kantoren zijn grote ontmoetingsplaatsen en stimuleren OV gebruik, daardoor risicovol 
en dienen volgens de richtlijnen vermeden te worden. 

Mentale gezondheid: Velen hebben thuis onvoldoende rust en focus voor het werk. Mentale 
effecten van langdurig thuis werken stapelen zich op. 

Economie: Hotels staan leeg en genereren amper inkomsten. Verwachte uitval is langdurig door 
wegvallen internationaal toerisme en zakenreizen. 
 

De oplossing 
VoorDeThuiswerkers.nl biedt werkplekken dichtbij huis aan 
in leegstaande hotelkamers 

- Online platform om gemakkelijk veilige werkplekken te 
vinden bij de thuiswerker in de buurt  

- In Metropool Amsterdam reeds 47 hotels aangesloten 
en sterk groeiend 

- Door gereduceerde prijzen van hotels toegankelijk voor 
vele thuiswerkers 

 
De impact 

- Gezonde en productieve Amsterdammers door rust en focus op inspirerende werkplekken 
- Hotels genereren omzet waarmee ze werkgelegenheid in stand kunnen houden 
- Minder risico op corona-besmetting door minder gebruik van openbaar vervoer 

 
Al bereikt de afgelopen zes weken 
100+ hotels aangesloten, 16k+ website bezoekers en 500+ thuiswerkers geholpen. Samenwerkingen 
met magazines (o.a. Happinez, Holistik), influencers, en trainingsinstituten (Master it Training, 
Gladwell Academy). Gekozen als Sprout startup van de week in april. Het platform is technisch klaar 
om snel verder te schalen en heeft een duurzaam commissie model.  
 
Visie na coronacrisis 
Wij geloven in een duurzame en gezonde toekomst door dichter bij huis te werken. Dit zorgt voor 
minder files en een lagere CO2 emissie. Ook houdt men meer tijd over voor elkaar. 
 

   

https://voordethuiswerkers.nl/


 

Wat vinden de thuiswerkers ervan? 
“Echt een super initiatief voor iedereen die af en toe in deze gekke tijd even een rustige plek nodig heeft om 
te werken.” – Esther, Ondernemer 

“Ik was eerst sceptisch, ik dacht we gaan wel meemaken of ik het fijn vind. Maar ik dacht meteen toen ik 
binnenkwam: wat een rust…” – Priscilla, Content Manager 

“De rust in de kamer is weldadig, het tapijt dempt elke vorm van stress. Ik heb focus en doe zeker twee 
keer zoveel als ik thuis gedaan had gekregen.” – Marc, Journalist 

 

Team VoorDeThuiswerkers.nl 
Opgezet door de Amsterdamse ondernemers: 
 

 

Seffie Treistman 
seffie@voordethuiswerkers.nl 
06 1826 1333 
LinkedIn 

Olivier Kruger 
olivier@voordethuiswerkers.nl 
06 4174 1068 
LinkedIn 

 
Het initiatief is opgericht vanuit het geloof dat hotels en thuiswerkers elkaar kunnen helpen. Wij zien 
dat dit initiatief positiviteit en perspectief creëert, in een voor velen uitdagende tijd. We worden 
ondersteund door een team van 14 Amsterdamse ZZP’ers, die zich momenteel belangeloos inzet.  
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