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EVBox opent een nieuw hoofdkantoor in
Amsterdam
EVBox verhuist naar hun nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam-West.
Daarnaast is er, nadat intern onderzoek uitwees dat men productiever was
tijdens de pandemie, een nieuw thuiswerkbeleid ingevoerd.

Amsterdam, 14 juli 2020—EVBox, de wereldwijde marktleider van slimme en schaalbare

laadoplossingen voor elektrische auto’s, werd in 2010 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot

een team van meer dan 500 medewerkers verspreid over 13 kantoren in Europa en Noord-

Amerika. Werknemers van EVBox zullen in de komende weken stapsgewijs worden

overgeplaatst naar het nieuwe hoofdkantoor.

3D-model van het nieuwe EVBox-hoofdkantoor
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Het gebouw bevindt zich op slechts enkele minuten van station Amsterdam Sloterdijk en is

volledig gerenoveerd. Zo is er een nieuw verwarmings- en koelingssysteem geïnstalleerd, is er

betere ventilatie en zijn er zonnepanelen geplaatst. Het meubilair bestaat onder andere uit

tweedehands bureaus en elke verdieping heeft een thema uit de natuur.

Het EVBox-hoofdkantoor stimuleert de samenwerking tussen verschillende teams met het

gebruik van nieuwe vergaderruimtes, werkplekken en ‘customer experience areas’. Dankzij deze

‘customer experience areas’ kunnen bezoekers veel leren over de initiatieven die EVBox neemt

op weg naar een duurzame toekomst. Ook worden daar de nieuwste technologieën

tentoongesteld.

Terug naar kantoor en het “nieuwe normaal”
De laatste vier maanden hebben alle EVBox-medewerkers van over de hele wereld

thuisgewerkt. Dit zal zo blijven tot eind september dit jaar. Echter, indien dit nodig is, kunnen

werknemers in overleg met desbetreffende managers vanaf halverwege juli een plekje op

kantoor reserveren.

EVBox zal zorgdragen dat er genoeg mondkapjes beschikbaar zijn en voorzien in

schoonmaakspullen en een placemat voor elke werkplek. Op iedere hoek staat handzeep en er is

anderhalve meter afstand tussen de werkplekken. Het EVBox kantoormanagementteam is

constant in overleg met de pandeigenaren om schoonmaakschema’s uit te werken en de

komende maanden verdere ontwikkelingen door te voeren.

EVBox voert nieuw thuiswerkbeleid in
De laatste maanden moest iedereen zich aanpassen aan een nieuwe situatie. EVBox heeft niet

stilgezeten en lette goed op hoe het bedrijf zich hierop aanpaste. Uiteindelijk bleek dat het

merendeel van de werknemers productiever werd door thuis te werken.

Een interne survey wijst uit dat 52 procent van de EVBoxers thuis productiever was dan op

kantoor en dat 30 procent dezelfde productiviteit ervoer ongeacht de locatie. Zo’n 60 procent

van de werknemers gaven aan dat de balans tussen het werk en hun privéleven er zelfs op

vooruitging.

Deze uitkomsten hebben ertoe geleid dat EVBox voor alle werknemers met een nieuw

thuiswerkbeleid kwam. Het nieuwe hoofdkantoor zal niet zozeer functioneren als dagelijkse

kantooromgeving, maar eerder als een samenwerkingsplek.



EVBoxers kunnen hun werkweek inrichten door te beginnen met één of twee dagen per week

(of zelfs meer) thuis te werken, afhankelijk van hun werkzaamheden. De rest van de dagen kan

er een plek op kantoor gereserveerd worden zodat het gebouw niet overvol raakt en er onderling

genoeg afstand bewaard kan worden. Er wordt geadviseerd om thuis een ergonomisch

verantwoorde werkplek in te richten, waarbij EVBox de uitgaven voor stoelen, schermen en

andere apparatuur deels compenseert.

EVBox wordt 10 jaar
2020 is het jaar dat EVBox precies 10 jaar bestaat. Een decennium van innovatie wordt

logischerwijs gevierd en de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor zal hierbij zeker helpen.

In september wordt de officiële opening gevierd, waarbij het evenement rekening zal houden

met de maatregelen en ontwikkelingen omtrent de pandemie.

In 2019 alleen al heetten we 350 nieuwe EVBoxers welkom en de komende
jaren zal ons team blijven groeien. De verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor
in Amsterdam en een nieuwe manier van werken—waaronder een uitgebreid
thuiswerkbeleid—zal onze innovatiecultuur voeden, onze werknemers nog
meer motiveren en de productiviteit doen laten toenemen. Ik ben trots om te
zien dat we, zelfs in tijden van crisis, gepassioneerd en betrouwbaar zijn en
dat we altijd tot het uiterste gaan om naar een duurzame toekomst toe te
werken.
— Kristof Vereenooghe (CEO, EVBox Group)



OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 125.000 laadpunten in 70 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.
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