Vuistregels
Nest is meer dan een gebouw, een club of een concept. Het is een overtuiging, gebaseerd op enkele
pilaren:
Samenwerken is leuker dan alleen.
Met enthousiasme kom je verder.
Net als met logisch nadenken trouwens.
Dingen kunnen altijd anders, beter, leuker, slimmer.
Huur is een kostenpost geen investering.
Werkplekken moeten dus über-functioneel zijn en ook een beetje leuk. Vooral betaalbaar en betrouwbaar.
Dat kunnen we realiseren door samen met alle gebruikers van Nest enkele eenvoudige afspraken te maken.
Vier vuistregels die het voor iedereen eenvoudiger en leuker maken. Hier komen ze:
1.
Wat je vies maakt, ruim je op.
Net als thuis: nooit met lege handen naar de keuken. Laat je werkplek net zo netjes achter als je 		
hem aantrof.
Qua afval: Buiten staan afvalcontainers. Blauw voor papier- en kartonafval, een grijze of perscontai
ner voor restafval. Afval moet in de containers, niet ernaast. Voor bouwafval, tapijttegels, pallets of
andere grote zaken graag ons een seintje geven, dan gaan we dit regelen.
Qua menselijk afval: de toestand waarin een wc verkeert is redelijk bepalend voor het beeld dat een
bezoeker van Nest heeft. Een wc-ruimte is meestal zo netjes als de laatste bezoeker. Daarnaast is
het voor andere huurders natuurlijk niet heel fris dus houdt Nest representatief.
2.
Als het uit kan, doe het uit.
Op de meeste plekken hangen geen bewegingssensoren. We moeten dus handmatig duurzaam 		
doen. Op iedere etage zit naast de toegangsdeur van de vleugel de lichtschakelaar. Denk je dat je
de laatste bent? Bespaar mee en doe het licht uit. Deze zuinige instelling geldt natuurlijk voor alles
dat met energie en verspilling te maken heeft.
3.
Geef ruimte.
Stel: Je buurman krijgt belangrijke new business over de vloer. Dan zou het net het verschil kunnen
maken wanneer zij voor de deur kunnen parkeren. Laten we met de gebruikers zoveel mogelijk de
plekken gebruiken die voor ons bestemd zijn. Hiermee voorkomen we dat we een plek innemen die
niet voor ons bestemd is maar bijvoorbeeld voor de potentiele klant van een ander.
Stel: Je hebt echt een hersenkraker en absolute stilte nodig. Dan is het vervelend als je letterlijk 		
een gesprek van een andere huurder kan volgen. Probeer zoveel mogelijk (mobiele) gesprekken op
regulier geluidsniveau te voeren of zoek een afgesloten ruimte op.
Ofwel: We hebben allemaal ruimte nodig om te groeien, geef elkaar die ruimte.
4.
Doe het veilig.
Als je weggaat, doe altijd goed de deur op slot. Laat in het gebouw niet ergens je laptop onbewaakt
achter en laat je auto zoveel mogelijk leeg. Zo voorkomen we samen dat Nest een snoepwinkel 		
voor criminelen wordt.
Zo maken we samen van niets iets. Een fijne plek om je bedrijf en je ideeën te laten groeien!
O ja en nog 2 dingen:
Het is bij alle Nest locaties mogelijk om te printen, kopiëren en te scannen. Bij de machine vind je een
printinstructie ten aanzien van het creëren van een account. Wellicht overbodig: voorkom printen waar
mogelijk. Er zijn ook postvakjes en soms kluisjes te huur.
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