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LAPTOPWERKERS      
ACTUA DE WERKPLEK
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   WELKOM
· KOFFIEBAR MAURICE 
· LOCATIE: ANTWERPEN

D
rie jonge mensen aan een lange tafel. De
laptops opengeklapt, pen en papier bij de hand.
“We zijn Compagnie NEWA, een reizend
gezelschap”, legt Thao Nguyen uit. “Meestal
zijn we onderweg, maar vandaag moeten we

een opdracht uitschrijven.” Een kantoor hebben ze
niet, de lange tafel is hun werkplek voor vandaag. Ze
staat in Maurice, een hippe koffiebar en knitwearshop
in de sokkel van de Antwerpse Boerentoren.

Koffiebars zijn geliefd bij laptopwerkers. Maar de
liefde is niet altijd wederzijds. Een Gentse koffiebar
vaardigde zelfs een laptopverbod uit. Bij Maurice zijn
ze wel uitdrukkelijk welkom. “Ik begrijp wel dat het
gevoelig ligt”, zegt eigenares Véronique Leysen. “Want
als je maar twintig plaatsen hebt en er zijn er vier bezet
door mensen die er de hele dag werken en niet veel
consumeren, dan is dat enerzijds lastig. Anderzijds: je
koffiebar is gevuld en volk trekt volk. Ik vind het wel
een compliment dat mensen hier komen werken. Het
geeft aan dat ze het een toffe plek vinden.” 

Voordat Maurice er zich vestigde, gebruikte KBC
de plek sporadisch als tentoonstellingsruimte. Véro-
nique Leysen had voordien een kleine koffiebar in Ber-
chem. De voormalige Ketnet-wrapster is ook lid van
Start it, een startersplatform van KBC, met kantoren
in de Boerentoren. Een koffiebar op het gelijkvloers
leek de starters van Start it een mooie aanvulling op
de formele kantoren in de toren. “In de Boerentoren
heb je een prachtig uitzicht op de stad. Maar toch
komen veel mensen van Start it naar beneden, om hier
te werken. Soms zelfs een hele dag”, vertelt Leysen. 

Maurice is ook uitgerust om de laptoppers profes-
sioneel te ontvangen. Aan de lange tafels zijn stop-
contacten voorzien. Houten ‘cubics’ lenen zich voor
minivergaderingen. Ze staan op wielen en kunnen vlot
tegen elkaar geplaatst worden, waardoor ook grotere
teams discreet kunnen vergaderen. Bestellen kan effi-
ciënt via een app. De telewerkers zijn niet het enige
cliënteel. “Onze vroegste klanten, om negen uur al,
zijn oudere mensen”, vertelt Véronique Leysen. “Tegen
tien uur zien we de laptopwerkers toekomen en vanaf
drie uur stromen de shoppers binnen.” z
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