
Huur bĳ De Coöperatie en word onderdeel 
van een netwerk van mediaprofessionals 
 
Tegen scherpe tarieven een prettige werkplek. 
Bij De Coöperatie kunnen journalisten en andere 
mediaprofessionals tegen scherpe tarieven een werkplek 
huren in Amsterdam. Voor €10 per dag (ex BTW) of 
€125 per maand (ex BTW) ben je welkom in ons ruime 
kantoor van 700 m2 en kun je gebruik maken van alle 
faciliteiten. 

Voordelen van een maandabonnement 
Ook freelance journalisten hebben wel eens behoefte 
aan contact met collega’s. Op ons kantoor aan de 
Gaasterlandstraat 5 in Amsterdam werken allerlei 
mediaprofessionals zij aan zij, waardoor interessante 
samenwerkingen en netwerkdelingen ontstaan.  

- Ons kantoor beslaat 700 m2: alle ruimte om je 
eigen werkplek te kiezen. 

- We lunchen elke dag gezamenlijk (eigen bijdrage is 
€18 per maand) 

- De werkruimte is inclusief gratis gebruik van snel 
internet en koffie/thee uit onze espressomachine 

- Er is een grote binnentuin, een dakterras én een 
pingpongtafel 

- Het pand beschikt over een ruimte voor 
vergaderingen, boekpresentaties of andere 
bijeenkomsten 

- We zitten vlakbij de RAI en zijn dus goed bereikbaar 
met zowel het OV als de auto 

- Bonus: wie lid wordt van De Coöperatie is welkom 
gratis een dagje te komen werken om de sfeer te 
proeven. 

Desk for a Day werkplek 
Boek eenvoudig een werkplek voor een dag. Via De 
Coöperatie kun je een flexibele werkplek huren in 
Amsterdam. Je boekt al een Desk for a Day voor €10,- 
(ex BTW) per dag. Dit gaat via de website.  
 
We zijn vanaf ongeveer 9u ’s ochtends in het pand. Hier 
vind je als freelancer alles wat je nodig hebt: een 
zelfgekozen werkplek, koffiezetapparaat, goede 
bereikbaarheid, een grote tuin waar je ook kunt werken 
en freelancecollega’s om ideeën mee uit te wisselen.  
 

De Coöperatie biedt zeven manieren om geld te 
verdienen als freelance mediaprofessional 
 
De Coöperatie zet zich in voor de economische autonomie en 
professionele ontwikkeling van freelance journalisten door het 
aanbieden van onder meer websites, opleidingstrajecten, 
fondsen, zeven nieuwe verdienmodellen en werkplekken. Deze 
diensten zijn toegankelijk v.a. €5 p.m. voor Coöperatieleden. 




