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Atrium Platform_C

Werken kun je overal maar het kantoor blijft dé 
plek waar je samenkomt en bouwt aan de cultuur 
en de identiteit van jouw bedrijf. Het moet daarom 
geen verzameling van vaste werkplekken en 
vergaderzalen zijn maar een plek die net zo flexibel 
is als de mensen die er werken. Een locatie die 
zich continu aanpast aan veranderende wensen, 
behoeftes en eisen zodat iedereen alles uit zichzelf 
kan halen, altijd en overal. Met werkplekken op de 
eigen etage om in alle rust productief aan de slag 
te gaan en gedeelde ruimtes in het atrium waarin 
dynamiek, ontmoeting en uitwisseling de boventoon 
voeren. En met tal van diensten en faciliteiten die 
een werkdag nog fijner maken. 
Dat en meer vind je in 5TRACKS Breda.
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WORKPLACE AS
A SERVICE
5TRACKS biedt veel variatie in gedeelde werkplekken en 
bijbehorende faciliteiten.  Of je nu bezoek of collega’s wilt 
ontvangen in de koffiebar, je laptop openklappen op een 
aanlandplek in het atrium, een presentatie wilt geven voor relaties 
op de tribunetrap, of met het hele team een brainstormsessie wilt 
houden in het park: het kan allemaal. Workplace as a service, 
zogezegd. Met een breed palet aan diensten en faciliteiten.

Randzaken worden uit 
handen genomen 

Je voelt je meteen thuis dankzij het 
dedicated 5TRACKS hospitality team dat 
voor jou, je collega's en relaties klaar staat. 
Met tijdens kantooruren het Servicepoint 
als jouw aanspreekpunt voor alles rondom 
de werkplek, gebouwbeheer en aanvragen 
voor extra dienstverlening. Handig, snel 
en gemakkelijk. 

Gebruikersgemak door 
slimme technologie 

Slimme technologie zorgt voor een goede 
werkomgeving en veel gebruiksgemak. 
Gedeelde vergaderzalen en aanvullende 
diensten worden van tevoren gereserveerd 
– zo weet je zeker dat je erop kunt rekenen. 
Dat doe je snel en gemakkelijk via de app. 
Vanuit de WELL-certificering zijn basiszaken 
zoals licht en luchtkwaliteit natuurlijk 
goed geregeld.

Flexibele en efficiënte 
werkruimte 

Vijf dagen per week van negen tot vijf op 
kantoor werken is verleden tijd. Daarom 
biedt 5TRACKS een flexibele schil van 
hoogwaardige en inspirerende gedeelde 
werkplekken rondom jouw kantoor. Zo maak 
je efficiënt gebruik van jouw eigen vierkante 
meters maar kun je ook gemakkelijk 
opschalen of downsizen wanneer dat nodig 
is, bijvoorbeeld om een (vergader)piek 
doordeweeks op te vangen. 

Werk aan je fysieke en 
mentale gezondheid 

Een goede werkomgeving heeft een positieve 
invloed op je fysieke en mentale welzijn. En wie 
goed in zijn vel zit, is productiever, gaat met 
plezier naar het werk en kent minder verzuim. 
Het 5TRACKS hospitality team besteedt veel 
aandacht hieraan en stimuleert gezondere 
keuzes met activiteiten en campagnes. 
De brede trappen vormen het hart van de 
gebouwen en nodigen uit tot lopen in plaats 
van de lift nemen. De groene setting van 
het Spoorpark en de bomen en planten in 
de atria hebben een positieve uitwerking op 
gezondheid.

Versterken van
je community 

Door samen te komen met collega's en 
relaties bouw je verder aan je bedrijfscultuur 
en merk. 5TRACKS is ingericht om ontmoeting 
en uitwisseling te stimuleren. Het atrium 
vormt het flexibele verlengstuk van jouw 
kantoor, voor tijdelijk meer vierkante meters 
in de gedeelde ruimtes. Maak bijvoorbeeld 
gebruik van de vergaderruimten in het atrium 
van Platform_B en _C of de tribunetrap in 
Platform_C. Of strijk buiten neer, op het terras 
en in het Spoorpark. 

Gastvrije
horecagelegenheid 

Heb je een energy boost nodig om op te 
starten of een informele plek om relaties 
te ontvangen? In de gastvrije horeca van 
5TRACKS kun je terecht voor een lekkere 
en duurzame (zaken)lunch of borrel met 
collega’s – binnen of buiten op het terras. 
Koffie, catering en hospitality komen samen 
in deze horecapunten in het hart van beide 
gebouwen. Het menu is verrassend, smaakvol 
én gezond. Vanuit de WELL-certificering is er 
namelijk extra aandacht voor goede voeding, 
zodat je fit en energiek door je werkdag gaat.

Altijd diverse
mobiliteitsoplossingen

Lopen, fietsen, met OV of auto – 5TRACKS is 
dankzij de centrale ligging op vele manieren 
bereikbaar. Maak gebruik van deelauto’s of 
deelfietsen op pay per use basis, kom lopend 
vanaf Breda Centraal of laad je e-bike op in de 
fietsenstalling. Als extra stimulans om met de 
fiets te komen, heeft 5TRACKS ook douches 
en kleedruimtes. 
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WANT TO CONNECT?
5TRACKSBREDA.NL

HOSPITALITY CONCEPT
IN SHORT
Alle pluspunten op een rij:
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Flexibiliteit in werkplekken en vierkante meters

Ruimte om met groepen te bouwen aan je bedrijfscultuur en merk

Vergaderruimtes met AV-apparatuur voor hybride vergaderen

Event space met tribunetrap voor presentaties aan grote groepen

Restaurant/koffiebar met barista annex receptie in de atriums

Gastvrije ontvangst door een hostess 

Servicepoint op locatie voor snelle service rondom meldingen,
reparatie- en serviceverzoeken

Reservering van vergaderruimtes en 5TRACKS services via de app

Ontwerp waarin fysiek en mentaal welzijn centraal staat

Centrale ligging met groot aanbod van (deel)mobiliteit 

WELL-platinum ambitie voor een gezonde werkplek


