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Samen in een vooruitstrevend pand

Innoveren
onder één dak
Dat Raymond Roodbol, eigenaar van House of Future en
van Redhead Technology, en Sebastiaan Veldhuisen, eigenaar
IDFocus, een passie delen voor technologie spat ervan af als
ze samen door hun nieuwe pand lopen. “Ondernemen is risico’s
nemen en hopen dat het goed uitpakt”, zegt Roodbol.
Roodbol (links) doelt op het pand dat hij
heeft gekocht aan de Frijdastraat in Rijswijk. “Als ondernemer kun je op een beurs
laten zien wat je allemaal in huis hebt,
maar ik wilde een permanente showcase
en heb daarom dit pand aangekocht”,
vertelt hij trots. Het gebouw biedt meer
ruimte dan Roodbol nodig heeft. Daarom
ging hij op zoek naar huurders. “Mijn
ideale huurder is bezig met innovatie en
verduurzaming, niet met de hype. IDFocus
is daar een mooi voorbeeld van.”
Toegang tot gegevens
IDFocus richt zich op identiteit en toegangsbeheer binnen ICT-systemen. “Wij
maken innovatieve oplossingen waarmee wij organisaties in staat stellen om
de vraag ‘Wie heeft toegang tot welke
gegevens’ te beantwoorden. Wij worstelen met hetzelfde vraagstuk als Redhead
Technology. Hoe laat je de praktische toe-

gevoegde waarde van technologie zien?
In die zoektocht vinden we elkaar”, vertelt
Veldhuisen enthousiast.
Andere aanpak
Via de hal lopen de heren naar de eerste
verdieping waar de vele ramen zorgen
voor een zee aan licht. “Ik kwam via Teun
Sluijter, eigenaar van Coffee@7 en spin in
het Plaspoelpolderweb, in contact met
Raymond”, vertelt Veldhuisen. “Ondernemers meer samen laten werken is wat

Mijn ideale huurder is
bezig met innovatie en
verduurzaming, niet met
de hype

Teun het liefste wil. Dat is bij ons goed
gelukt. Ik was niet actief op zoek naar kantoorruimte, maar had wel direct een klik
met Raymond. Hij is in zijn aanpak anders
dan andere ondernemers. Zijn manier van
werken spreekt mij erg aan en daarom
verhuizen we begin 2022 naar dit pand.”
De filosofie van samenwerken
We betreden de ruimte die IDFocus huurt.
Deze is nog niet helemaal af, maar de
belofte van een prettige werkruimte is
al voelbaar. “Mijn focus ligt niet op het
verhuren van de ruimtes, maar op het
aanbieden van netwerken en op samenwerking in een vooruitstrevend pand”,
laat Roodbol weten. Hij heeft nog meer
plannen, zoals het dakterras voorzien van
zonnepanelen en hij wil er groente op
verbouwen. Beneden in de ruime hal ziet
hij een horecagelegenheid voor zich (als
de gemeente welwillend is) waar je een
kop koffie kunt drinken, een broodje met
de groentes van het dakterras kunt eten
en een borrel drinkt op de vrijdagmiddag.
“We hopen hierdoor ondernemers en de
buurt nog meer te betrekken, in lijn met
onze filosofie van samenwerken. Daarin
zit de grootste meerwaarde. Gelijkgestemden, zoals IDFocus, zijn dan ook meer
dan welkom”, sluit Roodbol af.
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