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Hello Zuidas gaat in januari 2012 van start!
Op 1 januari 2012 gaat Hello Zuidas van start! Zeven weken na de lancering van Hello Zuidas
blijkt er veel animo te zijn onder Zuidas-bedrijven om te participeren. Al 73 bedrijven en
instellingen hebben zich aangemeld als participant, waardoor er een stevige financiële basis is
voor de komende twee jaar. Met hun participatie onderstrepen de bedrijven de behoefte aan
een organisatie die de krachten bundelt en gaat de ontwikkeling van Zuidas een nieuwe fase in.
Hello Zuidas is de organisatie voor gebiedsmanagement op Zuidas. “Het unieke van Hello Zuidas is
dat publieke én private partijen samenwerken om de hoge kwaliteitsnormen die voor Zuidas zijn
gesteld, te waarborgen. Hello Zuidas gaat zich inzetten voor bedrijven, bewoners, studenten,
vastgoed eigenaren, medewerkers en werkgevers op de Zuidas en draagt als regisseur en coördinator
bij aan het realiseren van een toplocatie voor alle partijen”, aldus Olivier Otten, directeur Hello Zuidas.
Hello Zuidas richt zich op de volgende vier pijlers: duurzaamheid, levendigheid, bereikbaarheid en
schoon, heel en veilig. Concrete activiteiten die in 2012 en 2013 worden bewerkstelligd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meldpunt voor klachten en ideeën rond schoon/heel/veilig via de website www.hellozuidas.com en
telefonische servicelijn;
Afstemming beheeraspecten in beheergroep met facility managers van bedrijven, beheerders
Stadsdeel Zuid, NS en andere instanties;
Overleg met partijen met betrekking tot bouwwerkzaamheden
Onderzoeken van collectieve inkoop van diensten zoals afvalverwerking, energie en beveiliging;
Service Level Agreement met lokale overheden;
Een Zuidas krant met actueel nieuws, ruimte voor advertenties en de Zuidas-kalender;
Een Zuidas Community Card waaraan gekoppeld kortingen en aankondigingen van evenementen;
Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor de partners van Hello Zuidas.

Een eerste reactie van participant G&S Vastgoed op de definitieve start van Hello Zuidas kwam
vanmorgen binnen: “De belangrijke eerste stap naar waarborging van de kwaliteit op de Zuidas is
hiermee gezet, gefeliciteerd!”.
Hello Zuidas is een initiatief van ABN AMRO, Accenture, Amsterdam RAI, Gemeente Amsterdam
(Dienst Zuidas en Stadsdeel Zuid), Loyens & Loeff, ORAM, Royal Zuid (Bouwfonds, Prospect Zuidas
en ERA Contour), Verkeer.advies, Vrije Universiteit Amsterdam, World Trade Center Amsterdam en
Zuidschans (AM en Bouwfonds).

Noot voor redactie en geïnteresseerde Zuidas organisaties:
Mocht u meer informatie willen ontvangen of wilt u participeren in Hello Zuidas, dan kunt u contact opnemen met
Olivier Otten, directeur Hello Zuidas via email info@hellozuidas.com of telefonisch 020-5752023.

