Nieuwe huisvesting in
De Fabriek van Delfshaven voor Van Rappard /
Van Rooij - Advocatuur
voor Ondernemers

Perfect Assistants
organiseert PA Event

Iedere Rotterdammer is er wel eens langs gereden. De vervallen fabriek naast De Lage Erfbrug. Waar de Fabriek vroeger nog functie
deed als ververij/wasserij en later kunstenaars huisvestte, sloeg het
verval uiteindelijk toe. Stichting Havensteder heeft de uitdaging in
de recessie aangedurfd en samen met Lingotto het gebouw weer
nieuw leven ingeblazen. Een bedrijfsverzamelgebouw voor uiteenlopende ondernemers. Deze transformatie heeft plaatsgevonden binnen
de oude contouren van De Fabriek zodat de monumentale status gehandhaafd blijft. De Fabriek van Delfshaven staat al bekend als het
jongere broertje van de Van Nelle Fabriek en heeft minstens evenveel allure. Onze columniste Iris van Rooij durfde met haar onderneming – Van Rappard / Van Rooij advocatuur voor ondernemers- de
overstap vanuit het Scheepvaartskwartier te wagen en was één van
de eerste nieuwe huurders van De Fabriek van Delfshaven. Op 31 januari jl. vond de officiële opening plaats en gaf Van Rappard / Van
Rooij een openingsborrel voor cliënten en relaties.
Alle kantoorruimten en het deel bestemd voor maatschappelijke
functies zijn inmiddels verhuurd. Daarnaast zijn er ook twee horecagelegenheden binnen het gebouw. Een ideale omgeving dus voor een
modern advocatenkantoor. Iris en team namens Rijnmond Business
gefeliciteerd met deze stap!

Ter afsluiting van een succesvol jaar organiseerde Perfect Assistants op 17 december een PA Event voor een select gezelschap
professionele management ondersteuners. Deze PA´s zijn tegenwoordig onmisbaar in het leven van tal van topmensen uit het bedrijfsleven en menig drukbezette ondernemer.
Het gezelschap was deze avond te gast bij De Vertrekhal in Rotterdam. Een authentieke Rotterdamse locatie uit 1948, met sfeervol
uitzicht op de Maas. Er was voor de genodigden een leuk programma samengesteld. Een veertigtal betrokken PA’s maakte kennis met
elkaar en met enkele vakgerelateerde organisaties. Zo konden de
aanwezigen kennismaken met 010- Locaties, de websiteportal voor
unieke locaties in Rotterdam; reisbureau Buitenlandsche Zaken;
Kimik relatiegeschenken; De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen en Jeeves voor chauffeursdiensten. Onder het genot
van een hapje en drankje en in een prima sfeer, werd veel informatie uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd
Tijdens het tapas diner, aangeboden door Something Delicious, presenteerde de gastheer de geschiedenis van De Vertrekhal en informeerde Perfect Assistants de genodigden over haar activiteiten van
het afgelopen en komende jaar. Aan het einde van het event werden
de PA’s verrast met een goodybag.
Perfect Assistants kijkt terug op een geslaagde avond; het was een
mooi event bedoeld om de ‘drijvende krachten’ achter de top van
vele organisaties zelf ook een keer in de ‘spotlights’ te zetten!

Foto’s zijn gemaakt door Maarten Zwarts van Zwarts evenementen
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