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Het nieuwe centrale kantoor van VodafoneZiggo komt te staan in het stadshart van Utrecht. Vanaf oktober 2018 
werken ruim 1.400 medewerkers in het nieuwe pand in winkelcentrum Hoog Catharijne. Dat heeft de directie 
vandaag bekendgemaakt. Sinds de fusie van Vodafone en Ziggo was het nieuwe bedrijf op zoek naar een eigen 
centraal gelegen ruimte om medewerkers in samen te brengen. Werkzaamheden die nu nog verdeeld zijn over vier 
kantoren, verspreid over Amsterdam en Utrecht, komen straks samen in het pand tussen de Singel en het Centraal 
Station van Utrecht. Daarnaast bouwt VodafoneZiggo op dezelfde locatie een experience center voor zakelijke klan-
ten, en een winkel.

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo: “We zijn heel blij met deze nieuwe plek, een toplocatie die past bij ons 
bedrijf. Met onze merken staat VodafoneZiggo midden in de samenleving, en de klant staat daarbij centraal. Het 
nieuwe Hoog Catharijne ligt in het hart van de snelst groeiende stad van Nederland, en is vanwege de centrale 
ligging dé ontmoetingsplek voor velen. Jaarlijks lopen hier circa 26 miljoen mensen, dat zijn 26 miljoen ‘connections’ 
met bestaande en potentiele klanten: hoe bijzonder is dat! Met deze nieuwe locatie, die bovendien midden op de 
voor onze belangrijke as Amsterdam – Maastricht staat, hebben we straks een centraal gelegen ontmoetingsplaats 
met een kantoor, een experience center, en een winkel. Een aansprekend thuis in een dynamische en inspireren-
de omgeving waarbij zowel consumenten als bedrijven direct kunnen zien en ervaren wie we zijn en wat we doen. 
Daarom kiezen wij deze plek voor ons nieuwe centrale kantoor.”

Burgemeester Jan van Zanen: “Utrecht heet VodafoneZiggo van harte welkom in het hart van de stad. Met Vodafo-
neZiggo heeft Utrecht een partner die via allerlei slimme oplossingen en initiatieven kan bijdragen aan onze digitale 
toekomst. Utrecht is een slimme stad, met een moderne digitale infrastructuur, waar innovatieve diensten ont-
wikkeld worden die het leven van mensen veraangenamen. Met VodafoneZiggo vestigt zich niet alleen een grote 
werkgever in de stad, maar ook een partij die partner kan zijn in het ontwikkelen van dergelijke ‘slimme’ diensten. 
Diensten die de stad verder kunnen helpen op het gebied van veiligheid en technologie, goede connectiviteit voor 
bewoners en ondernemers of kinderen leren omgaan met technologie. En met ons enorme studentennetwerk 
vindt VodafoneZiggo in Utrecht ook meteen een voedingsbron vol inspiratie en talent. Kortom: dit is een verbinte-
nis waar we trots op zijn.”

Res & Smit verzorgt hierbij het werkplekconcept en proces/projectmanagement voor de realisatie van het Central 
Office.


