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Wie bekend is met Leuven, kent ongetwijfeld het Herbert Hooverplein en wie Herbert Hooverplein
zegt, die vernoemt SO: the best of both worlds ongetwijfeld in één adem. Het is een conceptzaak waar
je onder andere terechtkunt voor zaalverhuur in combinatie met catering en dit B2B, maar even goed
B2C!
Over de uitbaters
Nancy Cools en Jozef Dresselaers, de founders, zijn reeds lange tijd zelfstandig. Jozef kwam initieel uit
de IT-sector terwijl Nancy een curriculum uitbouwde binnen het coachingverhaal en dit alles in de
provincie Limburg.
Het prille begin
Wanneer de behoefte komt om verder te kijken, wordt de keuze om zich in de stad Leuven een logische
keuze aangezien hier al een aantal klanten woonachtig zijn (de actieradius bestrijkt wel al geruime tijd
heel Vlaanderen) en de dochters hier op kot zitten. Toch passeerden Gent en Hasselt ook de revue. In
eerste instantie ging de voorkeur uit naar iets kleinschaligs, 2 kantoorruimtes en een zaaltje om
workshops te kunnen geven. Op die manier hoefden de trainingen immers niet telkens door te gaan

op locatie, zoals bijvoorbeeld in een hotel. Aangezien het pand nog in volledige ruwbouw was, kon
men vlot met de architect praten over hun eigen smaak: het strakke witte en cleane interieur. De
kleurtinten in de zaak worden dan aangebracht aan de hand van de ledverlichting. Op die manier kan
men bij de verhuur voor een bedrijf gepersonaliseerd gewerkt worden. Een bedrijf met pakweg rood
in het logo, krijgt dan een interieur met rode ledverlichting.
B2B renting
De verhuur is logischerwijze gegroeid: bedrijven stelden de concrete vraag na een reeks trainingen.
Het concept valt duidelijk in de smaak en alzo kiezen zij er bewust voor om hun meetings hier te
houden. Ondertussen vraagt die evolutie een verandering op gebied van catering: daar waar er
aanvankelijk een beroep gedaan werd op een externe partij, besliste Nancy en Jozef om de voorste
ruimte in te richten als koffie lounge. Er wordt dan ook een samenwerkingsverband afgesloten met
Bieke Van Dieren en Marijn Geurts, eveneens contacten uit het Limburgse. Mensen hebben ook niet
altijd een juiste perceptie van wat de zaak juist inhoudt. Zo wordt er soms verkeerdelijk aangenomen
dat SO een kunstgalerij is, omwille van de aanwezige werken. Dit alles motiveert dan ook om de
voorruimte te benutten met de lounge.

Er is ongetwijfeld spraken van expansie: grote klanten (waaronder een tv-zender!) en iets kleinere
spelers, iedereen is welkom. Rond de Kerstperiode verzorgt SO overigens ook de Vipruimte voor de
kerstmarkt!
SO: The best of both worlds: een moderne conceptzaak die probleemloos de trends in de markt weet
te vinden en te volgen! Het team biedt jou dan ook graag een totaalconcept aan. Breng zeker een
bezoekje als je in Leuven bent en is gevestigd op een steenworp van de Universiteit! 

