
Om een veilige co-workspace en event-
locatie aan te bieden, heeft MeetDistrict 
Brussel Trulifi geïmplementeerd. Door super-
snelle draadloze internetverbindingen tot 
stand te brengen via onzichtbaar licht en 
USB-toegangssleutels, wordt een fysieke 
beveiligingslaag gecreëerd. In het licht 
van het dagelijkse nieuws over datalekken 
bestempelt algemeen directeur Geoffroy 
Speyenbrouck deze unieke technologie als 
een belangrijke troefkaart. 

MeetDistrict  
Brussel is een 100% 
veilige werk plek  
met Trulifi

MeetDistrict biedt een gezonde werkplek waar haar leden 
op een efficiënte manier kunnen werken. MeetDistrict 
Brussel, Gent of Antwerpen is de vaste werkplek of de 
favoriete locatie voor vergaderingen, opleidingen of 
evenementen voor meer dan 2.700 leden. MeetDistrict wil 
aanwezig zijn in elke grootstad, zodat mensen dicht bij huis 
kunnen werken, maar ook dicht bij de plek waar er zaken 
worden gedaan. 

De uitdaging
Een gedeelde werkomgeving is vooral interessant voor 
start-ups en scale-ups omdat ze een kostenefficiënte en 
schaalbare werkplek biedt. Maar binnen afzienbare tijd 
werken ze tussen of samen met grote bedrijfsorganisaties. 
Dit betekent dat hun werkplek moet voldoen aan de 
bedrijfsnormen op het gebied van uitstraling, veiligheid  
en beveiliging. 

“MeetDistrict wil bovenal een veilige werkplek bieden”, 
stelt Geoffroy Speyenbrouck, algemeen directeur van 
MeetDistrict. “Maar veiligheid houdt verschillende dingen 
in. Eerst en vooral hebben we het nieuwe gebouw in 
Brussel zo ontworpen dat het zorgt voor een gezonde 
werkplek. Hoe gezonder de werkplek, hoe gelukkiger en 
productiever de medewerkers zijn - en hoe succesvoller 
de bedrijven zullen zijn.” 
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“Ten tweede willen we dat hun data veilig zijn als ze bij 
MeetDistrict werken. Het lijkt wel of de kranten elke dag 
over datalekken en cyberaanvallen publiceren. Maar als we 
onze leden alle vrijheid in hun werk willen bieden, moeten 
we ze niet opzadelen met deze risico's. Daarom streven we 
naar de meest veilige manier van werken in onze gedeelde 
kantoorruimtes. Onze internetverbindingen mogen geen 
zwakke schakel vormen.”

“Het is voor ons erg belangrijk om cybersecurity te 
garanderen, zodat MeetDistrict haar reputatie als veilige 
plek om te werken en te vergaderen kan behouden.”

De oplossing
“Een 100% veilige werkplek kunnen aanbieden is een 
groot pluspunt voor de gebruikers van een gedeelde 
werkplek”, besluit Geoffroy Speyenbrouck. “Omdat dit 
een doel op lange termijn is, hebben we gezocht naar 
een partner die deze uitdaging op een diepgaande 
manier kon invullen. Daarom zijn we een samenwerking 
aangegaan met Signify. Zij lieten ons zien hoe we net 
dat stapje verder kunnen gaan in cybersecurity. LiFi is 
een technologie die een veilige zone creëert voor het 
verwerken van data, zelfs in een gedeelde omgeving.”

Trulifi zorgt ervoor dat de leden van een gedeelde 
werkplek veilig gegevens kunnen verzenden om hun 
werk te doen, omdat LiFi niet toegankelijk is van buiten 
de werkruimte en bovendien alleen toegankelijk is met 
speciale toegangssleutels met klantspecifieke codering.

“Met de Trulifi USB-toegangsleutels kunnen we mensen 
gemakkelijk eenmalig toegang geven tot een digitale 
omgeving die 100% veilig is. Ik denk dat dit onze troef is 
voor de toekomst. Mensen zullen alleen het risico nemen 
om een externe vergadering te hosten als ze weten dat 
hun data veilig is.”

De behoefte van de klant:
MeetDistrict wil een veilige, gezonde en efficiënte 
werkplek kunnen beloven. Een kwalitatieve draadloze 
internetverbinding is noodzakelijk, maar door de beste 
cybersecurity aan te bieden, onderscheidt MeetDistrict 
zich nog meer van andere gedeelde kantoorruimtes. 

Onze oplossing:
Trulifi van Signify biedt MeetDistrict een unieke fysieke 
beveiliging bovenop de consistente supersnelle draadloze 
internetverbindingen met lage latentie. Omdat Trulifi 
gebruik maakt van infrarood en zichtbaar licht voor 
internetconnectiviteit, fungeren de muren als fysieke 
internetfirewalls. De USB-toegangssleutels van Trulifi 
bieden klantspecifieke codering. 

Resultaten:
MeetDistrict gebruikt Trulifi-technologie om haar leden 
de best mogelijke cybersecurity te bieden op gedeelde 
werkplekken. In 2021 installeerde MeetDistrict Trulifi-
zendontvangers op hun armaturen en sindsdien bieden ze 
hun leden de USB-toegangssleutels aan. 
 
De klant: 
MeetDistrict biedt een gezonde en efficiënte werkruimte. 
De gedeelde werkplekken zijn gevestigd in Gent, 
Antwerpen en Brussel - 20.000 m2 in totaal. Meer dan 
2.700 leden hebben er hun vaste werkplek van gemaakt 
of gebruiken de 93 vergaderruimtes voor vergaderingen, 
opleidingen of evenementen. Jaarlijks vinden er meer dan 
300 evenementen plaats in MeetDistrict.

“ Met de Trulifi USB-toegang-
sleutels kunnen we mensen 
gemakkelijk eenmalig toegang 
geven tot een digitale omgeving 
die 100% veilig is. Ik denk dat  
dit onze troef is voor de  
toe komst. Mensen zullen alleen 
het risico nemen om een externe  
vergadering te hosten als ze 
weten dat hun data veilig is.”


