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‘Together we turn stones into milestones’ 
staat in de missie van MRP. ‘Oftewel: van 
stenen mijlpalen maken,’ licht Bart Meijer, 
CEO MRP het statement toe. ‘De familie Meijer 
heeft al meer dan honderd jaar ervaring 
op het gebied van vastgoedontwikkeling. 
We investeren in projecten die impact 
hebben op maatschappelijke vooruitgang, 
maar we hebben ook veel aandacht voor 
duurzaamheid, innovatie en het ontwikkelen 
van nieuwe concepten. Bij MRP creëren we 
plekken en gebieden die alles in zich hebben 
om bestendig te zijn voor toekomstige 
generaties. Dan heb ik het primair niet over 
de manier van bouwen, al doen we dat per 
definitie zo duurzaam en modulair mogelijk. 
Het gaat ons niet om de stenen, maar om 
de mensen die er gaan wonen, werken en 
elkaar ontmoeten, om de beleving die wij 
creëren. Voor ons zijn die gemeenschappen 
en woon- en werkomgevingen pas geslaagd, 
als er verschillende werelden bij elkaar komen 
en als wij waarde toevoegen aan de (directe) 
omgeving.’

Dé uitdaging daarbij, benadrukt Meijer, 
is dat je als vastgoedontwikkelaar in staat 
bent om je aan te passen aan de behoeften 
van klanten. ‘Hen een keuze geven in plaats 
van voor hen bepalen wat ze willen, is 
cruciaal voor toekomstige ontwikkelingen. 
Als organisatie moet je flexibel zijn en je snel 
aan kunnen passen op basis van de continue 
veranderende behoeften, in combinatie met 
het gebruik van de laatste technologie. Op 
deze manier bieden wij de juiste diensten 
en producten, oftewel de mijlpalen aan onze 
(toekomstige) klanten.’

Hoe pas je dit toe in de MRP-projecten?
‘Dat kan ik het best doen door in te 

zoomen op een paar MRP-projecten, 
want zonder uitzondering staan die 
model voor onze visie op vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling. Neem AMST, een 
award winnend mixed-use programma in 
Amsterdam. Daar zit zoveel in van wat wij 
belangrijk vinden. Het begint met de locatie, 
vlakbij het Amstelstation perfect bereikbaar 
met het OV. Van de 252 appartementen 
die we er verdeeld over twee gebouwen 
gaan realiseren, is tachtig procent bestemd 
voor het middeldure huursegment. Dat we 
dat in samenwerking met onze partners 
aandurven en aankunnen, zegt veel over het 
ondernemerschap, de lef en de jarenlange 
vastgoedkennis- en ervaring binnen MRP. 
Wij faciliteren dat met een dynamische 
plek waar alles gericht is op ontmoeten, 
verbinden en diversiteit.’

Geldt dat ook voor Cartesius in Utrecht, 
dat MRP in 2018 met Ballast Nedam 
Development verwierf?
‘Absoluut. Bijzonder aan Cartesius is dat 

de ontwikkeling van deze diverse, groene 
en gezonde stadwijk is geïnspireerd op 
het gedachtengoed van de Blue Zones. 
Van sociale huur en starterswoningen tot 
grote appartementen en stadswoningen, 
komen er in totaal ruim 2.800 woningen 
en diverse voorzieningen. Duurzaamheid, 
deelmobiliteit en innovatieve 
energieoplossingen zijn kenmerkend voor 
Cartesius, net als gezondheid en geluk: met 
behulp van onder andere de Universiteit 

van Utrecht, willen we in deze stadswijk 
wetenschappelijk aantonen dat mensen 
dankzij onderlinge verbindingen en 
ontmoetingen langer gezond en gelukkig 
leven.’

Kan je wat meer vertellen over WFC 
Amsterdam?
‘Centraal gelegen in Amsterdam 

aan de Westas A10, is WFC Amsterdam 
altijd al een bruisende plek geweest 
waar mensen werken, elkaar ontmoeten 
en inspiratie opdoen. Er is een grote 
transformatie gaande om van een 
monofunctioneel gebouw te veranderen 
naar een toekomstbestendige plek met 
een mixed-use programma. We willen een 
gezonde stedelijke woon- en werkomgeving 
realiseren met verschillende innovatieve 
en creatieve technische voorzieningen 
voor gebruikers, de buurt, de stad en 
(internationale) bezoekers. Dit vraagt 
om een next level-ontwikkeling, waarbij 
we de ziel van het gebouw met fashion 
blijven omarmen maar nieuwe functies 
toevoegen zoals kantoren, woningen 
en spraakmakende voorzieningen. Dit 
zal de komende jaren resulteren in een 
inspirerende, levendige en innovatieve 
omgeving die helemaal nieuw is voor 
Amsterdam.’

En wat behelst MRP Flex Offices?
‘Dat is een nieuw kantoorconcept dat 

we in oktober 2019 hebben gelanceerd. 
MRP Flex Offices staat voor flexibele 
kantoorruimten in een dynamische 

omgeving met allerlei faciliteiten. Wij 
bieden potentiële huurders de mogelijkheid 
om betaalbare kantoorruimtes van 50 tot 
625 m2 te huren voor een periode vanaf 
drie maanden. Hierbij kunnen ze kiezen 
van kale tot volledig ingerichte ruimtes 
en gebruik maken van de faciliteiten die 
wij hebben gerealiseerd, zoals een grap & 
go WunderFresh supermarkt en flexibele 
vergaderruimtes in samenwerking met 
techcommunity TNW. In 2020 hebben we 
drie verdiepingen in MRP Flex Offices, een 
van de gebouwen van WFC Amsterdam,  
volledig getransformeerd en laten inrichten 
met het innovatieve concept NORNORM. 
Technologie, flexibiliteit en innovatie 
zijn belangrijk voor MRP, dat als eerste 
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bedrijf op de Nederlandse markt een 
samenwerkingsverband is aangegaan met 
het bedrijf. Daar zijn we blij mee en trots 
op. Met deze innovatieve partner willen we 
verder samenwerken om te bouwen aan 
de toekomst van flexibele en aanpasbare 
werkplekken. Veel grote institutionele 
kantoorgebruikers zijn onzeker over de 
benodigde capaciteit na de pandemie. Dit 
nieuwe concep geeft de grootste flexibiliteit 
met de kleinste impact op het milieu. Het in 
2020 opgerichte NORNORM is namelijk een 
abonnementsdienst voor kantoormeubilair 
op basis van een circulair bedrijfsmodel 
met een eenvoudig uitgangspunt: koop 
geen kantoormeubilair, maar neem er een 
abonnement op.’

Is dat een trend die straks doorzet in het 
post covid-19 tijdperk? 
‘Ja. Er zullen meer abonnementsmodellen 

komen. Digitalisering zal de sleutel zijn 
en diensten moeten op alle niveaus 
beschikbaar zijn. Kantoren worden een 
plek voor engagement, een nieuwe manier 
van inspireren, uitdagen en met elkaar 
verbinden met hybride functies. Het kan 
zijn dat een bedrijf een hoofdkantoor heeft 
in één stad, maar een flexibele indeling van 
kantoorruimte biedt aan zijn werknemers in 
de stad waarin ze wonen. Mensen verlangen 
ernaar om elkaar te ontmoeten en te zien na 
een jaar van lockdown. Door de pandemie 
zullen grote bedrijven kantoorruimte 
hergebruiken en flexibeler gebruik maken 
van een kantoor. Op kantoor zijn is 
getransformeerd als een noodzaak om met 
elkaar te communiceren en met elkaar in 
contact te komen.

Waarom de samenwerking met 
NORNORM juist in het covid-19 jaar 2020?
‘We hadden al de visie dat de werk- 

en leefomgeving zou veranderen, niet 
wetend dat de pandemie deze verandering 
zou versnellen. In 2020 hebben we onze 
krachten gebundeld met NORNORM om 
in augustus 2020 de eerste pilot te starten. 
Op het eerste gezicht was het een perfecte 
match. We willen allebei duurzame en 
innovatieve werkplekken creëren, die goed 
zijn voor mens en planeet. MRP heeft de 
(flexibele) ruimte, NORNORM het flexibele 
en innovatieve concept. Samen maken we 
van stenen mijlpalen.’

Bart Meijer CEO MRP en Jonas Kjellberg CEO NORNORM. We willen verder samenwerken om te bouwen aan de 
toekomst van flexibele en aanpasbare werkplekken.

MRP Flex Offices, WFC Amsterdam


