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Nieuw kantoor in Geldermalsen biedt ruimte
MVRO vergroot werkruimte met ruim 200 vierkante meter
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De voorgevel van het nieuwe
pand in Geldermalsen

Ontvangstbalie van MVRO

Zaltbommel/Geldermalsen, 4 maart 2011 – Op vrijdag 25 februari sloot
bouwmanagementbureau MVRO haar deuren in Zaltbommel. Het bedrijf dat zich in de
afgelopen jaren specialiseerde in bouwmanagement voor de retailbranche gaat verder in
een nieuw, maar vooral groter kantoor. Vanaf maandag 28 februari is het hoofdkantoor van
MVRO te vinden in Geldermalsen. Op diezelfde dag start Jolanda Zwaan als operationeel
manager.
MVRO is in de afgelopen jaren fors gegroeid. Bij de start van het bureau waren er vijf
medewerkers, inmiddels biedt het bouwmanagementbureau plaats aan meer dan dertig
medewerkers. “Het pand in Zaltbommel werd uiteindelijk te krap”, vertelt Willem-Mathijs van der
Aa, als projectleider bij MVRO nauw betrokken bij de verhuizing van zijn werkgever. Van der Aa
vervolgt: “In Zaltbommel beschikten we over een oppervlakte van 650 vierkante meter. In
Geldermalsen wordt dat maarliefst 860 vierkante meter.”
Eigen stempel
Als specialist in retailbouwmanagement heeft MVRO een duidelijk eigen stempel gedrukt op het
nieuwe kantoor. Van der Aa: “We hebben het kantoor helemaal naar onze eigen smaak ingericht.
Daarbij hebben we optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige verlichting en installaties. Dankzij
een verhoogde computervloer zijn alle kabels weggewerkt. Wat het nieuwe kantoor voor klanten
bijzonder maakt is de „experience ruimte‟. Hier kunnen klanten kennismaken met bijvoorbeeld
nieuwe prototypes meubilair of verlichting.”
Nieuw operationeel manager
In Geldermalsen werkt MVRO vol passie verder voor opdrachtgevers en partners. Helemaal nu
Jolanda Zwaan (43) als operationeel manager bij het bureau is gestart. Zwaan beschikt over zo’n
twintig jaar ervaring, als projectleider in zowel de retailbranche als projectontwikkeling. Dat laatste
beviel haar goed, al bleef de retail trekken: “Ik miste het hectische van deze branche, het gevoel
er met z‟n allen voor te gaan. Bij MVRO hoop en verwacht ik dat weer te vinden.”
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