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OVER NRP

PLATFORM VOOR  
TRANSFORMATIE EN RENOVATIE

DEZE TIJD VRAAGT OM SAMENWERKING  
EN INNOVATIE 
NRP is hét platform voor transformatie en renovatie 
van de bestaande gebouwde omgeving. Als onaf-
hankelijke stichting heeft NRP een maatschappelijke 
doelstelling: het bevorderen van een duurzaam  
(her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving.

Uniek is de samenstelling van het netwerk: alle 
disciplines uit de vastgoedsector zijn vertegenwoor-
digd, waaronder architectenbureaus, adviesbureaus, 
bouwbedrijven, projectontwikkelaars, financiers, cor-
poraties en beleggers. Door deze disciplines samen 
te brengen, ontstaan kennisontwikkeling en –deling, 
die leiden tot samenwerking en innovatie. 

SAMEN KOMEN WE VERDER
NRP is een actief netwerk dat op regelmatige basis 
bijeenkomt, met een breed palet aan activiteiten. 
Actuele inhoudelijke thema’s in het vakgebied staan 
hierbij steeds centraal. We gaan het gesprek aan 
met inspirerende gasten vanuit overheden en de 
vakwereld. We organiseren bijeenkomsten rondom 
concrete vragen van vastgoedeigenaren zoals het 
Rijksvastgoedbedrijf, en faciliteren de onderlinge 
samenwerking bij het aanbieden van oplossingen. 
Een strategische vraag over uw bedrijfsvoering of 
productontwikkeling kunt u in vertrouwelijke sfeer 
voorleggen aan partners uit het netwerk tijdens een 
NRP Intervisiesessie.

NRP is interessant voor alle lagen en geledingen 
binnen uw bedrijf. Voor de directie- en bestuurslaag 
zijn er de partnerbijeenkomsten en de jaarlijkse 
buitenlandreis. Voor de high potentials en jonge  
generatie is er NRP FORUM, een persoonlijk 
netwerk met aandacht voor bijzondere cases en 
personal performance.

Hans de Jonge, BESTUURSLID NRP

“DOOR KENNIS TE DELEN  
MET ELKAAR BOUW JE EEN 
VOORSPRONG OP.” 

“De volgende slag is dat er vanuit de  
casuïstiek meer thematische kennis wordt 
ontwikkeld en verspreid.”
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NRP Academie – Samen met de TU Delft en de 
NRP partners ontwikkelde NRP een éénjarige 
leergang voor de renovatie- en transformatie- 
professional. Ook Nyenrode en de Hogeschool 
Utrecht dragen bij aan deze succesvolle profes- 
sionele opleiding, die inmiddels voor het vijfde jaar 
van start is gegaan. NRP Academie biedt een brede 
opleiding, gericht op het ontwikkelen van vaardig-
heden en kennis die direct in de praktijk kunnen 
worden gebracht. Een investering in de professionele  
ontwikkeling van uw medewerkers is een investering 
in uw bedrijf.

NRP Gulden Feniks – Voortgekomen uit de  
Nationale Renovatie Prijs heeft NRP deze vanaf 
2011 omgebouwd tot Gulden Feniks. Een hoog 
gewaardeerde vakprijs, waarbij voorbeeldige projec-
ten in de categorieën renovatie, transformatie en 
gebiedstransformatie kunnen worden ingezonden.  
Een deskundige jury onder leiding van Geurt van 
Randeraat (oprichter en directeur SITE urban 
development) beoordeelt de inzendingen. Spraak-
makende winnaars zijn onder meer de A’DAM Toren 
(Amsterdam) en het Bartokpark (Arnhem).

NRP FORUM – Inspirerend netwerk met bijeen- 
komsten voor de high potentials en jonge generatie 
in de NRP partnerbedrijven. NRP FORUM zorgt voor 
een bredere verankering van het NRP gedachten-
goed in de bedrijven en daarmee voor een grotere 
spin-off van het partnerschap.

NRP Themagroepen – Binnen het NRP netwerk  
zijn de verdiepende themagroepen NRP DUMO en 
NRP Spaar het Klimaat actief. DUMO richt zich op 
haalbare renovaties en transformaties van erfgoed 
en Spaar het Klimaat organiseert onder meer  
beleidstafels rondom energetisch renoveren.  
Ook kunnen NRP partners deelnemen aan de  
Denktank Wet- en Regelgeving. In 2018 is bovendien 
#NRP Circulair gestart.

NRP Nieuwsoverzicht en digitaal kennisplatform 
NRP.nl – Via het NRP Nieuwsoverzicht en de 
website NRP.nl wordt al het relevante nieuws op het 
gebied van renovatie en transformatie verspreid en 
thematisch gebundeld.

NRP Masterprijs – Sinds 2015 wil NRP met de NRP 
Masterprijs de betrokkenheid van de jonge generatie  
met de beste en meest innovatieve masterscripties 
of afstudeerontwerpen bij de opgave van renovatie 
en transformatie vergroten.

OVER NRP 

PIJLERS VAN NRP

Naast het netwerk en de netwerkactiviteiten zoals 
expertmeetings, intervisiesessies en excursies kent 

NRP een aantal succesvolle pijlers.
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NRP werkt aan het uitbreiden van het netwerk en het  
verstevigen van de kracht van het netwerk. Als innovatief 

platform zoeken we voortdurend de samenwerking op met 
kennisinstellingen en organisaties in de vakwereld.  

Op de juiste momenten en juiste plekken laat NRP zijn  
stem horen. 

ONZE MISSIE 

“DOOR SAMENWERKING  
KOMEN WE TOT INNOVATIES  

EN DOORBRAKEN IN HET 
 VAKGEBIED VAN RENOVATIE EN 

TRANSFORMATIE.  
EEN DUURZAAM HERGEBRUIK  

VAN DE BESTAANDE  
GEBOUWDE OMGEVING. 
MET ELKAAR MAKEN WE  

HET MOGELIJK.”

MISSIE & VISIE 

NRP GAAT VERDER
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NRP Activiteiten worden georganiseerd in samen-
spraak met de partners. Deze zijn daardoor steeds 
gericht op actuele vragen vanuit de markt en de 
partnerbedrijven.

NRP Activiteiten zijn onder meer: 
- NRP Partnerbijeenkomsten
- NRP Buitenlandreis 
- NRP Themagroepen 
- NRP Expertmeetings
- NRP Intervisiesessies
-  Excursies, ontbijtsessies, beleidstafels,  

seminars en cursusmodules

Meer over de pijlers van NRP leest u in de brochures:
NRP Academie
NRP Gulden Feniks
NRP FORUM
NRP DUMO en NRP Spaar het Klimaat
NRP Masterprijs

NRP 

WERKT SAMEN

Bas Martens, 
LEXENCE ADVOCATEN EN NOTARISSEN

“WIJ DELEN GRAAG DE KENNIS 
VAN ONZE SPECIALISTEN MET  
DE PARTNERS VAN NRP.”

Gert-Jan Bezemer, TRANSVORM

“KENNIS IS MACHT,  
DELEN IS KRACHT.”
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NRP PARTNERS

ADVIESBUREAUS
ADVOCATENKANTOREN
ARCHITECTENBUREAUS
BANKEN EN FINANCIËLE 

INSTELLINGEN
BELEGGERS

BOUWBEDRIJVEN
DEMONTAGEBEDRIJVEN

ENERGIEBEDRIJVEN
GEBRUIKERSORGANISATIES

INSTALLATEURS
ONTWIKKELAARS

 TOELEVERANCIERS
WONINGCORPORATIES

NRP BEGUNSTIGERS

BRANCHEORGANISATIES
GEMEENTEN 

KOEPELORGANISATIES
NETWERKORGANISATIES



NRP PARTNERS
NRP bestaat uit partners die actief hun bijdrage 
leveren aan een bloeiend netwerk, waar creativiteit  
in het vinden van oplossingen centraal staat.  
De partners hebben een beleidsbepalende rol:  
zij oefenen invloed uit op de koers van het platform 
en zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de 
stichting. Door het partnerschap tonen bedrijven 
hun betrokkenheid bij het maatschappelijke vraag-
stuk van duurzaam (her)gebruik van bestaand vast-
goed. NRP partners behoren tot de koplopers in de 
markt als het gaat om vernieuwing en innovatie op 
het gebied van transformatie en renovatie. 

Partners betalen naar rato van hun personeels- 
omvang een jaarlijkse bijdrage en ontvangen:
• Deelname aan alle bijeenkomsten van het NRP 

netwerk en NRP FORUM, waaronder uitnodigin-
gen voor de partnerbijeenkomsten en de buiten-
landse studiereis.

• Zeggenschap over de begroting en het activiteiten- 
plan van NRP.

De partnerbijdrage wordt naar rato van bedrijfsomvang 
vastgesteld, gemeten in fte met onderstaande  
bedragen per jaar (excl. btw): 
• FORUM leden 1-3 fte: € 1.000,-
• Partners 4-30 fte: € 3.000,-
• Partners 31-100 fte: € 6.000,-
• Partners vanaf 101 fte: € 9.000,-

NRP BEGUNSTIGERS
Om het ook voor branche-, koepel- en netwerk- 
organisaties en gemeenten mogelijk te maken zich 
bij NRP aan te sluiten, wordt hen het begunstiger-
schap aangeboden. Zij profiteren van vele voordelen 
die NRP biedt en dragen bij aan kennisontwikkeling en 
imagoversterking.

Begunstigers betalen € 3.000,- per jaar (excl. btw).

PARTNERS EN BEGUNSTIGERS VAN NRP 
PROFITEREN VAN HET NETWERK, ONDER 
ANDERE DOOR:

1. Een voorsprong op het gebied van kennis bij  
de uitoefening van hun praktijk.

2. Uitnodiging aan (medewerkers van) partners en 
begunstigers voor alle NRP activiteiten.

3. Verdieping op het gebied van actuele thema’s en 
onderwerpen binnen transformatie en renovatie.

4. De gelegenheid kennis te delen en uit te wisselen 
met partners binnen het platform en de mogelijk- 
heid nieuwe samenwerkingspartners te leren 
kennen.

5. Mogelijke betrokkenheid bij de NRP Academie als 
docent, korting voor werknemers die deelnemen 
aan de NRP Academie en gratis deelname van 
een leidinggevende aan het Executive Program.

6. Uitnodiging voor de prijsuitreiking van de jaar-
lijkse NRP Gulden Feniks.

7. Publiciteit via de uitingen van NRP.

Bert van Breugel, INBO

NRP IS EEN INHOUDELIJK ZEER 
WAARDEVOL NETWERK” 

“Door de exclusiviteit van de partnerbijeenkomsten 
leer je mensen echt kennen. Minstens zo belangrijk 
vind ik dat ook andere collega’s kunnen aanhaken 
bij de inhoudelijke activiteiten en NRP FORUM.” 

NRP 

IN DE PRAKTIJK
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BESTUUR NRP

Bart Krol | voorzitter

Hans de Jonge | vicevoorzitter 
Directievoorzitter Brink Groep 

Roel van de Bilt | penningmeester 
Directeur Rabo REF

Ronald Dielwart | bestuurslid 
Lid Raad van Bestuur en voorzitter  

Divisie Bouw en Vastgoed Dura Vermeer

Birgitte de Maar | bestuurslid 
Lid Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Rosi de Kok | bestuurslid namens NRP FORUM
Adviseur The Missing Link

De dagelijkse leiding is in handen van: 
Anne Luijten | directeur NRP

CONTACT

Secretariaat NRP
06 504 376 30

secretariaat@nrp.nl

Postadres:
Poelstraat 2

1441 RR Purmerend

nrp.nl  |  nrpguldenfeniks.nl  |  nrpacademie.nl

Fotografie: NRP




