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INLEIDING
Het kantoor waar we vroeger uren voor in de file stonden voldoet niet 

meer, het is een oplossing voor een behoefte die we niet meer hebben. 

Er staat in Nederland 17 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, 

en dat is niet voor niets.

Dus toen begin 2020 de hele wereld in lockdown ging en de meeste 

kantoorlocaties werkloos stonden te verstoffen, ging ik in overdrive: Hoe 

én waar doen we ons werk het best? Ik kwam tot de conclusie dat er meer 

balans moet zijn tussen werk en privé en dat bedrijfshuisvesting efficiënter, 

duurzamer en goedkoper kan. 

Met het concept Mr.Green Boutique Offices ontwikkelden we een 

kantoorconcept dat bedrijven een alternatief biedt voor logge, 

langlopende huurcontracten op basis van een vast aantal vierkante meters.

Ik wilde een werkomgeving creëren die beter aansluit bij hoe we willen 

werken. Want ik geloof dat bedrijven effectiever, productiever en 

succesvoller zijn wanneer medewerkers doen wat ze leuk vinden, in een 

omgeving waar ze zich fijn voelen en op hun gemak zijn. 

Met de Boutique Offices van Mr.Green wil ik jouw bedrijf de middelen 

bieden om het beste uit iedere werkdag te halen. Een werkdag met 

meer inspiratie, vitaliteit en werkplezier. Altijd en overal toegang tot een 

inspirerende werkomgeving met faciliteiten die stuk voor stuk bijdragen 

aan meer energie, werkgeluk en productiviteit. Maar toch alleen betalen 

voor de collega’s die op kantoor zijn en de vierkante meters die je 

daadwerkelijk gebruikt.

 

Dompel je onder in de wereld van Mr.Green. Verbaas je, laat je verrassen en 

verbluffen, maar bovenal: laten we samen van iedere werkdag een feestje 

maken!

‘‘Naar kantoor 
gaan kan ook een 

feestje zijn’’
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LOCATIONS

MEMBERSHIPS VITALITY

MENU

Werken en vergaderen zal nooit meer 

hetzelfde zijn. Bij Mr.Green heb je jouw 

favoriete werkplek ‘on demand’. 

Just plug & play.  En als family member 

geniet je van vele extra’s. Check it out!

Yes, een vergadering! Hoe vaak denk jij dat 

als je in je agenda kijkt? Time to shake things up. 

Let’s meet in the Batcave, Skybox & War Room!

Productiviteit en vitaliteit gaan hand in hand.

Daarom is het belangrijk om lekker in je vel

te zitten. Omdat vitaliteit meer is dan de

afwezigheid van ziekte, biedt Mr.Green je een

omgeving waar je optimaal (aan jezelf) 

kunt werken .

Mr.Green is the place to be voor iedereen die

houdt van goede koffie, lekkere sandwiches,

huisgemaakte soep & smoothies en goed

gevulde salades.

De Boutique Office Collection is een landelijk netwerk 

van full service offices, co-working spaces, project- en 

vergaderruimtes.  The place to be for the cool, 

classy & bit bad azzy.
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INHOUD

THE PLACE 
TO BE

JOIN THE
FAMILY!

BREAKFAST,
LUNCH & DRINKS

MEET LIKE
A PRO

WORK 
LIFE BALANCE
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HET NIEUWE
WERKEN

De kantoorbaan is done. Het traditionele kantoor heeft een 

imagoprobleem waar geen influencer meer iets aan kan doen. Ooit 

was het felbegeerd en werd er over opgeschept, maar wie wil er 

tegenwoordig nou de hele dag achter een computer zitten? Dat is 

toch niet meer van deze tijd?

In de tijd van de industriële revolutie was het logisch dat mensen hun 

werk op dezelfde plek en op hetzelfde moment deden. Toen moest je 

wel werken in de fabriek. Maar dat is al lang niet meer het geval. 

De laptop gaat mee naar huis, je hebt een WhatsApp groep met 

collega’s en je leest je mail alvast bij het ontbijt. Werken doen we dus 

al lang niet meer alleen maar op kantoor. En toch gaan we ook massaal 

van 8.30 tot 17.00 uur achter een bureau zitten. Wees eens eerlijk: daar 

wordt toch niemand blij van? 

De momenten dat je thuis ook aan het werk bent, daar mag best iets 

tegenover staan. Wees als werkgever en werknemer dus eens wat 

flexibeler in de indeling van een werkdag. Help eerst de kinderen naar 

school en reis buiten de spits. Kijk niet alleen naar de taken op de to-do 

list, maar ook naar de plek waar ze het beste worden uitvoert. Moet er 

een belangrijk advies op papier? Ga eerst eens wandelen om je ideeën 

op een rij te zetten. Loop je vast met een probleem? Ga even sporten en 

pak het later weer op. Geen probleem om dan ‘s avonds ook nog even de 

laptop open te klappen. 

Door vrijheid te geven en verantwoordelijkheid te nemen is die good 

old kantoorbaan, helemaal niet saai en voorspelbaar meer. Het is een 

veelzijdige, afwisselende werkdag. Geen nieuw exemplaar, maar door 

hem met andere ogen te bekijken, krijgt ie opeens een sexy make-over!

Heb je nog wat meer inspiratie nodig? Kom dan eens een dagje werken 

bij Mr.Green. No strings attached… 

“Wie wil er nu
van 9 tot 5 op

kantoor achter
een bureau

zitten?!”

ARTIKEL
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LOCATIONS

Huurcontracten van 10 jaar en voor elke medewerker een vast aantal vierkante meters? Dat 

is echt niet meer van deze tijd. Het kantoor kan efficiënter, duurzamer en betaalbaarder. En 

bovenal leuker.

Mr.Green biedt een werkdag met meer inspiratie, vitaliteit en werkplezier. Zonder vaste 

kantoorruimte, maar met flexibele memberships die jouw medewerkers toegang geven tot de mooiste 

kantoorlocaties door heel Nederland. Met faciliteiten die stuk voor stuk bijdragen aan meer energie, 

werkgeluk en productiviteit.

Kies voor elk moment van de dag de juiste werkplek, boek een eigen kantoor of meeting room voor 

je team, schuif aan in het Mr.Green café voor een gezonde lunch en begin of eindig je dag in de 

boutique gym. Mr.Green maakt van elke werkdag een feestje.

Of je nu met een klein team bent of met 100 medewerkers: iedereen voelt zich thuis bij Mr.Green. 

Kom een kijkje nemen op een van onze locaties en maak kennis met the world of Mr.Green!
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Mr.Green Boutique Office Apeldoorn is een inspirerende full service kantoorlocatie voor eigentijdse 

bedrijven, ambitieuze projectteams en innovatieve scale ups.

Boutique Office Apeldoorn is een trendy locatie direct aan de afrit van de A1. Hier werk je als een baas 

en vergader je als een pro. Het is het kantoor van de toekomst. Hier combineer je het nuttige met het 

aangename. Want wie wil er nu niet voor na of tussen het werken en vergaderen door genieten van 

een goede kop koffie, even sporten of kunnen genieten van de jazzy deuntjes uit de speakers en een 

fijn tijdschrift?

Boutique Office Apeldoorn is een trendy locatie direct aan de afrit van de A1. Hier werk je als een baas 

en vergader je als een pro. Het is het kantoor van de toekomst. Hier combineer je het nuttige met het 

aangename. Want wie wil er nu niet voor na of tussen het werken en vergaderen door genieten van 

een goede kop koffie, even sporten of kunnen genieten van de jazzy deuntjes uit de speakers en een 

fijn tijdschrift?

Laat je inspireren…

BOUTIQUE
OFFICE
APELDOORN

MR.GREEN

“Werken met de sfeer en het comfort 
van thuis en de faciliteiten van 

een traditioneel kantoor”

 LANGE AMERIKAWEG  55-67, 7332 BP APELDOORN

het traditionele kantoor en jouw 

werkda

het traditionele kantoor en jouw 

werkda

11



Mr.Green Klarenbeek is een groene, trendy kantoorlocatie die van alle gemakken is voorzien. 

De stijlvolle inrichting, verse bloemen, barista onder de waterval, zwemvijver en de boutique gym 

zijn allemaal onderdeel van ‘his complete package’.

Bij Mr.Green Klarenbeek vind je geen onpersoonlijke, sfeerloze werkplekken, maar een groene, plug & 

play kantooromgeving vol vrijheid, flexibiliteit en mogelijkheden.

Bij Mr.Green combineer je het nuttige met het aangename.

You know it when you see it!

“Een kantoorlocatie als geen
ander. Groen, inspirerend en

representatief. Om hier te werken
is een cadeautje!”

OUDHUIZERSTRAAT 31, 7382 BS KLARENBEEK

BOUTIQUE
OFFICE
KLARENBEEK

MR.GREEN
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Een unieke kantoorlocatie nét onder Rotterdam, aan het water, op een groene landtong in 

Spijkenisse. Een groene parel tussen de stad en het Rotterdamse havengebied. 

Een kantoorlocatie aan het water en met een onbetaalbaar uitzicht. Dé plek waar je jouw 

bedrijf kunt etaleren en waar werknemers geïnspireerd worden en productief zijn. 

Hier is werken en vergaderen iedere dag een feestje. Mr.Green biedt jouw bedrijf een 

kantoorlocatie die bijdraagt aan de work-life balance van jouw medewerkers. Goede koffie, 

het beste kantoormeubilair en een stijlvolle inrichting die het werken en vergaderen nét even 

beter maken.

“Werken met je voeten in het
water? Why not? Het is jouw

feestje!”

PLAATWEG 15, 3202 LB SPIJKENISSE

BOUTIQUE
OFFICE
ROTTERDAM

MR.GREEN
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Mr.Green Zwolle is een trendy kantoorlocatie direct aan de A28. Hier werk je als een baas 

en vergader je als een pro in de volledig ingerichte kantoorruimtes en ergonomische 

werkplekken. Je geniet hier wél van de lusten van kantoor, maar niet van de lasten. Dat wil 

toch iedereen? Elke dag binnenkomen in een schoon kantoor, waar het licht en de verwarming 

al brandt, waar de je vrolijk wordt begroet en waar de koffie áltijd klaar staat. Geen inkopen, 

geen onderhoud, geen contracten en geen afschrijvingen.

Bij de Boutique Offices van Mr.Green vind je een schaalbare, plug & play werkomgeving voor 

jouw bedrijf. 

CEINTUURBAAN 28, 8024 AA ZWOLLE

“Hier werk je als een baas en 
vergader je als een pro”

BOUTIQUE
OFFICE
ZWOLLE

COMING SOON
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Het kantoor van de toekomst. Met voor iedere medewerker op elk moment van de dag de 

juiste werkplek. In een sfeervolle omgeving doordrenkt van luxe en hospitality. Voorzien van 

alle faciliteiten en technische hoogstandjes om optimaal te kunnen presteren. Welcome to 

the world of Mr.Green.

Met de memberships van Mr.Green heb je in een keer alles geregeld voor je medewerkers. Van 

volledig ingerichte ergonomische werkplekken en de gaafste meeting rooms, tot aan de beste koffie 

en een gevarieerd lunchaanbod. 

Maar dat niet alleen. Mr.Green draagt ook bij aan de energie en het werkgeluk van je medewerkers. 

Met de uitnodigende Boutique Gym verlaagt hij de drempel om te gaan sporten. Ook 

arbodienstverlening, diverse soorten coaching, inspirerende seminars en een online academy zijn 

inbegrepen.

Er zijn 3 soorten memberships: Some Time, Part Time en Full Time. Per medewerker kies je wat het 

beste past. Daarmee krijgt hij of zij toegang tot alle locaties en faciliteiten van Mr.Green. Aanvullend 

kiezen jullie per moment van de dag welke werkplekken, kantoren of meeting rooms jullie willen 

gebruiken.  

MEMBERSHIPS
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Voor alle medewerkers die behalve thuis, ook af 

en toe lekker met collega’s willen werken of ver-

gaderen op kantoor is het Some Time membership 

perfect. Je hebt met dit membership maximaal 

vier dagen per maand toegang tot de Boutique 

Offices van Mr.Green en profiteert van vele voor-

delen. Maximaal flexibel en altijd een inspireren-

de werkplek, kantoor of vergaderruimte binnen 

handbereik.

SOME TIME

PRIJS
Vanaf € 148,50 per medewerker per maand

MEMBERSHIP

Voor iedere medewerker die twee of drie keer in

de week een fijne werkplek nodig heeft, is het

Part Time Membership echt een aanrader! Schuif 

lekker aan bij onze keukentafel, in een van de 

hubjes of upgrade jouw werkdag met een bureau 

of kantoor.

PART TIME

PRIJS
Vanaf € 235,65 per medewerker per maand

MEMBERSHIP

‘‘Verse bloemen,
geurstokjes,
inspirerende

literatuur..
Aan alles is 

gedacht’’
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Voor iedereen die gewoon iedere dag op kantoor wil 

zijn, heeft Mr.Green het Full Time Membership. 

Daarmee heb je altijd en overal een representatieve 

en inspirerende plek om met je laptop neer te

strijken. 

Behoefte aan een bureau, beeldscherm, toetsenbord 

en muis? Je boekt gemakkelijk in de app en de 

werkdag kan beginnen!

PRIJS
Vanaf € 324,95 per medewerker per maand

FULL TIME
MEMBERSHIP BENEFITS

•  Gratis wifi

• Onbeperkt koffie, thee en water

•  Gemakkelijk ter plaatse upgraden naar

 flexdesk of office.

•  € 10,- Vergadertegoed

•  € 10,- Eventtegoed

•  € 2,- Printtegoed

•  50% korting op de stoerste

 vergaderruimtes

•  35% korting op Food & Drinks

•  Een abonnement op de Boutique Gym

•  Beschikking over de Mr.Green poolcars

•  Vitality Pack met oa. verzuim, voeding en

 budget coach

BENEFITS VAN DE MEMBERSHIP
•  Gratis wifi

•  Onbeperkt koffie, thee en water

•  Gemakkelijk ter plaatse upgraden    

 naar flexdesk of office

•  50% korting op de stoerste

 vergaderruimtes

•  35% korting op Food & Drinks

•  Op je werkdagen sporten in de 

 Boutique Gym

•  Beschikking over de Mr.Green poolcars

•  Vitality Pack met o.a. verzuim, 

 voeding en budget coach

Heb je nog vragen of wil 

je graag een rondleiding?

Just get in touch!

Info@mrgreenoffices.nl
055-3011 082

MR.GREEN
CONTACT

TER PLAATSE UIT TE BEREIDEN MET
Met een membership heb je toegang tot alle

locaties van Mr.Green. Je bent volledig flexibel, 

je reserveert jouw locatie en werkplek op basis 

van jouw agenda en to do lijst. Een uitbreiding 

naar een ergonomisch sta-zit bureau, kantoor 

of vergaderruimte regel je gemakkelijk met de 

Mr.Green app:

•  Desk open space vanaf €1,61 p/u

•  Office desk €2,69 p/u

•  Office vanaf €56 p/d

•  Meeting Room vanaf €27 p/u

WORK
LIKE 
A BOSS

HEY YOU!
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Bij Mr.Green ben je volledig flexibel. Je reserveert jouw kantoorlocatie en werkplek op basis van jouw 

agenda en to do lijst. Je gebruikt wat je nodig hebt en betaalt wat je gebruikt. Niet meer niet minder. 

In een membership zit standaard een lekkere workspot bij Mr.Green aan de keukentafel, in een hubje of aan 

een window seat. Ideaal voor een koffiedate met een nieuwe klant of het wegwerken van je mail. Heb je 

behoefte aan meer comfort of vraagt jouw agenda om een plek voor jezelf, dan boek je een open space desk, 

office desk of private office.

Ben je vandaag alleen op kantoor, of met z’n tweeën? Kies dan voor een open space desk of een office desk 

in de beschikbare kantoren. Het kantoor is niet van jou en vult zich in de loop 

van de dag wellicht met andere leuke members die vandaag zonder team op kantoor zijn.

 

Ben je met meer collega’s op kantoor? Reserveer dan een private office. Jullie naam komt op de deur en jullie 

bedrijfsnaam of afbeelding op het scherm. Je voelt je direct helemaal thuis!

WORKPLACES
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Heb je vandaag een dynamische werkdag met 

meetings, informele koffie-afspraken en wil je 

tussendoor ook nog wat mail wegwerken? Dan is 

een workspot een fijne werkplek om in de reuring 

van het café of in de luwte van een hubje je laptop 

open te klappen. De workspots zitten in jouw 

membership. 

WORKSPOT

“Een fijne werkplek 
in de luwte of 

in de reuring van 
het café’’

Ben je vandaag alleen op kantoor of zin in een 

beetje buzz? Upgrade jouw membership dan met 

een cool desk. Just plug & play met usb-c! Schuif 

lekker aan een sta-zit bureau in de open space met 

ergonomische bureaustoel, stationairy en een 34’ 

high res beeldscherm. Ook het toetsenbord en 

muis staan al voor je klaar. 

De ultieme flexwerkplek vanaf 1,61 per uur.

DESK OPEN SPACE
WORK

WORK

“Een desk open 
space is de ultieme 

flex werkplek!’’
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Heb je behoefte aan meer comfort of vraagt 

jouw agenda om een plek voor jezelf? Kies dan 

voor een office desk in de beschikbare 

kantoren. Het kantoor is niet van jou en vult zich 

in de loop van de dag wellicht met andere leuke 

members die vandaag zonder team op kantoor 

zijn. Just plug & play met usb-c! Schuif lekker 

aan het sta-zit bureau en prik jouw laptop (dmv 

een Thunderbolt of 3.0 connection) gemakkelijk 

in op een 34’ high res beeldscherm. 

Toetsenbord en muis staan al voor je klaar. 

Vanaf 2,69 per uur.

OFFICE DESK
WORK

Ben je met meer collega’s op kantoor? Reserveer 

dan een private office. Jullie naam komt op de 

deur, en jullie bedrijfsnaam en afbeelding op het 

scherm. Je voelt je direct helemaal thuis! Mr.Green 

heeft private offices met 3 tot 8 (in hoogte 

verstelbare) werkplekken. Een prettige uitvalsbasis 

voor een productieve dag. Compleet ingericht met 

sta-zit bureaus, ergonomische bureaustoelen, 34‘ 

high res beeldschermen, toetsenborden, muizen, 

een presentatiescherm/digiboard, zithoek en 

kastruimte. Just plug & play met usb-c! 

Vanaf 45,- per dag.

OFFICE
WORK

“Een prettige 
uitvalsbasis 

voor een 
productieve dag’’

“Een office 
gevuld met andere 

leuke members’’
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MEMBERSHIPS 
BENEFITS

** Op je werkdagen sporten in de Boutique Gym
* Per maand

SOME TIME PART TIME FULL TIME
Business 

tot 4 pers.
Company 
v.a. 4 pers.

Enterprise
v.a. 200 pers.

   Business 
tot 4 pers.

Company 
v.a. 4 pers.

Enterprise
v.a. 200

 Business 
tot 4 pers. pers.

Company 
v.a. 4 pers

Enterprise
v.a. 200

Toegang tot Boutique Offices* 4 p/m 4 p/m 4  p/m 10p/m 10p/m 10p/m onbeperkt onbeperkt onbeperkt

Ergonomische werkplek opt opt opt opt opt opt opt opt opt

Volledig ingerichte kantoorruimte opt opt opt opt opt opt opt opt opt

Internet √ √ √ √ √ √ √ √ √

Vergadertegoed * 5 5 5 10 10 10 25 25 25

Eventtegoed * 5 5 10 10 10 10 10 10 10

Printtegoed * 1 1 1 2 2 2 5 5 5

Meeting rooms 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Korting Food & Drinks 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

Poolcars opt opt opt opt opt opt opt opt opt

E-Gym** √ √ √ √ √ √ √ √ √

Personal training - - - - √ √ - √ √

Wettelijke basisovereenkomst arbodienstverlening √ √ √ √ √ √ √ √ √

Beschikbaarheid casemanager eerste lijn - √ √ - √ √ √ √ √

Verzuimsoftware √ √ - - √ √ √ √ √

Dagelijks loket arbeidsomstandiheden, verzuim, preventie √ √ √ √ √ √ √ √ √

Seminars √ √ √ √ √ √ √ √ √

Coaching: budget, lifestyle, loopbaan - √ √ √ √ √ √ √ √

Digitale krant - √ √ √ √ √ √ √ √

Vitaliteitsprogramma en incentives - √ √ - √ √ √ √ √

White label app en dashboard - - √ - - √ - - √

Analyse Workspace Efficiency - - √ - - √ - - √

Account Manager - - √ - - √ - - √

Corporate identity (logo, huisstlijlkleuren en foto’s) √ √ - √ √ - √ √

Postadres opt √ √ opt √ √ opt √ √
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Stel je voor dat je jouw bedrijf hebt gevestigd op een representatieve locatie, maar niet meer 

vastzit aan een (te groot of te klein) kantoor met een langlopend huurcontract. Dat je werkplekken 

kunt op- en afschalen wanneer je wilt. Dat je medewerkers met plezier naar kantoor gaan en 

naderhand nog even de gym induiken. Terwijl jij je nooit meer druk hoeft te maken over de 

schoonmaak, kantoorinrichting of de kwaliteit van de koffie.

WAT GAAT DAT KOSTEN?
Klinkt dat alsof dat flink wat gaat kosten? Het tegendeel is waar! Je betaalt namelijk niet langer 

voor lege bureaus en meeting rooms die zelden gebruikt worden. Door het kantoor uit te besteden 

aan Mr.Green, profiteer je van onze expertise en pak je nog een stuk schaalvoordeel mee ook. 

Het kantoor kan efficiënter, beter én goedkoper!

In het voorbeeld hiernaast vergelijken we de kosten van een traditioneel kantoor met die van de 

Mr.Green Boutique Offices. 

VAN MR.GREEN
HET VOORDEEL 

Huur 

Servicekosten

Gas water en licht

Internet

Receptie

Congierge

Beveiliging

ICT Hardware

ICT Software

IT personeel / ondersteuning

Schoonmaak

Bedrijfscatering (ontbijt, lunch, borrel, diner)

Koffieapparaat / koffiebonen

Gefilterd water

Kantoorinrichting en inventaris

Kantoorartikelen

Kantoordecoratie (bloemen, kerst ed)

Krant abonnement

Sportabonnement per medewerker

Loopbaanbegeleiding

Coaching (budget/lifestyle)

Workshops en trainingen

eLearnings

Vergaderfaciliteiten

MR.GREEN

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

BESPARING
REKENTOOL 

Aantal
Medewerkers

tot 4 pers.

MR.GREEN
Per jaar

TRADITIONEEL KANTOOR 
Per jaar

TOTALE BESPARING
Per jaar

5 € 22.698,72 € 46.800,00 € 24.101,28    51%

10 € 45.263,04 € 93.600,00 € 48.336,96    52%

20 € 90.391,68 € 187.200,00 € 96.808,32    52%

30 € 135.520,32 € 280.800,00 € 145.279,68  51%

50 € 225.777,60 € 468.000,00 € 242.222,40  52%

70 € 316.034,88 € 655.200,00 € 339.165,12  52%

80 € 361.163,52 € 748.800,00 € 387.636,48  52%

100 € 451.420,80 € 936.000,00 € 484.579,20   52%
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THUISWERKEN?
DAT DOE JE MAAR OP 
KANTOOR!
De wekker gaat een uurtje later. Je werkt thuis 

en dat scheelt reistijd. Met je haar in just out 

of bed coupe en je nerdy bril op je neus –geen 

lenzen vandaag– kruip je achter de laptop. 

Ontbijtje erbij, koffie gezet, Spotify aan. 

Je bent good to go.

Thuiswerken is relaxed. Dat zal Mr.Green niet 

ontkennen. Toch gaat hij liever naar kantoor. 

Why?

ANDERE MENSEN INSPIREREN

Ja, je kat is ook heel leuk. Maar hoeveel advies 

over omgaan met die lastige klant heeft hij je 

al gegeven? Collega’s en relaties fysiek zien en 

spreken geeft een betere samenwerking. En een 

spontaan gesprek aan de koffiebar brengt je soms 

op de beste ideeën.

DE JUISTE OMGEVING INSPIREERT

Lekker relaxed, thuiswerken in je huispak. 

Maar hoe on top of the world voel jij je in 

je kloffie? In je natuurlijke habitat is het soms 

lastig om de juiste flow te pakken te krijgen. 

Logisch: je woonkamer ademt ontspanning uit. 

Of staat juist vol met rommel. Hoe dan ook: het is 

niet the place to be als je de wereld wilt veroveren.

ZICHTBAARHEID LOONT

Online én offline. Soms maak je een afspraak, 

soms loop je zomaar tegen iemand aan. Toevallige 

ontmoetingen, top of mind zijn bij anderen, het kan 

je zomaar iets opleveren. Wees geen kluizenaar.

ERGERNISSEN: HET WERKT ALLEMAAL 

NET NIET

Een dagje aan de keukentafel is geen probleem. 

Maar echt lekker zit die stoel niet. De printer werkt 

nooit. En een barista zul je ook nooit worden.

Dus daarom schopt Mr.Green je je huis uit. Voor je 

eigen bestwil. Op naar kantoor. En als je daar geen 

leuke inspirerende mensen met dito omgeving en 

verrukkelijke koffie treft, kom dan eens langs bij 

Mr.Green.

Want het kan: relaxter werken dan thuis!

“Hoe ‘on top of
the world’ voel jij
je in je kloffie?”

ARTIKEL
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MEETINGROOMS

Yes een vergadering! Hoe vaak denk jij dat wanneer je in jouw agenda kijkt? 

Time to shake things up!

Productieve, waardevolle meetings in een verfrissende omgeving waarin je knopen doorhakt 

en relaties opbouwt. Mr.Green ontvangt je graag aan zijn keukentafel, in zijn huiskamer of op zijn 

loungebank... In de Batcave, War Room, Skybox of één van de andere inspirerende vergaderruimtes. 

Mr.Green maakt vergaderen dynamisch en minder formeel.

Verwacht daarom bij Mr.Green ook geen zaaltjes met standaard theater- of U-opstelling, geen kannen 

koffie en thee en broodjeslunch met zachte puntjes. Wel tref je creatieve en inspirerende  op diverse 

locaties door heel het land. 

Bij Mr.Green mag je (in sommige ruimtes) op de tafel en muren tekenen en waan je jezelf een echte 

showmaster door de enorme LED presentatieschermen. Elke ruimte is stijlvol ingericht en maakt zeker 

een goede indruk op jouw gasten.

Je boekt een ruimte al voor een telefoongesprek van een kwartiertje, sollicitatiegesprek van een

uur en een strategiesessie van een hele dag.
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In de Tekenkamer van Mr.Green mag je

buiten de lijntjes kleuren en ‘out of the box’

denken. Deze creatieve vergaderruimte

heeft beschrijfbare muren, een beschrijfbare

tafel en LED-presentatiescherm. Het is ‘the place 

to be’ om creatief te vergaderen, te scrummen,

brainstormen en ideeën te visualiseren.

TEKENKAMER 8 PERS.
APELDOORN

PRIJS
Per 15 minuten:    €7,26

Per uur:     €29,05

Per dagdeel:     €116,21

FACILITEITEN
LED scherm | Dongel voor draadloos

presenteren | Ronde tafel met 8

barkrukken

The War Room is een stoere vergaderruimte

waar je tactieken bespreekt en problemen

worden opgelost, elkaar eens diep in de ogen

kan aankijken, de feiten op een rij zet en zorgt

dat de neuzen dezelfde kant op wijzen.

Je presenteert jouw plannen draadloos via

het LED-scherm.

WAR ROOM 15 PERS.
APELDOORN

“Een stoere
vergaderruimte waar

je tactieken bespreekt
en problemen worden

opgelost’’

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:    €213,05

FACILITEITEN
LED scherm | Draadloos presenteren | Soundbar

Rechte tafel voor 10 personen | Ruime loungezit 

met banken, fauteuils en poefjes 

voor 15 personen

HEY YOU!

MEET 
LIKE
A PRO
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MEET 
LIKE 
A PRO

De Boardroom is een directiekamer, kantoor en vergaderruimte met 

klasse. Voor succesvolle vergaderingen en meetings tussen echte bazen. 

Een stijlvolle ruimte waar je werkt, ontmoet en vergadert.

BOARDROOM 14 PERS.
APELDOORN

“De Boardroom is een
directiekamer, 

kantoor en 
vergaderruimte

 met klasse’’

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:    €213,05

FACILITEITEN
LED scherm | Draadloos presenteren 

Soundbar | Ovale tafel voor 10 personen 

2 loungestoelen en een ruime loungebank
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 De Coachroom is een fijne 6-persoons (4+2) 

vergaderruimte, ideaal voor een goed gesprek. 

Een sfeervolle ruimte waar je samenwerkt aan 

jouw doelen of nieuwe afspraken maakt.

COACHROOM 6 PERS.
APELDOORN

PRIJS
Per 15 minuten:    €6,05

Per uur:     €24,21

Per dagdeel:     €96,84

FACILITEITEN
Interactief presentatiescherm 

Vergadertafel voor 4 personen

2 fauteuils  | USB-c dongel

“Wanneer je echt 
indruk wilt maken,

spreek je af in de
Showroom’’

Hey showmaster! Wanneer je echt indruk 

wilt maken, spreek je af in de Showroom. 

Deze stijlvolle, comfortabel ingerichte 

presentatieruimte heeft een indrukwekkend 

presentatiescherm van 3,5 bij 2 meter. In deze 

ruimte vergader, werk, overleg en brainstorm je 

als een echte meester! Vergeet het theater! 

Dit is het nieuwe vergaderen.

SHOWROOM 28 PERS.
APELDOORN

PRIJS
Per 15 minuten:    €21,79

Per uur:     €87,16

Per dagdeel:    €348,62

FACILITEITEN
LED scherm | Draadloos presenteren 

Soundbar | 2 hoge tafels voor 6 personen 

2 ronde tafels voor 4 personen 

Ruime loungezit met banken, fauteuils en poefjes
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De Coffee Club is een fijne 

14-persoons (8+6) vergaderruimte voor 

een gezellige ‘get together’. Een ruimte 

waar je samen aan plannen werkt 

en waar je jouw strategie presenteert.

COFFEE CLUB 14 PERS.
APELDOORN

“De Coffee Club is 
een gezellige 
get together”

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:     €213,05

FACILITEITEN
Interactief presentatiescherm 

Vergadertafel voor 8 personen 

Loungebank en 2 fauteuils | USB-c dongel

De Clubhouse is een fijne 12-persoons (8+4) 

vergaderruimte waarin je lekker de koppen bij 

elkaar kunt steken. In deze stoere vergaderruimte 

heb je royaal de ruimte een hele dag samen te 

werken. Aan het bureau of heerlijk relaxed op de 

loungebank met je laptop op schoot. Uiteraard 

kun je er ook voor kiezen ‘gewoon’ te vergaderen 

aan de grote tafel.

CLUBHOUSE 12 PERS.
APELDOORN

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:     €213,05

FACILITEITEN
Interactief presentatiescherm | vergadertafel voor 

8 personen | loungebank en 2 fauteuils

USB-c dongel
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Stijlvol en inspirerend. Het nieuwe

vergaderen doe je in de de Skybox. Dit is

met recht a room with a view! In deze

lichte 15-persoons vergaderruimte voelt

iedereen zich thuis. Gegarandeerd succesvol

overleggen doe je hier. Op naar de top!

SKYBOX 20 PERS.
KLARENBEEK

“De Skybox is
een directiekamer,

kantoor of
vergaderruimte met

klasse”

PRIJS
Per 15 minuten:    €21,79

Per uur:     €87,16

Per dagdeel:    €348,62

FACILITEITEN
LED scherm | dongel voor draadloos

presenteren | speelse opstelling voor 15

personen | loungestoelen en een bank

Achter iedere succesvolle man staat een

sterke vrouw! Maak kennis met Mrs.Green.

Ben jij een stoere girlboss of heeft jouw

vergadering een vrouwelijke touch

nodig? Dan is vergaderruimte Mrs.Green

the place to be! Deze elegante ruimte

omarmt je als een warme boezem.

MRS.GREEN 6 PERS.
KLARENBEEK

PRIJS
Per 15 minuten:    €11,70

Per uur:     €46,81

Per dagdeel:     €187,22

FACILITEITEN
LED scherm | dongel voor draadloos

presenteren | tafel met 6 stoelen | lounge
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In de Brown Paper Room mag je buiten de

lijntjes kleuren en ‘out of the box’ denken.

Deze creatieve vergaderruimte heeft

beschrijfbare muren, een beschrijfbare tafel en 

LED-presentatiescherm.

Het is ‘the place to be’ om creatief te

vergaderen, te scrummen, te brainstormen en

ideeën te visualiseren.

BROWN PAPER ROOM 8 PERS.
KLARENBEEK

PRIJS
Per 15 minuten:   €7,26

Per uur:    €29,05

Per dagdeel:    €116,21

FACILITEITEN
LED scherm | dongel voor draadloos 

presenteren| brow paper roll 

lange hoge tafel voor 6 personen

“In de Brown Paper 
Room kan je buiten 
de lijntjes kleuren en 
out of the box
denken”

The Batcave is een stoere ruimte waar je

tactieken bespreekt en problemen worden

opgelost. In deze sfeervolle vergaderruimte

(of directiekamer) heb je royaal de ruimte om

een hele dag te werken. Aan het bureau

of heerlijk relaxed op de loungebank met

je laptop op schoot. Tussendoor ontvang

je klanten of relaties om te vergaderen

aan de ronde tafel en snode plannen te

bedenken.

BATCAVE 12 PERS.
KLARENBEEK

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:     €213,05

FACILITEITEN
LED scherm | dongel voor draadloos

presenteren | tafel voor 8 personen | ruime

loungezit met banken, fauteuils en poefjes
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Velvet is een stijlvolle 12-persoons vergader-

ruimte. Een ruimte waar je tactieken bespreekt 

en waar problemen worden opgelost. In deze 

sfeervolle vergaderruimte heb je royaal de ruimte 

een hele dag samen te werken. Aan het bureau of 

heerlijk relaxed op de loungebank met je laptop 

op schoot. Tussendoor ontvang je klanten of 

relaties om te vergaderen aan de grote tafel.

VELVET 12 PERS.
SPIJKENISSE

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:     €213,05

FACILITEITEN
Interactief presentatiescherm | Vergadertafel 

voor 8 personen | Bureau met stoel

Ruime loungebank en 2 fauteuils | USB-C dongel

De Mirror Room is een ideale vergaderruimte om 

zaken eens goed onder het vergrootglas te leggen 

en te reflecteren. Een sfeervolle ruimte die van 

alle gemakken is voorzien. 

MIRROR ROOM 6 PERS.
SPIJKENISSE

PRIJS
Per 15 minuten:    €13,32

Per uur:     €53,26

Per dagdeel:    €213,05

FACILITEITEN
Interactief presentatiescherm | Vergadertafel 

met 4 stoelen | 2 fauteuils | USB-C dongel

“In de Brown Paper 
Room kan je buiten 
de lijntjes kleuren en 
out of the box
denken”
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Vraagt jouw vergadering om een zachte 

benadering? Dan is de 6-persoons vergaderruimte 

Mrs.Peacock the place to be! Deze elegante ruimte 

omarmt je als een warme boezem. Je zit gezellig 

met elkaar aan de ovale tafel of ontspannen in een 

loungestoel.  

MRS.PEACOCK 6 PERS.
SPIJKENISSE

PRIJS
Per 15 minuten:   €11,70

Per uur:    €46,81

Per dagdeel:    €187,22

FACILITEITEN
Interactief presentatiescherm

Ovale tafel met 6 stoelen | 2 Lounge stoelen

USB-C dongel

“In de Brown Paper 
Room kan je buiten 
de lijntjes kleuren en 
out of the box
denken”

Meeten met een spectacular view? 

Wanneer je echt indruk wilt maken, spreek 

je af in Skyline. Deze ruime, sfeervolle en 

interactieve presentatieruimte heeft twee 

presentatieschermen van 3,5 bij 2 meter. 

In deze ruimte presenteer, vergader en brainstorm 

je als een echte meester! En staar je voor wat 

inspiratie af en toe lekker naar buiten.

SKYLINE 20 PERS.
SPIJKENISSE

PRIJS
Per 15 minuten:    €21,79

Per uur:     €87,16

Per dagdeel:     €348,62

FACILITEITEN
2 LED interactieve presentatieschermen

USB-C Dongen | Soundbar| 2 hoge tafels voor 

6 personen | Ovale tafel voor 8 personen

Ruime lounge met banken

Fauteuils en poefjes
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MR.GREEN CAFE

Had je geen tijd voor een ontbijtje vanochtend of wil je vanmiddag écht

lekker lunchen met collega’s? Wil je broodjes tijdens jouw meeting of een

succes of jubileum vieren met jouw team? Mr.Green staat voor je klaar met 

de lekkerste hapjes en sapjes en geeft je werkdag een energy boost.

Vitaliteit en productiviteit gaan hand in hand en daarom is Mr.Green dol op

gezond ontbijten, goede koffie, voedzame lunches, verse sapjes en een plak

bananencake in de namiddag. Maar Mr.Green houdt er ook van om de week af te

sluiten met een goed glas wijn en lekkere hartige hapjes óf een gezonde maaltijd

voor thuis.

Niet gek dus dat in het Mr.Green café iedere koffie lover, foodie en fitgirl zijn hart kan

ophalen! Iedere dag vers en met liefde bereid.

We zien je graag in het Mr.Green café. Als member geniet naast al het lekkers ook van 35% korting.
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Geen tijd om vanochtend een boterham te

smeren? Mr.Green heeft altijd wat lekkers voor 

je klaar staan. Begin je dag goed!

Cherry (overnight) oats   €4,75     

Boerenyoghurt                  €4,00     

Apple crumble               €4,75     

Croissantje                          €1,75 

BREAKFAST

SANDWICHES
Veggie  €5,50

Goat €5,50

Egg €4,50

Olde Remeker €4,50 

York €4,50 

Gezond                                                                      €5,25 

Salmon €6,75 

Avocado €4,50 

Tuna €5,75 

Smoked Chicken  €5,95 

Roastbeef             

TOSTI 
Just say cheese €3,75

Not so cheesy €4,75

Fishy - Tuna melt  €4,75

WRAPS
Wrap Roastbeef €6,25

Wrap Goat                                                                 €6,25 

 

HEY YOU!

Je komt gemakkelijk aan je vitamines wanneer je

een soepje of salade als lunch neemt. Het aanbod

wisselt per seizoen, maar Mr.Green heeft altijd wat

lekkers op het menu staan.

SOUPS    Small    Big

Dagspecial home made  €4,50   €6,75

SALADS   

Thai beef salad v.a. €  €4,50

Goat salad                                            €4,50 v.a. €4,50

Cheezy salad                                       €4,50 v.a. €4,50

Zin in een lekker drankje? Onze hosts en barista

staan voor je klaar!

Koffie        €2,25

Espresso      €2,25

Cappuccino       €2,75

Latte Macchiato      €2,75

Thee        €2,50

Warme chocolademelk     €2,75

Soft drinks      vanaf €3,00

Beers       vanaf €3,75

Wines      per glas vanaf  €4,50

SMOOTHIES       
Antivirus  €3,25

Green explosion  €3,25

Red Champion  €3,25

 

SOUPS & SALADS

DRINKS

EAT
LIKE 
A KING
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VITALITEIT

Vitaliteit en succes horen bij elkaar. Medewerkers presteren naar hun volledige kunnen 

als ze zich fysiek en mentaal in balans voelen. Fitheid leidt tot minder ziekmeldingen en 

energieke medewerkers zijn in staat de juiste beslissingen te nemen. Een inspirerende en 

stimulerende werkomgeving draagt daar aan bij. De kantoorlocaties van Mr.Green ondersteunen 

werkgevers met een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Mr.Green ziet vitaliteit als energie, motivatie en veerkracht. Dus niet alleen op maandagavond een 

half uurtje zwemmen en af en toe die bitterbal laten staan, maar iets wat meer is dan alleen sport en 

gezond eten.

Het gaat om regie hebben over je eigen leven, over goed voor jezelf zorgen. Want een medewerker 

kan nog zoveel sporten en nog zo gezond eten, maar wanneer er zorgen zijn over de financiële 

situatie, dan sta je niet in je kracht. Daar heb je zelf een grote rol in, maar ook Mr.Green wil je daar 

graag een handje bij helpen.

Daarom biedt Mr.Green bedrijven meer dan alleen een gezonde en energiegevende werkomgeving. 

Alle medewerkers krijgen automatisch toegang tot een pakket aan faciliteiten en diensten die je 

(als werkgever) goed geregeld wilt hebben, en stuk voor stuk bijdragen aan meer energie, werkgeluk 

en productiviteit.
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Zitten is het nieuwe roken, dat weten we

inmiddels. Maar ja. Het werk op kantoor bestaat

nu eenmaal veel uit zitten. Vergaderen, teksten

verwerken, mails tikken. Hoe blijven we dan toch

fit en vitaal?

Het lijkt een open deur, maar om vitaal te blijven

moeten we blijven bewegen. Krachttraining wordt 

hierin vaak onderschat. Door krachttraining word 

je sterker, je vetverbranding verhoogt, je lichaam 

ziet er beter uit en je botdichtheid verbetert. Een 

belangrijke schakel in een gezond en vitaal lichaam.

CUSTOM MADE TRAINING
Bij Mr.Green kun je op werkdagen tussen 6 en 22

lekker even losgaan in de eGym. In slechts 20-30

minuten leg je een intensieve krachttraining af,

waarbij de elektrische toestellen zich automatisch 

aanpassen aan jouw niveau.

Een optimale training, afgestemd op jouw

persoonlijke instellingen waardoor de kans op

blessures wordt geminimaliseerd.

BOUTIQUE GYM
MR.GREEN

BOUTIQUE BELEVING

De luxe douches met handdoeken, Zenology

Body and Hair Care producten maken iedere

work out een feestje!

GYM MEMBERSHIP

Bij het (gym)membership zit iedere maand 10 

euro eventtegoed voor de groeplessen yoga en 

bokstraining. Medewerkers kunnen, net als van 

de kantoorfaciliteiten, gebruik maken van alle 

Mr.Green Boutique Gym locaties in Nederland.

HEY YOU!

MEMBERS

De Boutique Gym is ontworpen en gebouwd

voor de Mr.Green Boutique Office members.

Daarnaast ook toegankelijk voor bedrijven en on-

dernemers uit de omgeving die graag gebruik maken 

van de exclusiviteit van deze Boutique Gym.

CADEAUTJE

Bij het afsluiten van een jaarlidmaatschap

ontvang je 4x Personal Training en een

kledingpakket van Mr.Green t.w.v. 220 euro.

WORK 
THAT 
BODY
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Regelmatig kun je je bij Mr.Green laten

inspireren, ook over gezondheid en vitaliteit.

Denk bijvoorbeeld aan een seminar over

voeding, stress of hormonen. Of hoe je een

goede balans tussen werk en privé houdt.

We begrijpen namelijk hoe leuk werken bij

Mr.Green is, je thuisfront wil je vast ook nog

af en toe zien.

Bijna maandelijks kan je als Mr.Green family 

member zo’n inspirerend seminar over vitaliteit

bijwonen. Via de Mr.Green app blijf je op de

hoogte van de agenda.

Om duurzaam inzetbaar te blijven heb je soms

een beetje hulp nodig. Voor alle members van

Mr.Green zijn volgens een fair use principe

diverse coaches beschikbaar. Een vraag over

je verdere loopbaan of een medewerker die

je daarin wilt ondersteunen? Maak eens een

afspraak met een loopbaancoach. Ook voor 

re-integratieadvies kun je terecht.

Even wat moeite om financieel de eindjes aan

elkaar te knopen? Dit kan voor veel stress zorgen, 

met alle gevolgen van dien voor jou en je werk. 

Een eerste gesprek met een budgetcoach kan je

helpen om de boel op een rijtje te zetten.

INSPIRATIE

COACHING

SEMINAR

MR.GREEN

WORK 
LIFE 
BALANCE

THE ULTIMATE

“Een eerste gesprek 
met een budgetcoach 
kan je helpen om de 

boel op een
rijtje te zetten”

INZETBAARHEID & ARBO
VERZUIM

Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, 

gemotiveerde en gezonde medewerkers die een 

leven lang kunnen werken en gewenste prestaties 

leveren. Mr.Green biedt zijn members daarom een

uniek online platform waarmee duurzame 

inzetbaarheid kan worden gemeten, vergroot

en behouden.

Ook kijkt Mr.Green net even anders naar verzuim. 

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor directe 

inzetbaarheid. Kies jij als werkgever voor Mr.Green? 

Dan word je begeleid om hierin je rol te pakken.

Met uitzondering van de eGym worden de diensten 

verleend door BrinQer, jouw arbodienst. Afhankelijk 

van jouw gekozen membership kun je gebruikmaken 

van een deel van, of alle bovengenoemde diensten.

Advies of even sparren? Bijvoorbeeld over de

Wet Verbetering Poortwachter? Dan kun je 5

dagen per week binnenlopen bij Brinqer op de

derde verdieping van Mr.Green Apeldoorn. 

De volledige begeleiding in het kader van WvP valt

binnen jouw pakket!

Zodra je member wordt bij Mr.Green vindt zo

snel mogelijk een eerste intakegesprek op jouw

Mr.Green locatie plaats. Een kort intakeverslag

geeft jou daarna inzicht in de mogelijkheden voor 

een vervolgtraject.
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ABOUT MR.GREEN

Mr.Green is ambassadeur van het nieuwe werken. Hij wil van iedere werkdag een feestje 

maken en zorgen voor de meest energieke en gemotiveerde werknemers van Nederland.

 

Mr.Green is cool, classy & a bit bad azzy en ‘the place to be’ voor bedrijven die willen werken als een 

baas en vergaderen als een pro. Hij biedt jouw bedrijf en medewerkers het kantoor van de toekomst, 

een Boutique Office concept dat naadloos aansluit bij de behoefte aan een flexibele, schaalbare en 

dynamische kantooromgeving. 

Mr.Green is onderdeel van Green.DNA | Klarenbeek, 1997. 

“Mr.Green maakt van iedere 
werkdag een feestje en zorgt voor de meest 

energieke en gemotiveerde 
werknemers van Nederland”
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Is jouw organisatie klaar voor 
het kantoor van de toekomst? 

CONTACT
T. 055-3011082
E. info@mrgreenoffices.nl
W. mrgreenoffices.nl


