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de Architekten cie. 
uit AmsterdAm is een 

collectief met meerdere 
studio’s. de pArtners 
hebben elk een eigen 

filosofie en focus met 
Als bAsis de enorme 

kennisbAnk vAn de cie., 
Aldus Architect/pArtner 

brAnimir medic.
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de Architekten Cie. is een full service bureau met bijna 
100 medewerkers en zes partners, verdeeld over 3 
bedrijven: Cie. Concepts, aan het begin van het proces, 
de Architekten Cie., architectuur en stedenbouw en Cie. 
Assist, bouwkundig specialisatiebureau met focus op 
digitale integratie van bouw en ontwerp. Daarnaast is 
er apart Cie. International, voor buitenlandse projecten. 
‘We zijn een collectief met meerdere studio’s. Iedere 
partner heeft zijn eigen filosofie, focus, projecten en 
acquisitie’, aldus architect/partner Branimir Medic,  De 
partners putten uit de diverse expertises per fase in 
het project. Alle benodigde disciplines zijn in huis. Dat 
zorgt voor continuïteit, kwaliteit en de mogelijkheid om 
te kunnen ontwikkelen, experimenteren en innoveren. 
‘Daar ligt onze kracht.’

PIJLERS ‘Onze twee grootste pijlers zijn innovatie 
en kennis. Daar staan we om bekend. Als je kijkt naar 
de landen waar de meeste innovaties plaatsvinden, 
dan zijn dat landen waar de producties van A tot Z 
door één bedrijf worden uitgevoerd. En dat is ook 
logisch, want de verschillende disciplines praten 
met elkaar en bedenken betere en innovatieve 
manieren, bijvoorbeeld wat betreft materialisatie, 
bouwtechnieken en bouwprocessen in alle fases van 
een project. Traditioneel met holistische benadering. 
We zijn overal bij betrokken, ook in de praktijk, en 
bouwen zo grote kennis op, wat leidt tot innovaties bij 
alle schakels in de keten.’

KENNIS ‘We werken in een open-plan kantoor waar 
partners en medewerkers bij elkaar zitten. Zo kunnen 
we makkelijk kennis delen. Onze mensen zijn als 
een kenniskanaal, waar we vrij uit kunnen putten. 
Per project vormen we projectteams van specialisten 
vanuit diverse disciplines, bijvoorbeeld woningbouw, 
kantoren, stedenbouw, materialisatie, circulariteit, 
zorg, enzovoort. We zorgen voor de beste mix van 
kennis per project.’

CIRCULARITEIT ‘Circulariteit is voor ons geen 
idealistische hype, maar een praktische gewoonte. 
Onze associate architect Hans Hammink schreef daar 
onlangs een boek over: ‘Lessen in Circulariteit’. Hierin 
bespreekt hij hoe circulair te ontwerpen, realiseren en 
samenwerken aan de hand van onze praktijk. Zoals de 
circulaire fietsenstalling bij station Eindhoven, waar 
we overtollige NS-componenten als ramen afkomstig 
van treintype SGM (Sprinter) verwerken. Door kennis 
te delen hopen we te inspireren, gesprekken op gang 

te brengen en marktpartijen met elkaar te verbinden in 
hun missie naar circulaire economie.’

FOCUS ‘Mijn focus ligt op de verdichting van de 
steden. Op dit moment richt ik me op de ‘hubs’ in 
steden, waar van alles gebeurt rondom stations. Dat 
worden steeds meer multifunctionele gebieden met 
een mix aan functies: vervoer, nieuwe manieren van 
werken, (flexibel) wonen, recreatie. Niet buiten de stad 
werken en in de stad wonen, maar combineren. Zoals 
First, een hybride kantoorgebouw bij station Rotterdam 
en Mahler 4, wonen, werken en winkelen bij station
Zuid in Amsterdam. Geënt op de nieuwe behoeften van 
generatie Z, die flexibel wonen en werken, veel reizen 
en mobiel zijn, en op expats. Met diverse woonfuncties, 
zoals kleinere en shortstay woningen. Voor hen zijn 
hub-plekken ideaal. Ze hebben een directe connectie 
tot de rest van de wereld. Ze zijn auto-onafhankelijk, 
milieubewust en houden van fietsen. Door de komende 
generaties goed te begrijpen kan ik voor toekomstige 
behoeftes ontwerpen.’

PR-MIDDEL ‘We ontwerpen zowel commercieel 
vastgoed als particulier vastgoed. Daarbij droomt 
een architect altijd dat hij prestigieuze opdrachten 
krijgt. Waren dat vroeger musea voor het Rijk, nu 
liggen ambities meer bij het commercieel vastgoed. 
Bedrijven zien hun gebouwen steeds meer als 
PR-middel. Dat is de uitdaging van dit moment en 
er wordt volop mee geëxperimenteerd. Kijk naar 
torenflats met gevels vol planten, of het duurste high 
tech gebouw van Apple. 
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Branimir medic

Waar kom je vandaan?  
Kroatië
Wat houdt je bezig? 
Ontwerpen als een 
manier van onderzoeken 
aan welk project werk je? 
meerdere hoogbouw 
projecten
Wat wil je bereiken? 
een duurzaam 
gebouwde wereld
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
minder en zorgvuldig 
gebruik maken van 
grondstoffen
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
architect
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Zorgvuldig luisteren en 
observeren
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
ik ben een nieuwsgierig 
mens, ik zal altijd blijven 
leren
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee, dat ben ik niet
Waar ben je bang voor? 
crisis. Het maakt je 
sterker, maar ik heb er 
genoeg gehad
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Lage ambitie
Wat/wie maakt je blij? 
Veel ambitie

Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Opbouwende ironische 
opmerkingen.
Waar ben je trots op? 
als mensen onze 
ontwerpen waarderen
Wie is jouw held? 
Gepassioneerde mensen
Wat is je favoriete 
muziek? 
Jazz, ik leer veel van 
mijn zoon. Hij is jazz 
gitarist
Wat is je favoriete sport? 
Joggen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
allebei, maar mijn 
voorkeur gaat uit naar 
teamwork
introvert of extravert? 
meer extravert dan 
introvert
Optimist of pessimist? 
meer een optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
alles
Guilty pleasure? 
B-films kijken
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
ik hou van alle vier de 
seizoenen
Welk vakantieland? 
ik heb sinds mijn 
geboorte al mijn zomers 
in Kroatië doorgebracht
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 

minder is meer
Waar wil je vanaf? 
Verkeerde klanten
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Veel dingen. reis alleen 
met een goede reden. 
Parken en grasvelden 
zijn openbare 
ruimtes die veel meer 
gewaardeerd worden
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 

ik heb olijven geplukt 
deze herfst. dat ga ik 
zeker volgend jaar weer 
doen

ZaKeLiJKe teruGBLiK 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
mooiste moment: 
mijn team terug op het 
kantoor
Beste zet: 

Het afwijzen van slechte 
deals
mooiste deal: 
meerdere dit jaar
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
de promotie van ons 
laatste boek ” Lessons in 
circularity”
Leukste spontane 
ontmoeting:
cie. alumni succesvol 
worden

‘ een goede 
werkomgeving 
is belAngrijk 
voor iedereen’

aan wie geërgerd: 
dat hou ik voor mezelf
Beste zakenboek: 
ik ben reyner Banham 
weer gaan onderzoeken
Het meest geleerd van: 
de jonge en 
ruimdenkende 

PersOOnLiJKe 
teruGBLiK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8

topserie netflix: 
ik kijk niet naar netflix
sportieve hoogtepunt: 
italië wint het 
wereldkampioenschap 
Beste boek: 
“Hotel europa” van ilja 
Leonard Pfeijffer
Beste aankoop: 
nieuwe 
hardloopschoenen
Vakantie: 
te heet en te veel 
toeristen
Welke film maakte 
indruk: 
sinds covid heb ik een 
aantal oude klassiekers 
gezien. Zeker alle films 
van tarantino
Zorgwekkend: 
Ongelijkheid
Geluk: 
Fietsen langs de 
amsterdamse grachten 
zonder toeristen. met 
mijn hond wandelen in 
het bos
Held van 2021: 
medisch personeel over 
de hele wereld en de 
wetenschappers die de 
covid-vaccins hebben 
gemaakt
restaurant: 
Kleine trattoria op een 
klein afgelegen eiland in 
Kroatië
Grootste ondeugd: 
Goede rode wijn
Grootste irritatie: 
uitleggen dat covid 
vaccinatie niet 
noodzakelijk is
allergezondste: 
Op mijn niet elektrische 
fiets naar het werk
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Het gaat niet alleen maar over vormgeving en vierkante 
meters, maar ook om de functie voor de gemeenschap 
en duurzaamheid. Het nieuwe hoofdkantoor 
van Amazon in Seattle heeft een wintertuin en 
kantoorruimtes waar iedereen uit de stad (gratis) kan 
komen werken. Iets soortgelijks ontwierpen wij voor 
ABNAMRO bank aan de Zuidas. Het Circl paviljoen is 
een multifunctionele ruimte, waar klanten, maar ook 
inwoners van de stad, zonder afspraak binnen kunnen 
komen om de ruimte te gebruiken. Als cadeautje en 
uiting van hun visie.’

ORIGINEEL ‘Iedere partner heeft zijn eigen stijl. 
In mijn architectuur onderzoek ik steeds opnieuw 
de onderlinge relaties van bestaande archetypen 
en verrijk die met een hedendaagse toegevoegde 
waarde. Daar zit de innovatie, mijn specialiteit. Iets 
wat je niet altijd in de vormgeving ziet, maar wel in 
gebruikersgemak of duurzaamheid. Neem bijvoorbeeld 
het project EDGE West in Amsterdam. Het gebouw van 
Sociaal Fonds ontwierp een voormalig partner van ons 
in de jaren ’70. Een geniaal achtkantig concept met 
de eerste kantoortuinconstructie en een tuin in het 
midden. Die filosofie tilden we naar een 2.1. versie. We 
overkoepelden de tuin, waarbij we voortborduurden op 
de achtkant en maakte het heel duurzaam: het eerste 
‘Parijs-proof’ gebouw in Nederland. Energieneutraal 
en energieopwekkend voor de gebruikers. Heel 
high tech. Omdat we vinden dat een goede, gezonde 
werkomgeving belangrijk is voor iedereen.’

AANTREKKELIJK ‘Een goede werkomgeving is iets 
waar we ook voor ons eigen kantoor mee bezig zijn. 
We willen ons kantoor aantrekkelijk maken voor onze 
multiculturele-generatie kantoorsamenleving. We zitten 
op een bruisende locatie in Amsterdam Noord, vlak 
bij het centrum. We hebben een mooi pand, met een 
gemoedelijke sfeer; een creatieve werkomgeving met 
veel groen. We creëerden een vide met grote trappen 
waar iedereen elkaar tegenkomt en contact kan maken. 
Belangrijk omdat we ook veel thuiswerken. Er zijn fijne 
chillruimtes, we organiseren kennislezingen, seminars 
en tentoonstellingen en er is een bioscoop, waar mensen 
hun eigen filmpjes kunnen delen. Hiermee proberen we 
onze (internationale) kantoorgemeenschap zich thuis te 
laten voelen en goed te integreren in onze samenleving.’

DOELEN ‘Grote kennis is de basis van al ons 
design. Vormgeving is niet het belangrijkste, maar 
de parameters die we op basis van kennis voor een 
bepaalde locatie bepalen aan het begin van een 
project. Hiermee kaderen we de doelen af, die we met 
het project willen bereiken. Facetten die we daarbij 
meenemen in onze architectuur zijn: locatie specifiek 
ontwerpen (niet hetzelfde in Amsterdam als in 

Rotterdam), flexibel bouwen, zodat de functie van een 
gebouw makkelijk te veranderen is (van kantoor naar 
woningen bijvoorbeeld), duurzaam in meerdere lagen 
(duurzaam gebouwd en duurzaam in gebruik zijn), 
tijdloos design, niet onderhevig aan modetypen, maar 
een authentiek gebouw als originele interpretatie van 
een bewezen archetype.’

DURVEN  ‘Als architect wil je altijd op het scherpst van 
de snede ontwerpen. Verder komen en iets bijzonders 
bouwen, altijd boven de standaard. Zelf ben ik trots op 
de First-toren in Rotterdam. De volledige toren is in 
de fabriek gemaakt. 100% prefab met een minimum 
aan kolommen, heel flexibel. Net als EDGE Olympic, 
een herontwikkeling van bestaand vastgoed, waar we 
door middel van een houtconstructie niet één, maar 
twee extra verdiepingen konden realiseren. Waardoor 
het gebouw ook nog eens heel erg circulair werd. 
Heel innovatief destijds. Net als het totaal circulaire 
Circl. Enorm innovatief, volledig in hout en de andere 

‘ de meest complexe 
opdrAchten dAgen me het 
meest uit Als Architect’

‘ ik geloof niet in 
vinexwijken, mAAr 
in hoogbouw met 
toegevoegde wAArde’
materialen zijn ook herbruikbaar, energieneutraal en 
met een groen dak.’ 

GROEN ‘Ik ben vooral gespecialiseerd in hoge 
gebouwen met meerdere functies, met als opdracht de 
verdichting van de stad. Ik geloof niet in Vinexwijken, 
maar in hoge gebouwen met toegevoegde waarde. Niet 

puur esthetisch, maar ook functioneel met veel extra’s. 
Bijvoorbeeld de kassen op het dak van de 140m hoge 
toren van het het project MARK in Utrecht, waar ‘urban 
farmers’ producten leveren aan het restaurant in het 
pand. Goed voor de bewoners, de gemeenschap en 
de stad. Want onze ruimte is niet onuitputtelijk. We 
moeten de lucht in, ook als oplossing van de problemen 
op de woningmarkt. Anders houden we geen groen 
meer over in Nederland. We moeten juist meer ruimte 
geven aan groen op de grond en minder aan auto’s. Ik 
gebruik alleen de fiets of het openbaar vervoer.’ 

TEVREDEN ‘Bij de Architekten Cie. is het een prettige 
werkomgeving met een goede structuur. Ik heb fijne 
opdrachtgevers, waarmee ik innovatieve gebouwen 
kan neerzetten. Zoals EDGE West en First. Dat zijn 
de meest complexe opdrachten die me het meest 
hebben uitgedaagd als architect. Daar leer ik van. Dat is 
trouwens mijn motto: een leven lang leren. Dan wordt 
je alsmaar beter.’


