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Jos Broekman, roy 
Binneveld en nienke schram 
van design&Build partner
ditt officemakers ziJn 
alle drie Betrokken BiJ 
de inrichting van een 
net opgeleverd, iconisch 
geBouw op de zuidas te 
amsterdam, valley. 

ontwikkeld door edge 
technologies, ontworpen 
door het Befaamde 
architectenBureau mvrdv 
en het vele groen aan 
en op de gevel is voor 
rekening van gelauwerd 
tuinarchitect piet oudolf.

Jos Broekman roy Binneveld nienke schram
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‘Valley is, net na oplevering, volgens velen al het meest 
toonaangevende gebouw op de Zuidas’, stelt Schram, partner bij 
Ditt. Voor dit project deed ze de onder meer de acquisitie. ‘Door 
de architectuur en het volkomen geïntegreerde, vele groen is het 
een eyecatcher. Dat vindt geloof ik iedereen die op de Zuidas komt. 
Vijftien jaar geleden werd The Rock op de Zuidas opgeleverd, dat 
is een stoer kantoorgebouw, maar wel een monoliet. Valley is een 
voorbeeld van een mix van verschillende functies: wonen, werken, 
cultuur, veel groen in en op het gebouw. Dat past veel meer bij deze 
tijd. Daarnaast is het voor deze plek, de Zuidas, goed als er meer 
gewoond wordt, dat komt de levendigheid ook ’s avonds ten goede. 
Dit gebouw bestaat voor 60%-70% uit appartementen. We hebben 
overigens niet het gehele gebouw ingericht. We werken in Valley 
voor Bridgestone Mobility Solutions en voor hen hebben we drie 
verdiepingen in het gebouw ontworpen en gebouwd.’

Van oorsprong Japans ‘Het is een van oorsprong Japans 
bedrijf’, zegt Roy Binneveld, eindverantwoordelijk voor zowel 
de calculatie als de bouw voor Bridgestone. ‘We hebben de pitch 
gewonnen die was uitgeschreven onder tien partijen. Die pitch 
wonen we mede door onze integrale aanpak; design, build en 
operate. Deze aanpak levert voordelen op voor de communicatie 
en coördinatie en ook worden projecten zo sneller gerealiseerd en 
zijn er lagere faalkosten. Bridgestone heeft meerdere vestingen in 
Europa, onder meer in Leipzig en Barcelona. Amsterdam wordt 
hun Europese hoofdkantoor. Dit is voor hen naast hoofdkantoor 
ook centrale samenwerkingsplek en showroom. Het concept 
voor de drie verdiepingen is, in nauwe samenspraak met hen, al 
gemaakt voor covid en helemaal uitgewerkt tijdens de lockdown-
periode en erna. Het gebouw is speels, bijna organisch gebouwd, 
met gekke hoeken en nisjes. In het interieurontwerp en in de 
plattegrond hebben we het organische en speelse ook laten 
terugkomen. We hoefden eigenlijk weinig aanpassingen te doen 
aan het ontwerp wegens covid, want zij zaten al op het spoor 
van hybride werken. We hebben plekken gecreëerd om elkaar te 
ontmoeten, kennis te delen en klanten te spreken. En natuurlijk 
genoeg stille ruimtes en ruimtes waar je met voldoende privacy 
overleg kunt plegen. Daarvoor hebben we ook een goede zonering 
gemaakt. Zones waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen 
overleggen worden gebufferd door stille zones, waardoor je in die 

open zones prima kunt werken. De routing naar en van 
het restaurant, dat de D&B The Facility Group voor zijn 
rekening neemt, is natuurlijk ook belangrijk. D&B heeft 
meegedacht daarover.’

Eén tEam, Van bEgin tot oplEVEring Jos 
Broekman, Creative Director bij Ditt, en in deze rol 
ook eindverantwoordelijk voor het ontwerp, vindt het 
wezenlijk dat je vanaf het begin met hetzelfde team 
een dergelijk project realiseert. ‘In het verleden, bij 
een andere werkkring, heb ik wel meegemaakt dat 
een ontwerp van een architectenbureau ‘over de 
schutting wordt gegooid’ naar het project management 
bureau. Dan sneuvelen soms belangrijke dingen uit 
het ontwerp. Hier zijn we als één team van begin tot 
oplevering betrokken geweest bij de klant. Het was 
een intensief traject, waarbij het ontwerp onderweg 
nog flink wat aanpassingen heeft gekregen. Wij vinden 
dat je met dit soort opgaven flexibel moet zijn. De 
opdrachtgever moet kunnen ervaren hoe zaken in de 
praktijk uitpakken en dan moet je al doende dingen 
kunnen aanpassen. Ook al maken we echt goede 
VR-impressies, de realiteit kan zo hier en daar nog 
aanpassingen vereisen. Daar moet je als opdrachtgever 
ook voor open staan, ruimte voor geven. We konden 
met deze klant echt goed sparren. Het is fijn als een 
klant veel ideeën heeft, dan kom je samen tot nieuwe 
oplossingen. Bridgestone Mobility Solutions maakt 
sensoren om wagenparken te beheren. Dat gaat, 
tevens met behulp van big data, van track en trace 
tot signaalfuncties wanneer banden moeten worden 
vervangen. Technisch heel interessant. Die technische 
kant wilden ze graag ook terugzien in het interieur. Het 
ontwerp is echt een maatpak geworden.’ 

allEs moEt kloppEn Voor dE klant ‘We 
hebben heel hard gewerkt aan het inzichtelijk maken 
van de wensen en eisen van onze klant’, voegt Schram 
toe. ‘En het werd al gezegd door Jos, maar altijd gaat het 
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Jos Broekman - 
Creatief DireCteur

Waar kom je vandaan? 
’89 afgestudeerd van 
kunstacademie arnhem, 
meteen als zelfstandig 
ruimtelijk ontwerper 
gestart, ’93 Hollandse 
nieuwe opgericht, van 
‘14-‘19 creatief directeur 
bij DZaP, nu 2 jaar bij 
Ditt en dus mijn hele 
werkende leven in het 
ontwerpvak gezeten
Wat houd je bezig?
De rol van 
werkomgeving als 
hefboom/middel voor 
verandering/innovatie
aan welk project werk 
je?
als creatief 
eindverantwoordelijk 
binnen Ditt ben ik een 
intermediair tussen 
de opdrachtgever en 
het creatieve team, 
en ben dan ook vooral 
organisatiedenker met 
een ontwerpachtergrond
Wat wil je bereiken?
ik zie binnen Ditt nog 
prachtige kansen voor 
groei, zowel kwantitatief 
als kwalitatief. en dan 
kan mijn rol vooral 
gericht zijn op de studio, 
innovatieve processen 

en resultaten voor onze 
opdrachtgevers, wat 
flinke eisen stelt aan 
onszelf als studio 
Wat is je visie voor de 
toekomst?
ik ben een enorme 
optimist, maar maak 
me tegelijkertijd best 
zorgen over de wereld 
waarin we leven en hoe 
we daarmee omgaan. ik 
zie hoe verantwoordelijk 
mijn kinderen omgaan 
met dit bewustzijn en dat 
scherpt mezelf nog meer 
om steeds duurzame 
keuzes te maken, voor 
mezelf, mijn omgeving en 
de volgende generaties
Wat wilde je vroeger 
later worden?
indiaan 
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
Dat tegenslagen of 
verlies vaak goede 
leermomenten oplevert, 
mits je er aandacht aan 
geeft 
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Van de Vinea, mijn 
vrouw, mijn kinderen, 
opdrachtgevers, 
zakenpartners
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
niet altijd, maar ik heb 

wel een uitgesproken 
mening
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
echt goede wijn, verse 
sneeuw op een berg, 
mooie zeiltocht
Waar ben je bang voor?
te snel 
verouderingsproces 
(fysiek/mentaal), er is 
nog zoveel te doen en 
beleven
Wat/wie maakt jou 
boos?
onrechtvaardigheid
Wat/wie maakt je blij?
Goede verhalenvertellers 
met positieve 
inspirerende visies 
die je verrassen 
of je eigen denken 
doen kantelen, zoals 
Laurence Prusak, Jan 
Bommerez, maar ook 
Christien meindertsma 
of de kunstenaar 
arne Hendriks over de 
shrinking man
Waar moet je heel erg 
om lachen?
ik kan met een aantal 
goede vrienden 
onbedaarlijk leuke 
avonden hebben en 
tranen met tuiten 
lachen om met name de 
gevatheid van een paar 
van deze vrienden

Waar kun je wakker van 
liggen?
Van nog niet opgeloste 
ontwerpproblematieken 
waar ik ’s avonds te lang 
mee ben doorgegaan
Waar ben je trots op?
mijn lief en mijn 
kinderen
Wie is jouw held?
mijn lief
Wat is je favoriete 
muziek?
Jazz: Parker/Coltrane/
Hancock/Davis
Wat is je favoriete sport?
Zeilen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier
introvert of extravert?
extravert
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
Haar energie
Guilty pleasure?
kan slecht van 
chocolade afblijven
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Dat ik alles met zeer veel 
overtuigingskracht als 
waarheid zal brengen, 
ook al blijkt dat later wel 
eens niet waar

Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer
Welk vakantieland?
friesland
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
niets echt, kan 
natuurlijk verschillende 
dingen noemen maar 
niet belangrijk
Waar wil je vanaf?
rugprobleem
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
nog meer bewustzijn 
van mijn bevoorrechte 
positie met leuk 
werk, royale 
woonmogelijkheden en 
gezond gezin
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Langere zeiltocht dan 
paar weekjes vakantie

ZakeLiJke 
teruGBLik 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8
Beste zet:
John maatman als art 
director binnengehaald
opvallendste nieuws: 
terugkeer files
Leukste spontane 
ontmoeting:
rudolf de Boer in een e 
bike store (Cowboy)
Beste speech:
Voor mij recent/relevant 
simon sinek over 
consistency

PersoonLiJke 
teruGBLik 2021
Welk cijfer geef je 2021:
6-7 vanwege slepende 
hernia 
topserie netflix:

Geen seriekijker, maar 
unorthodox en it’s a sin 
wel goed 
sportieve hoogtepunt:
Dieptepunt vanwege 1, 
geen echte sportkijker
Beste boek:
Biografie Wolkers
Beste aankoop:
Cowboy bike
Vakantie: 
Begint al in amsterdam 
noord
Welke film maakte 
indruk:
1917 de one shot
Leukste Diner:
Voor anker onder 
Vuurtoreneiland 
inspirerend:
mt sessies met Brout
afscheid:
schoonvader
kippenvel:
Geboorte kleinkinderen 
(2 tegelijk)
onverslaanbaar:
mattijs, eigenaar Ditt, is 
een ongelofelijke ‘winner’
Hartverwarmend:
Het volwassen zien 
worden van je eigen 
kinderen
sportmaatje:
mijn lief
Zorgwekkend:
klimaatproblematiek
Geluk:
Droogvallen op een 
waddenplaat
restaurant:
Cornerstore
afzien:
rug
Grootste ondeugd:
Wijn
Grootste irritatie:
Welstandcommissies
allergezondste:
mijn lief

‘ door onze 
integrale aanpak, 
design, Build en 
operate, worden 
proJecten sneller 
gerealiseerd’

‘ wiJ kriJgen als 
BedriJf steeds 
grotere, complexere 
opdrachten’
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erom dat werkelijk alles klopt voor de gebruikers. De ambities van 
de klant staan op nummer 1. En dat nemen we zeer serieus. Als wij 
door omstandigheden op iets stuiten dat niet past bij het beeld dat 
we geschetst hebben, dan organiseren we onmiddellijk overleg. 
Dat kan betekenen, zeker later in het proces, dat je misschien 
aanpassingen moet doen die wellicht wat lastiger zijn. Natuurlijk 
moeten je altijd naar tijd en kosten kijken, maar liever hebben wij 
dat de klant werkelijk tevreden is en wij door een aanpassing later 
in het proces financieel misschien een veer moeten laten, dan dat 
je iets maakt waar toch een klein ‘butsje’ aan zit.’

rEndEring ’Een geweldig hulpmiddel bij de realisatie van onze 
ontwerpen zijn renders en VR-visualisaties’, weet Broekman. ‘Wij 
zijn uiteraard bedreven in het visualiseren vanaf plattegrond, 
maar voor de klanten is dat vaak lastiger. En natuurlijk moet de 
gebruiker het uiteindelijk ‘in het echt’ zien en ervaren, maar men 
is vaak heel verrast door onze VR-presentaties. Daarmee kun je 
vooraf al veel laten zien. Opdrachtgevers laten doorgaans niet ieder 
jaar een kantoor inrichten, daarom is het extra belangrijk dat het 
wordt zoals ze wensen, en dan geeft VR vaak een goed beeld. Voor 
ons is tevens de uitdaging als we een project gerealiseerd hebben, 
om het VR beeld naast het resultaat te tonen. Om te laten zien 
wat je met elkaar hebt afgesproken en hoe het daadwerkelijk is 
gerealiseerd. Dat werkt goed en geeft de klant ook een vertrouwd, 
veilig gevoel, dat je plan en resultaat ‘naast elkaar’ toont. En 
uiteraard vinden wij het heel leuk als het gevoel in het echt, 
wanneer de klant rondloopt in ons ontwerp, nog beter is dan ze 
verwacht hadden. Overigens hebben wij onze eigen VR-software 
in een proces van tien jaar ontwikkeld, telkens verbeterd en 
geperfectioneerd. We maakten die software destijds omdat we, 
nog altijd, een kantoor in Amsterdam en in Twente hebben. Met 
onze software konden we sneller visualiseren en overleggen over 
projecten. Daarbij moet je wel enigszins relativeren wat mogelijk 
is met rendering. Wij krijgen als bedrijf steeds grotere, complexere 
opdrachten. Dan kan het soms wat lastiger worden alle ruimtes 
met VR-visualisaties helemaal getrouw weer te geven.’

installatiEs ’Het is denk ook goed om nog wat te zeggen over 
de installaties in gebouwen, die steeds invloedrijker en complexer 

worden’, zegt Binneveld. ‘We stellen nu immers met 
zijn allen hogere eisen aan het kantoorklimaat, frisse 
lucht, koeling, aangename warmte. Het gebeurt nogal 
eens dat men bij de uitvoering van de inrichting van 
kantoren door die steeds omvangrijker installaties 
voor verrassingen komt te staan, wat tot enorme 
kostenposten kan leiden. Wij draaien het om en zoeken 
naar de randvoorwaarden vooraf voor de installaties, 
zodat je kostentechnisch juist niet voor verrassingen 
komt te staan. In dit gebouw is een extra uitdaging dat 
er via de plafonds gekoeld en verwarmd wordt, dat 
maakt je wat inflexibel met de wanden. We hebben 
daarom heel goed uitgedokterd hoe de installaties 
moeten worden. Zodat we onze wanden mooi kunnen 
integreren en de installaties goed passen, waardoor je 
meer geld overhoudt voor het gehele ontwerp.’

prEstatiEcontract ’Interessant om nog te 
noemen’, zegt Schram, ‘is dat we voor deze opdracht 
met een prestatiecontract hebben gewerkt. De prestatie 
om een goed kantoor, plug en play op te leveren. Het 
is uiteindelijk goed gelukt om alles gereed te hebben 
op de dag van oplevering. De hardware en software 
zijn operationeel, de keuken is klaar om te gebruiken, 
de gordijnen hangen, de koffiemachines werken, 
de ruimtereservering-systemen functioneren. Deze 
klant had geen programma van eisen geschreven. Ze 
vertrouwden erop dat wij alles voor hen zouden regelen 
en organiseren. Dat was niet eenvoudig, want we werkten 
immers in een gebouw dat nog niet af was. Er was soms 
weinig tijd om onze wensen en eisen - en dus eigenlijk de 
wensen van de klant - aan de bouwers kenbaar te maken. 
Bovendien is de oplevering van het gebouw 3-4 keer 
verschoven. Wij bewogen net als alle betrokkenen steeds 
mee met die verschuivende opleverdata. Dat maakte 
het wat ingewikkelder. Maar door dat meebewegen, 
voorkom je dat de klant na voltooiing van het gebouw nog 
maanden moet wachten op oplevering van het interieur. 
Bridgestone, de eerste huurder van Valley, kon er gelijk in 
en dat levert weer huurvoordeel op.’

nienke sCHram 

Waar kom je vandaan? 
Zeist, vastgoedkunde 
gesturdeerd
Wat houd je bezig? 
koken, sporten, werken, 
reizen, genieten van het 
leven!
aan welk project werk 
je? 
Bms in Valley en vele 
andere
Wat wil je bereiken? 
Workplace strateeg in 
2022
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
af en toe een beetje 
afwijken van het 
gebaande pad dan kom 
je veel verder
Wat wilde je vroeger 
later worden?
advocaat
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
Goed luisteren en niet 
wijzen naar anderen 
maar naar jezelf kijken
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
mattijs kaak
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
90% wel
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
nergens voor, ik hou van 
slapen
Waar ben je bang voor?
Het schip in de efteling
Wat/wie maakt jou 
boos?
onrecht in het systeem
Wat/wie maakt je blij?
mijn nieuwe nichtje Lilly
Waar moet je heel erg 
om lachen?
mijn vriendinnen van 
vroeger als we op ons 
jaarlijkse weekend in 
Zuid-frankrijk zijn. 
Waar kun je wakker van 
liggen?
Werk
Waar ben je trots op?
Dat ik partner geworden 
ben binnen Ditt 

officemakers
Wie is jouw held?
Beyonce
Wat is je favoriete 
muziek?
nederlandstalige muziek
Wat is je favoriete sport?
fitness, kracht of 
spinnen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier
introvert of extravert?
Beiden
optimist of pessimist?
Pessimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?
Wordt nooit boos op mij
Guilty pleasure?
Dim sums
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
Dat zijn er zoveel 
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer
Welk vakantieland?
thailand
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
Chanel tas
Waar wil je vanaf?
stress
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
rust, stilte en ruimte
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
reizen naar Zuid-afrika

ZakeLiJke 
teruGBLik 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8
mooiste moment: 
tekenen aandeelhouders 
ovk in september 2021
Beste zet:
Workshops aanbieden 
om de veranderingen 
van bedrijven en hun 
kantoorbehoeften in 
kaart te brengen 
mooiste deal:
kantoor van Bms in 
Valley (oplevering nov 

2021)
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
meeting met onze 
europese alliantie: 
studio alliance in 
amsterdam
opvallendste nieuws:
De “Leegloop” van de 
Zuidas 
Grootste irritatie:
Dat we nee moesten 
verkopen door de drukte 
op de materiaalmarkt
Leukste spontane 
ontmoeting:
Jonas kjellberg van 
nornorm
aan wie geërgerd:
niemand, ik erger me 
niet zo snel
Beste speech: 
marinka nooteboom
Beste zakenboek:
Hostmanship, de kunst 
mensen het gevoel te 

geven dat ze welkom zijn
Het meest geleerd van:
Brout en act on Vision
Vastgoedman van het 
jaar:
thom van Wijck - 
scalehub
Vastgoedvrouw van het 
jaar:
anne Berben – James 
town

PersoonLiJke
teruGBLik 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8
topserie netflix:
the killing
sportieve hoogtepunt:
2x per week sporten met 
collega’s 
Beste boek:
Hotel europa
Beste aankoop:
tv lift + tv 
Vakantie:

ibiza
Welke film maakte 
indruk:
nomadland
Leukste Diner:
Bij assiette 
CHamPenoise in reims
Beste song:
Bad habits – ed sheeran
inspirerend:
mijn vastgoedclub – De 
mooie stenenclub
afscheid:
Van de skinny jeans
kippenvel:
Bezoek aan concentratie 
kamp auswitz dit jaar
onverslaanbaar:
ajax – Borussia 
Dortmund in de arena
Hartverwarmend:
alle mensen die 
informeren hoe het met 
je gaat in minder leuke 
tijden
sportmaatje:

mattijs kaak
Zorgwekkend:
Het demissionaire 
kabinet
Geluk:
ten huwelijk gevraagd 
in een wijnveld in de 
Champagne
Held van 2021:
Peter r. de Vries
restaurant:
Le Pristine in antwerpen
afzien:
om 7.00 sporten na een 
avondje wijn
Grootste ondeugd:
Chilivlokken
meest gelachen:
om m. kaak 
Grootste verlies:
10 potjes rummicub van 
mattijs
Grootste irritatie:
sywert van Lienden

‘ het gaat erom dat 
werkeliJk alles klopt 
voor de geBruikers’

Bridgestone, The Valley
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