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VAN DE REMBRANDTTOREN… 
Broerse: ‘Norton Rose Fulbright, een 
van de grootste advocatenkantoren ter 
wereld, begon in 2002 als green field law 
firm in Nederland en vestigde zich in de 
Rembrandttoren. Toen het huurcontract 
na tien jaar moest worden verlengd, werd 
besloten daar te blijven. We zaten goed in 
de Rembrandttoren en het Amstelkwartier 
en zagen daar ook mogelijkheden voor 
groei die we de afgelopen jaren hebben 
verwezenlijkt. De Zuidas was toen nog niet 
voor ons.’ 
Houwen (Head of Real Estate Markets 
Benelux bij gebouweigenaar Commerz 
Real): ‘Nu wel?’
Broerse: ‘Ja. Duurzaamheid is de 
belangrijkste drijfveer. Dankzij de 
herontwikkeling die eraan ten grondslag 
ligt, wordt 2Amsterdam een heel 
duurzaam kantoor dat over het BREEAM 
Excellent-certificaat beschikt. Dat sluit 
beter aan bij onze duurzame ambities als 
advocatenkantoor. Bovendien denken we 
dat de Zuidas nu meer aansluit bij hoe we 
werk en kantoor zijn gaan beleven. Net 
als andere kantoren zijn ook wij tijdens 
de coronapandemie vooral thuis gaan 
werken. Post corona willen we een aantal 
voordelen van dat thuiswerken behouden 
en naar een hybride werkomgeving gaan. 
Dat willen we vanaf medio 2022 gaan 
doen in een nieuw kantoor dat daar qua 
inrichting en indeling geschikt voor is. Op 
kantoordagen willen onze medewerkers 
niet alleen verbinding maar ook reuring, 
zowel op kantoor als buiten. Die vinden ze 
op de Zuidas tegenwoordig meer dan in het 
Amstelkwartier.’
Hanssen (Associate Director Agency 
bij CBRE Nederland, dat de transactie 
begeleidt): ‘Klopt. De Zuidas bestond van 
origine vooral uit grote, monofunctionele 
kantoren maar dat is de laatste jaren 
enorm veranderd. Er zijn veel woningen, 
hotels en andere functies toegevoegd, 
waardoor het gebied een volwaardig 
en dynamisch onderdeel van de stad is 
geworden.’

… NAAR 2AMSTERDAM Houwen: 
‘De transformatie van de voormalige 
kantoortorens van AkzoNobel en Stibbe 
naar het multifunctionele complex 

2Amsterdam, staat model voor de 
metamorfose die de Zuidas ondergaat. In 
de ene toren heeft de kantoorfunctie plaats 
gemaakt voor de vier sterren hotelformule 
INNSiDE van de Spaanse hotelketen Meliá. 
Er zijn  328 kamers, een Spaans restaurant 
met bar op de begane grond en skybar 
Cielo op de bovenste verdieping. De andere 
toren gaat plaats bieden aan een multi-
tennant kantoor van 20.000 m2 met grote, 
flexibel in te delen verdiepingen, waarvan 
er vier door Norton Rose Fulbright worden 
gehuurd.’
Hanssen: ‘In 2Amsterdam komen 
de huidige vraag en antwoord op 
kantoorgebied prachtige wijze samen. 
Norton Rose Fulbright wil hybride werken 
in een modern en duurzaam kantoor, dat 
zich bevindt in de levendige omgeving 
waarin medewerkers zich tegenwoordig 
prettig voelen. Commerz Real heeft met 
deze herontwikkeling heel goed ingespeeld 
op die vraag, door niet alleen 20.000 m2 
kantoor te herontwikkelen maar ook een 
hotel, een restaurant, een skybar en allerlei 
andere faciliteiten op hospitality-gebied toe 
te voegen.’
Broerse: ‘Ik ben ervan overtuigd dat je een 
advocatenkantoor moet runnen als een 
vijfsterrenhotel. Dat betekent: maximale 
service. Die kunnen we hier bieden, 
zowel aan onze klanten als aan onze 
medewerkers.’  

HYBRIDE WERKEN Broerse: ‘In het 
nieuwe kantoor gaan we hybride werken, 
volgens het 2-2-1-model: twee dagen 
thuis, twee dagen op kantoor en één 
dag naar keuze, thuis of op kantoor. 
Momenteel hebben we in Amsterdam 
honderd medewerkers, maar in 
2Amsterdam krijgen we ruimte voor 140 
man/vrouw. Op die manier kunnen we 
zowel onze verwachte groei als het hybride 
werken faciliteren. Met onder andere een 
bar en een lounge, wordt de zestiende 
verdieping daarbij het ‘social hart’ van ons 
kantoor.’
Hanssen:’ ‘Net als de andere 
huurders kan Norton Rose Fulbright 
bovendien ook gebruik maken van alle 
gemeenschappelijke voorzieningen 
op de begane grond, waaronder 
vergaderruimten, een gym en een lounge. 

Na twintig jaar in de Rembrandttoren, 
verhuist Norton Rose Fulbright medio 
2022 naar 2Amsterdam. Martijn Houwen 
(Commerz Real) en Niels Hanssen 
(CBRE) zijn het eens met Daphne Broerse, 
managing partner in Amsterdam: op de 
Zuidas kan het advocatenkantoor op een 
duurzame manier doorgroeien.

VLNR: Martijn Houwen, 

Daphne Broerse en 

Niels Hanssen
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Wat was voor jou de 
grootste les uit 2021? 
Het combineren van 
het vaderschap (ik 
ben sinds juni 2020 
vader van een prachtige 
dochter) met een drukke 
baan in een herstellende 
kantorenmarkt en een 
snel veranderde wereld

-----------------------
DapHne Broerse

Zakelijke 
vooruitBlik 2022
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022? 
in 2022 bestaat nrF 
amsterdam 20 jaar, 
een moment van 
terugblikken maar met 
name vooruit kijken. 
We hebben met elkaar 
in 20 jaar een geweldig 
mooi kantoor neergezet. 
Dat gaan we vieren met 
iedereen die daaraan 
heeft bijgedragen, (oud)
collega’s en cliënten! 
Grootste uitdaging? 
De verhuizing van een 
“going concern” in goede 
banen leiden, zonder 
te veel verstoring voor 
onze collega’s en geen 
verstoring voor onze 
cliënten
Wat staat in elk geval op 
de planning? 
De verdere groei van ons 
kantoor in amsterdam. 
samenwerken aan de 
advocatuur van de 
toekomst met leuke 
mensen
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
De afgelopen twee jaren 
waren, vooral vanwege 
de Covid pandemie, 
tijden van het creëren 
van rust en stabiliteit in 

Ook in die zin is 2Amsterdam helemaal 
toegerust op het hybride en efficiënte 
werken dat bedrijven én werknemers 
tegenwoordig willen.’

DUURZAAMHEID Broerse: ‘De verhuizing 
naar een BREEAM Excellent-gecertificeerd 
kantoor, zien we als een goed begin. Zelf 
willen we de lat nog een stuk hoger leggen, 
bij de inrichting en het gebruik van onze 
verdiepingen en ruimten maar ook naar 
onze klanten toe. Helemaal papierloos zal 
onze bedrijfsvoering nog niet worden, maar 
illustratief is wel dat we geen bibliotheek 
krijgen in 2Amsterdam. In het verlengde 
daarvan grijpen we de verhuizing aan om 
een enorme digitaliseringsslag te maken.’
Houwen: ‘Daar sorteren we op voor door 
2Amsterdam te voorzien van bGrid, een 
open source sensor-backbone-systeem 
waar allerlei duurzame functies op het 
gebied van binnenklimaat, verlichting en 
CO2-gehalte op kunnen worden ingeplugd. 
Alle gebruikers krijgen een app, waar 
bijvoorbeeld een community-functie en 
het duurzame parkeersysteem ParkBee al 
standaard op zitten, maar waar huurders 
zelf ook functies als ‘asset tracking’ aan toe 
kunnen voegen.’
Broerse: ‘Daar gaan we zeker gebruik 
van maken. Niet omdat digitalisering 
een doel op zich is, maar omdat het onze 
bedrijfsvoering duurzamer kan maken en 
ons werk efficiënter en aangenamer.’ 

de organisatie, nu gaan 
we weer met volle kracht 
vooruit en ik heb daar 
heet veel zin in

persoonlijke 
vooruitBlik 2022
Wat ga je anders doen 
dan in 2021? 
veel meer sporten, dat is 
er helaas de afgelopen 
tijd bij ingeschoten, 
en trainen voor de 
halve marathon van 
amsterdam 
Wat staat absoluut in je 
agenda?
Mijn kinderen, samen 
spelen (ze zijn 6 en 9 
jaar oud) en veel lachen 
en genieten
Goed voornemen?
Door de Covid 
pandemie was het 
soms toch moeilijk om 
die verdiepingsslag te 
kunnen maken in je 
relaties met vrienden, 
collega’s en cliënten. ik 
wil dat graag in 2022 
gaan inhalen
Wat was voor jou de 
grootste les uit 2021?
Het zijn twee lessen 
geweest die ik in mijn 
leven tot op heden 
vaak me zelf heb 
voorgenomen: het is 
soms wat het is, en 
je kunt het zelf alleen 
maar beter maken. Met 
energie en plezier in de 
dingen die je doet kom 
je vaak de moeilijkste 
zaken te boven, en ik 
heb ook in 2021 mijn 
lessen daar uit geleerd. 
enthousiasme voelen 
en overbrengen is 
belangrijk en maakt 
voor mij de lol in mijn 
werk en mijn privé 
leven. 

‘�Ik�ben�ervan�
overtuigd�dat�je�een�
advocatenkantoor�
moet�runnen�als�een�
vijfsterrenhotel.�Dat�
betekent:�maximale�
service’

----------------------
Martijn HouWen

Zakelijke 
vooruitBlik 2022
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022? verdere 
mooie invulling van 
2amsterdam realiseren. 
Wij werken nog aan  2 
nieuwe hotels waar 
de bouw net gestart 
is en daarnaast willen 
we graag uitbreiden 
door investeringen 
in betaalbare 
huurwoningen. Deze 
investeringscategorie 
loopt in Duitsland 
inmiddels erg goed en 
willen we ook graag in 
nederland voortzetten. 
De markt is echter zoals 
bekend erg competitief, 

wij zijn echter altijd 
in voor partnership 
structuren en hopen via 
deze manier ook hier in 
door te groeien
Grootste uitdaging? 
De juiste balans 
behouden tussen werk 
en privé, dit is toch erg 
door elkaar gaan lopen 
de afgelopen 2 jaar door 
het vele thuiswerken
Wat staat in elk geval op 
de planning?
 verdere verdieping van 
onze esG doelstellingen 
en hoe we deze in 
de praktijk kunnen 
realiseren
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
Meer face to face 
contact dan de 
afgelopen 2 jaar, ervan 

uitgaande dat dit kan. 
ik heb gemerkt dat 
de digitale meetings 
erg handig zijn echter 
het echte contact 
ook met collega’s van 
het hoofdkantoor in 
Duitsland werkt toch 
prettiger, creatiever en 
beter naar mijn mening

persoonlijke 
vooruitBlik 2022
Wat ga je anders doen 
dan in 2022? 
Goede work/life balans 
handhaven, af en toe 
ook afschakelen om 
daar weer nieuwe 
energie mee op te doen
Wat staat absoluut in je 
agenda? 
skivakantie, na 2 jaar 
niet geweest te zijn heb 

ik daar wel erg veel zin in 
Goed voornemen? 
ik ben meestal niet 
zo van de goede 
voornemens die 
vervagen vaak te snel.. 
;-))
Waar ga je meer tijd 
en aandacht aan 
schenken? Waaraan 
minder? 
Meer tijd met familie 
echt samen en buiten 
doorbrengen, tijdens 
de corona tijd hebben 
we toch gemerkt dat er 
onbewust meer binnen 
“gehangen” wordt, zeker 
door de kinderen met 
alle digitale middelen, 
dit terwijl wij parken, het 
strand en de duinen voor 
de deur hebben liggen
Wat was voor jou de 

grootste les uit 2021? 
De snel veranderende 
omstandigheden en 
hoe de maatschappij 
daarmee omgegaan 
is. ik vindt het toch 
wel bijzonder hoe de 
maatschappij redelijk 
heeft doorgedraaid 
onder bijzondere 
omstandigheden. De 
digitale technieken 
bieden hiertoe heel veel 
mogelijkheden, voor de 
toekomst is het wel de 
vraag hoeveel impact dit 
op het dagelijks leven 
gaat hebben en of er 
nog genoeg momenten 
zijn om ook te kunnen 
genieten van kleine vaak 
nietszeggende dingen

----------------------
niels Hanssen

Zakelijke 
vooruitBlik 2022
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022? 
verder bijdragen en 
het definitieve herstel 
van de amsterdamse 
kantorenmarkt, met een 
positieve en energieke 
mindset
Grootste uitdaging? 
De juiste balans 
behouden tussen werk 
en prive
Wat staat in elk geval op 
de planning? 
een bezoek aan een van 
de internationale CBre 
kantoren elders in de 
wereld
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? 
volledig implementeren 
en eigen maken van 
onze nieuwe hybride 
manier van werken

persoonlijke 
vooruitBlik 2022
Wat ga je anders doen 
dan in 2022? 
Zorgen voor een goede 
balans in de nieuwe 
manier van hybride 
werken
Wat staat absoluut in je 
agenda? 
Weer een mooie (verre) 
reis maken
Goed voornemen? 
De strade Bianche in 
toscane fietsen
Waar ga je meer tijd 
en aandacht aan 
schenken? Waaraan 
minder? 
Meer aan dingen die 
weer kunnen en niet 
konden tijdens de 
lockdown


