
Naam:  Jan Breukelman 
Leeftijd:  30 jaar 
Functie bij IDDS: Teamleider en planoloog bij IDDS Ruimte & Ontwikkeling 
 
Jan Breukelman is teamleider bij IDDS Ruimte & Ontwikkeling. Hij is geen vreemde, want hij is al sinds 2016 onze specialist in ruimtelijke 

ordening. Die kennis past goed bij IDDS Ruimte & Ontwikkeling, de afdeling waar we locatieontwikkelingen integraal begeleiden.  

Sinds Jan op ‘de R&O-kamer’ zit, staat er een schaakbord op tafel. Meerdere collega’s hebben reeds een poging gewaagd…. Tevergeefs.  

 
 
Je bent van origine planoloog en stedenbouwkundige. Welke 
kennis breng je in bij R&O? 
Hopelijk dat. Dus: hoe de ruimtelijke ordening in ons land in 
elkaar steekt en hoe je daar bij je locatieontwikkeling rekening 
mee moet houden. Hoe je een ontwikkeling zo kan insteken dat 
‘ie niet alleen realiseerbaar, haalbaar en planologisch inpasbaar 
is, maar ook met een bepaalde ruimtelijke kwaliteit.  
 
 
‘Niet alleen planologisch inpasbaar’? Dat een idee überhaupt 
mogelijk is bedoel je? En … ruimtelijke kwaliteit? Wat is dat? 
Wie bepaalt dat? 
Dat wil zeggen met aandacht voor wat ik maar even noem de 
trits van Friso (vrij naar Friso de Zeeuw, tot december 2017 
praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft): de 
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van een gebied / voor 
verschillende stakeholders en met volwaardige aandacht voor 
het milieu. Die afweging wordt overigens ook een interessante 
binnen de nieuwe Omgevingswet. 
 
 
Wat is voor jou het belangrijkste dat je als teamleider bij R&O 
wil gaan aanpakken? 
Bewaken dat we de inhoudelijke lijnen die we hebben uitgezet 
binnen R&O (en die grotendeels al uitgezet waren voor ik bij 
R&O kwam) blijven volgen. Dus niet door de druk van de 
projecten van alledag het strategische kader uit het oog 
verliezen en alle goede voornemens laten verwateren. Meer 
bedrijfsbreed: dat we de doelgerichte samenwerking doorlopend 
verbeteren en koppelen aan onze integrale dienstverlening. 
Integrale Dienstverlening, Doelgerichte Samenwerking, dat is 
IDDS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan samen met R&O collega Anja bij de Braassemloop in 
Roelofarendsveen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat is IDDS! Is dat wat ons bedrijf volgens jou leuk maakt? 
Ja. Dat integrale karakter en het belang dat wordt gehecht aan 
de samenwerking maakt dat het contact altijd laagdrempelig is: 
je kunt bij iedereen aankloppen. In lijn daarmee de collegiale 
sfeer en – meer professioneel gezien – het gemak waarmee je 
dus een specialist kunt raadplegen. 
 

 
Het bewuste schaakbord in de R&O kamer, waarop Jan nog ongeslagen 
is. We dagen u uit! 
 
Over specialismen gesproken, je kunt ook een aardig potje 
schaken. 
Tja, dat doe ik al sinds mijn 4e met veel plezier. Ik bungel net onderaan 
de top 100 van Nederlandse schakers en speel in de 1e klasse KNSB 
voor Paul Keres. Een club uit mijn studentenstad Utrecht waar 
gezelligheid hoog in het vaandel staat. Ik heb in mijn jeugd veel aan 
Nederlandse Kampioenschappen meegedaan en ben ooit gedeeld 
eerste geworden, maar nooit ongedeeld. Wel ben ik achtvoudig 
regerend Nederlands kampioen doorgeefschaak met mijn beste vriend 
Erik-Jan Hummel. Maar niet heel veel mensen nemen dat spelletje 
serieus hoor. 
 
 
Dan nog die andere competitie. Ben je al klaar voor de 10 km in 
Voorschoten? 
Nog niet, ik sta alweer een week stil door de kou. Maar vóór het 
eind van de Z&Z-reeks wil ik onder de 43 min lopen en wat is er 
mooier dan die tijd neer te zetten in mijn nieuwe woondorpje… 
 
[Tijdens de Voorschotenloop is 43:35 geklokt. Wel een PR, maar nog 
niet onder die 43 min! Het werd de Braassemloop, 42.56 ]

Aangenaam! 


