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H
et licht stroomt naar binnen in het pand van
MTV Networks. Het dak en de voorpui van 
het pand zijn van glas en dankzij de ruimtelijke

indeling – de verdiepingen zijn rond een grote hal
gebouwd – kan het zonlicht overal komen. Het hele
gebouw straalt openheid uit. En dat past goed bij MTV
Networks. Hier zijn creatieve geesten aan het werk.
Veelal jonge mensen, de gemiddelde leeftijd is dertig jaar,
die makkelijk bij elkaar aankloppen en met elkaar overleg-
gen. Bijvoorbeeld aan de tafels in de hal of in de gezellige
zitjes die tussen de (flexibele) werkplekken zijn te vinden. 

21 kanalen  

Het is nu twee jaar geleden dat MTV Networks de voor-
malige werkplek Studio Concordia in Bussum, een van
de eerste televisiestudio’s van Nederland, verruilde voor
de hypermoderne voormalige timmerfabriek van project-
ontwikkelaar MediaWharf. ‘We groeiden uit het pand’,
zegt Dennis Mulder, Facility Manager bij MTV Networks.

Dat is niet zo gek als je bedenkt dat MTV Networks het
hoofdkantoor is voor Northern Europe en maar liefst 21
kanalen uitzendt. Dennis Mulder: ‘Wij zenden MTV, TMF,
Comedy Central en Nickelodeon uit, maar hebben ook
verschillende digitale themakanalen. Daarnaast verzorgen
we de uitzendingen van MTV Noorwegen, Finland,
Denemarken en Zweden.’ 

Van bedenken tot uitzenden  

De voormalige timmerfabriek op de NDSM-werf bleek
de ideale plek voor MTV Networks. Het pand beslaat
6.500 m2 en bestaat voor grofweg eenvierde aan studio/ -
techniekruimte en voor drievierde uit kantoorruimte. Er
zijn 200 werkplekken, waarvan 50 flexibel. MTV
Networks werkt veel op projectbasis, vandaar dat de
bezetting kan verschillen. ‘Hier gebeurt alles’, zegt
Dennis Mulder als hij het pand laat zien. ‘Van het beden-
ken tot het verkopen en uitzenden van programma’s. In
dit pand zitten de directie, financiële zaken, sales, de

MTV Networks verhuisde twee jaar geleden naar de hippe NDSM-werf aan het IJ in Amsterdam:

een vrijplaats voor individuele kunstenaars, ambachtslieden en mediagerelateerde bedrijven. Gom

is in het nieuwe pand, een voormalige timmerfabriek, verantwoordelijk voor de dagelijkse schoon-

maak. Dennis Mulder, Facility Manager: ‘Wij zijn zo blij met voorman Mustapha El Khamlichi dat

we hem voor de hoofdrol in onze bedrijfsfilm hebben gevraagd.’

MTV NETWORKS PRESENTS...

‘GOM’ER MUSTAPHA 
IS ONZE 
SPECIAL AGENT’



‘GOM IS DE PERFECTE PARTIJ VOOR ONS. 

WE HEBBEN VOOR GOM GEKOZEN,

OMDAT HET BEDRIJF PROFESSIONEEL IS

EN GOED COMMUNICEERT’



facilitaire dienst, het productontwikkelingteam, de
researchafdeling, de creatieve afdeling, de planners en
het broadcastingteam.’ Dennis Mulder is met zijn twee
assistenten verantwoordelijk voor een breed pakket aan
facilitaire diensten: de catering, schoonmaak, beveili-
ging, receptie, de technische dienst, ondersteuning bij
evenementen en inkoop en relatiebeheer. Hij zit dan ook
geregeld om de tafel met leveranciers en dienst -
verleners. ‘De meeste contracten lopen drie jaar waarna
de opties weer open liggen.’

Blijvertje  

Dennis Mulder: ‘Gom is de perfecte partij voor ons. We
hebben voor Gom gekozen, omdat het bedrijf professi-
oneel is en goed communiceert.’ Maar dat Gom voor
MTV Networks een blijvertje is, is ook te danken aan
voorman Mustapha El Khamlichi. ‘Mustapha is een
geboren schoonmaker. Hij neemt zijn werk heel serieus
en neemt veel verantwoordelijkheid.’ Mustapha El
Khamlichi leidt het schoonmaakteam dat doordeweeks
elke ochtend van 06.00 tot 09.00 uur schoonmaakt.
‘Het team stofzuigt,    maakt de werk plekken, de keuken-
blokken en de werktafels schoon en dweilt eens per
twee weken de studio’s. Daarnaast haalt het team een
keer per week de schrobmachine over de grintvloer van

het bedrijfsrestaurant.’ Voor de 4000 m2 glas, die het
pand telt, komt vier keer per jaar een aparte ploeg langs.
‘Maar het dagelijkse team haalt natuurlijk wel 
tussendoor vingerafdrukken op de scheidingswanden
weg.’ Laat er na elven iemand een kopje koffie vallen,
dan is er geen paniek. Mustapha El Khamlichi blijft altijd
tot 14.00 uur om de boel bij te houden en heeft voor
elke calamiteit een snelle oplossing.

‘Special agent’ Mustapha  

Dennis Mulder: ‘Iedereen bij MTV Networks kent
Mustapha. Hij staat altijd voor iedereen klaar.’ Zijn bekend -
heid dankt de schoonmaker aan zijn optreden in de
bedrijfsfilm die in 2008 gemaakt werd over de jaarplan-
nen. ‘Mustapha is de rode draad in de film, hij verbindt
de scènes aan elkaar als ‘special agent’, vermomd als
schoonmaker. Hij is door zijn acteerprestatie makkelijk
aanspreekbaar geworden voor de medewerkers. In een
groot bedrijf maak je meestal geen praatje met de
schoonmaker. Hier wel!’

Limonaderace  

In de studio’s van de voormalige timmerfabriek worden
alle Nederlandse programma’s opgenomen. Daarbij is 
in de regel geen publiek aanwezig. Een uitzondering 



vormen de opnames van SuperNick, de live-uitzending
van Nickelodeon op zaterdagochtend. Dennis Mulder:
‘Tijdens dit programma strijden basisschoolklassen
tegen elkaar en zijn er soms wel honderd kinderen aan-
wezig.’ Dankzij limonaderaces en taartgooiacties kan
het een flinke bende worden. ‘Daarom komt er ook elke
zaterdag een van de schoonmakers een paar uur langs
om na de uitzending de studio schoon te maken.’

Verduurzamen  

MTV Networks blijft voorlopig op de nieuwe locatie.
Dennis Mulder: ‘We willen qua personeel niet meer
groeien en hebben daarom een huurcontact voor tien
jaar afgesloten, waarvan er nu pas twee verstreken zijn.’
De focus van MTV Networks verandert de komende
jaren wel. ‘We willen een groene omroep worden, de
programma’s richten zich dan ook steeds vaker op ver-
duurzamen. Deze trend zetten we ook door in het
gebouw. Zo gaan we    bijvoorbeeld bewegingssensoren
plaatsen, waardoor verlichting alleen brandt op die plek-
ken waar mensen aan het werk zijn. De schoonmaak-
middelen die Gom gebruikt, zijn al jaren milieuvrien delijk
en dat heeft vooral met het arbo-beleid te maken, maar
is mooi meegenomen.’

  

Gom heeft een contract voor onbepaalde tijd 
bij MTV Networks en is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse schoonmaakwerkzaam heden en
de schoonmaak na de liveopnames van
Nickelodeon op zaterdag. Daarnaast levert
Gom bij evenementen mensen voor de toiletten
en doet Gom natuurlijk ook de schoonmaak na
afloop.

VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN


