
zwerfATELIER® Amsterdam Slotervaart. 
Hoe werkt een plek?  
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Dwalend tijdens een zwerfAtelier® leer je anders te 
kijken naar plekken en plaatsen waar mensen zich thuis 
voelen. 
 
Je gaat sneller zien en begrijpen wat de logica van een 
plek waard is.  
 
Het begint allemaal met de eenvoudige vragen:  
Waar ben ik?  Waar kijk ik naar? 
 
 

Wat is de logica van een werkplek? 

WERK…   werkplek  werken   
 
werkruimte  werkgebied    
 
werkomgeving  werkwinkel  
  
werkklimaat   werkplezier 
 
werkverkeer   werkvolk 
 
       werkterrein… 
 



Wat is de logica van een werkgebied? 
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Wat is de logica van een werkomgeving? 
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Wat is de logica van een werkklimaat? 
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Wat is de logica van een werkadres? 

Bereikbaarheid – zichtbaarheid – imago  -comfort – ontmoeting – concurrentie – aanwezigheid… 
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konijn 



WAAR en wanneer? 

9 DECEMBER om 12:30u  

Johan 
Huizingalaan 
IBM 

Slotervaart 
ziekenhuis 
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         Tekenen om meer te zien en vrij te denken, 
 met ander evenwicht tussen  
 WOORD   +  BEELD 
 Kijken en begrijpen met een brein van een vos èn van een haas 

Het is maar hoe je kijkt.. 

WAT? 
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Het is maar hoe je kijkt.. 

                 Kijken  vangen  verbeelden ! 

         Zo werkt het: 
1. wat je ziet 

2. samenhang 

3. onderdelen in een groter geheel 

HOE? 
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Waar ben ik? 

SLOTERVAART ZIEKENHUIS 
• Het gemeentelijk Slotervaartziekenhuis is 

een algemeen ziekenhuis te Amsterdam-Nieuw-
West. Bij ingebruikname (1975) het modernste 
ziekenhuis  van dat moment. Het ligt aansluitend 
naast  o.a. het Nederlands Kanker Instituut-
Antoni van  Leeuwenhoekziekenhuis en 
het Verpleeghuis Slotervaart. 
 

• Het ziekenhuis  kreeg in 1975 een paar speciale 
opdrachten mee. Zo moest bijzonder aandacht 
worden besteed aan bejaarden, chronisch 
zieken en armlastigen. Hierdoor is het 
Slotervaartziekenhuis gespecialiseerd 
in geriatrie en reumatologie. Daarbij werkt het 
ziekenhuis nauw samen met 
het Reade (voorheen het Jan van Breemen 
Instituut) (reumatologie) en het Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis (oncologie). Tevens 
moest het ziekenhuis een belangrijke 
opleidingsplaats worden voor artsen, medisch 
specialisten, verloskundigen, verpleegkundigen 
en paramedici. 
 

• Op 1 juli 1997 werd het gemeentelijk ziekenhuis 
geprivatiseerd en ging verder als stichting. 
Sindsdien werd het ziekenhuis voortdurend 
bedreigd met sluiting of fusie door de hevige 
concurrentie van het Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis en VU Medisch Centrum. 

ACTA-gebouw aan de Louwesweg. Tegenwoordig studentenflat 

SLOTERVAART 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Stadsdeel Slotervaart was van 1990 tot 2010 

een stadsdeel van de gemeente Amsterdam 
Per 1 mei 2010 is het opgegaan in het nieuwe stadsdeel Amsterdam 
Nieuw-West. Het stadsdeel heeft ca 46.000 inwoners en heeft een 
oppervlakte van 11,14 km². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sinds 2001 zijn er grote werkzaamheden in uitvoering in het kader 

van de 'Stedelijke vernieuwing'.  
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    FOCUS                 ACTIE 
1.Johan Huizingalaan 765  
  STARTPUNT   WELKOM 

   korte introductie, kijk om je heen, wat trekt je aandacht? 

      tekenopdracht, 8 minuten 

2.Ontmoeting  korte uitleg en 2e tekenopdracht, 

3.Flexibiliteit  korte uitleg en 3e tekenopdracht, 

   intermezzo  

   waarbij we praten over een aantal van elkaars tekeningen 

4.Technologie  korte uitleg en 4e tekenopdracht,.  

5.Toekomstwaarde     korte uitleg en 5e tekenopdracht,  

   aansluitend praten over elkaars tekeningen. 

 

EINDPUNT   DANK EN GROET  uit het zwerfAtelier®.  

WAT & WAAR? 

Het is maar hoe je kijkt.. 
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Het is maar hoe je kijkt.. 

Germaine Sanders  
stedenbouwkundige conceptontwikkelaar adviseur trainer spreker 
 
Voor professionals die werken aan interdisciplinaire projecten die moeilijk 
van de grond komen of die dreigen vast te lopen. Ik help je om te focussen en 
koers te houden. En ik leer je hoe je dat makkelijk zelf kunt doen.  

 
SUCCES, veel plezier, 

dank en graag tot ziens. 
WIE? 
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