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Wat vind jij van Business Park  
Amsterdam Osdorp?  
Werknemers in gesprek met SADC.



Aan de westkant van Amsterdam gaat de 
ontwikkeling van Business Park Amsterdam 
Osdorp rond 2020 de tweede fase in. 
Duurzaamheid, de circulaire economie en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn 
de ambities voor het nieuwe bedrijventerrein. 
Het terrein moet onderdeel worden van de 
omgeving en daar echt iets aan toevoegen. 
Vaak wordt een terrein gezien als een plek 
met alleen maar ‘grijze gebouwen’. Terwijl het 
een plek zou moeten zijn waar de werknemer 
centraal staat en het prettig vertoeven en 
werken is. Maar hoe doe je dat? Door de 
huidige gebruikers van het bedrijventerrein 
vanaf de start mee te nemen in het proces. 
Dus ook bij de ontwikkeling van het nieuwe 
gebied. Peter Joustra, projectdirecteur van het 
nieuwe bedrijventerrein, vertelt over de 
nieuwe aanpak: out-of-the-boxparticipatie.

SADC en werknemers  
gaan out-of-the box: 
samen in gesprek over 
nieuw bedrijventerrein

‘Mijn wens is om van het nieuwe 
bedrijventerrein een gastvrij gebied te 
maken, waar medewerkers, passanten 
en bewoners uit de omgeving zich 
thuis voelen’

‘Het is prettig dat ik hier vanuit 
Alkmaar makkelijk met de auto kan 

komen. Het bedrijventerrein is ook 
erg goed bereikbaar. Fijn aan dit 

terrein is de ruimte en het groen. 
Het zou ook leuk zijn als je een goed 

broodje kunt kopen en een stukje 
wandelen om daar iets te gaan 
lunchen. Even het gebouw uit.  

Daar is nu wel ruimte voor, maar 
nodigt nog niet zo uit.’

Peter Joustra
Projectdirecteur 
GEM Lutkemeer

 ‘Business Park Amsterdam 
Osdorp ligt vlakbij de Tuinen 
van West. Met de lunchkeet 
van de KasKantine, een 
autarkisch restaurant uit 
Amsterdam Nieuw-West, 
zochten we de bedrijven op.  
We wilden op een 
laagdrempelige manier hun 
medewerkers spreken over de 
wensen ten aanzien van hun 
werkomgeving. Geen zakelijke setting in een zaaltje, 
maar buiten, op het terrein zelf. Letterlijk ‘out-of-the-
box’, het gebouw uit. Informeel en makkelijk zodat het 
niet te veel tijd zou kosten van de medewerker. Onder 
het genot van een lunch van de KasKantine stelden we 
een aantal korte vragen: Wat vind je positief aan dit 
terrein? En wat minder? Vertel eens: wat zou voor jou 
een bedrijventerrein leuk of gezellig maken? 

‘Wat mij vooral is bijgebleven, is dat medewerkers het 
groen en de rust waarderen. Die vormen voor hen een 
contrast met de drukke stad. Een van de medewerkers 
zei letterlijk ‘in de lunchpauze loop ik vaak door het 
groen. Dat is een manier om mijn hoofd leeg te 
maken’. Verder hoorden we veel over verkeers-
veiligheid, auto’s die door rood rijden of gevaarlijke 
manoeuvres maken. Eerder wist ik dat niet.  
Ook hoorde ik dat een aantal mensen de bereik-
baarheid met OV en fiets wel als positief ervaren.  
Bij deskundigen scoort dat juist vaak minder goed. 
Natuurlijk verdient dit punt nog steeds aandacht, 
maar dankzij onze gesprekken kregen we wel een 
genuanceerder beeld.’

‘Ik wil van het nieuwe businesspark een gastvrij gebied 
maken voor de medewerkers, maar ook voor de 
bewoners uit de omgeving. Een gebied waar ze zich ook 
na het werk en tijdens de lunchpauze thuis voelen.  
Waar activiteiten plaatsvinden. Je merkt dat er nu nog 
geen samenhang is; de werknemers van verschillende 
bedrijven komen nog niet met elkaar in contact. Terwijl 
juist dat sociale aspect een gebied leefbaar maakt. Het is 
de bedoeling dat medewerkers, maar ook passanten en 
omwonenden, zich prettig gaan voelen in deze 
werkomgeving. Op bedrijvenparken ‘oude stijl’ wordt 
vaak alleen gewerkt. Ze zijn vaak een ‘no go area’ voor 
omwonenden met alleen bedrijfsgebouwen.  
Een businesspark kan veel bieden. Denk aan faciliteiten 
in het weekend of aantrekkelijke groene gebieden waar 
iedereen op elk moment van de dag of week een 
wandelingetje kan maken.’ 

‘De bedrijven stonden er erg open voor. 95 medewerkers gaven praktische input, 
bijvoorbeeld over zaken als veiligheid en bereikbaarheid van het businesspark.  
Maar er waren ook wensen en ideeën die minder voor de hand lagen: een lunchroom 
met goede koffie en biologisch eten. Fruitbomen voor het plukken van eigen fruit. 
Vlindertuinen, sporten en buiten eten. Maar ook meer gemeenschappelijke 
activiteiten met andere bedrijven en fiets- en wandelroutes. Het is zomaar een  
greep uit de suggesties. We vroegen mensen echt out-of-the-box te denken en  
dat deden ze graag.’

Informeel 

‘Even mijn hoofd leeg maken’

Een gastvrij gebied: mensen moeten 
zich thuis voelen

Out-of-the-box: fruitbomen, barbecue en vlindertuinen

Niek Verhagen
G4S

Over Business Park
Amsterdam Osdorp

De ontwikkeling van Business Park 
Osdorp fase 1 ging in 2007 van start. 
Business Park Amsterdam Osdorp fase 
2 is nog in ontwikkeling en ligt tussen 
het huidige bedrijventerrein en de 
Tuinen van West. Verwacht wordt dat 
kavels vanaf 2020 beschikbaar zijn.
Gemeente Amsterdam en SADC 
werken samen aan deze ontwikkeling. 



www.sadc.nl
www.bpao.nl
Twitter: @BPAOsdorp Creating smart business parks

FACES: het people 
magazine van de 
bedrijvenparken
Elke dag gaan mensen 
met veel passie en plezier 
werken voor de meest 
uiteenlopende bedrijven. 
De mensen die dagelijks 
op de businessparken 

werken, daar draait het om. Zij maken 
het gebied leefbaar. SADC brengt 
daarom vanaf 2018 het magazine FACES 
uit met verhalen over medewerkers. 
Wat drijft ze? Wat is belangrijk?  
Een magazine volledig in de visie van 
SADC want: it’s all about people. 

‘De input van de huidige gebruikers geeft een extra 
dimensie aan onze planvorming voor de tweede fase, 
de fase waarin het Business Park Amsterdam Osdorp 
ontwikkeld wordt. En natuurlijk willen we iets doen 
met de ideeën die we in de lunchkeet hebben 
opgehaald. We koppelen de resultaten terug en laten 
zien dat we echt iets met de input doen. Bovendien 
willen we ook op het huidige terrein blijven 
verbeteren, samen met de medewerkers en met het 
parkmanagement. De komende jaren, in het 
ontwikkelingstraject, zullen we vaker ons gezicht laten 
zien. Misschien krijgt het een andere vorm, maar de 
basis blijft persoonlijk contact. Nog niet eerder 
betrokken we medewerkers bij de ontwikkeling van 
een bedrijvenpark. We zijn blij dat we nu de contacten 
hebben en willen die zeker onderhouden.’

SADC heeft een strategisch meerjarenplan met als 
speerpunt ‘eens een klant, altijd een klant’. Door in 
gesprek te gaan en blijven met medewerkers van 
bedrijventerreinen leren we de klant, de bewoner van 
het terrein, echt kennen. Het helpt ons gastheer te zijn 
voor de mensen die op onze terreinen werken en te 
zorgen voor de binding tussen mensen en bedrijven. 
We bouwen daarmee niet alleen een relatie op, maar 
ook een social community.’ 

In gesprek blijven

Eens een klant, altijd een klant

‘Ik vind het een prettig business park. 
We missen alleen een goede eet-
mogelijkheid met gezonde lunch opties 
en ook een soort van gym om even van 
je af te stomen. Verder is het wel erg ver 
lopen vanaf de eindhalte van tram 1. 
Het zou fijn zijn als daar een oplossing 
voor zou komen. En verder? Een jaarlijks 
evenement waar we medewerkers van 
andere bedrijven op het park kunnen 
ontmoeten zou erg leuk zijn.’ 

Eri Carrillo
Taylor Guitars
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