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Voor informatie over methode en werkwijze zie www.oiax.org

De OIAX methode werkt met het onderzoeken en beschrijven van “objecten-van-gesprek”. Dat zijn 
objecten die in een buurt relevant en specifiek leiden tot een gesprek. Objecten zijn tijd en plaats 
gebonden en een neutrale weergave van de werkelijkheid. Objecten kunnen fysieke zaken in de 
ruimte zijn met een eigenaar, objecten kunnen ook doelgroepen of mensen zijn.
Voor Flevopark hebben we gewerkt door de starten met een onderzoek naar de fysieke objecten 
deze hebben we in een excel-database gezet.
Er zijn 55 Objecten uitgewerkt

Objecten zijn uitgewerkt met de volgende variabele:
-benoem object van gesprek - waar gaat het over
-benoem het gesprek - de opgave van object (=gewenste handeling)
-object “wens eigenaar” elk fysiek object heeft een eigenaar, wat wil die?
-object “wens belanghebbenden” elk object kent belanghebbenden, wat willen zij?
Verder kan een object aangepast of veranderd worden. Dan krijgt een object:
-activiteit van het object -  met welk werkwoord dient het object veranderd te worden
-modificatie object (wat moet het worden) - hoe moet het object veranderen
Bij elke activiteit is altijd de vraag:
-wie gaat activiteit uitvoeren/ wie is de eigenaar van de activiteit?
-budget, budgethouder, verwacht kosten? 

Van de 55 objecten zijn er:
37 zonder locatie
28 met locatie (deze staan op de kaart)

18 verschillende “objecten van gesprek” zijn gedefinieerd deze hebben 14 verschillende type 
handelingen. Missen er objecten?



Er zijn 43 verschillende Activiteit-objecten ingevoerd

Deze bestaan uit 17 verschillende handelingen van een Object activiteit.

Er zijn drie budgetten gevonden van activiteiten 

Zie ook bijlage 1 en bijlage 2 met een uitwerking van de objecten n  



Kern van goed gesprek is transparant alle eigenaren en belanghebbenden in gesprek brengen 
rondom objecten op een locatie. De samenhang van objecten-van-gesprek en activiteit-objecten is 
hierbij de crux. Van de objecten in Flevopark met locatie is een interactieve kaart gemaakt. Deze 
kaart is te raadplegen op www.oiax.org/flevopark.

De in deze notities en presentatie gepresenteerde data is samengesteld op basis van bronnen 
onderzoek. Dit rapport is startpunt van gesprek en heeft geen formele status in de gemeente 
Amsterdam. 

-Verkenning Flevopark door Herbert Koobs mei 2016 
-Internet-search op Flevopark door Ilan Stoelinga mei 2016 

En verder is er data gedestilleerd uit officieuze verslagen van bijeenkomsten over Flevopark:

Bijeenkomst Flevopark 30 mei 2016
Aanwezig:
Jikke Veltman – VVF
Rens vd Linden – VVF
Wendela Gevers Deynoot – VVF
Goos vd Sijde – VVF
Gabrielle – VVF
Gina Houwer – VVF
Lia de Lange - VVF
Marjolein – bewoner Flevopark
Hellen Velders – SDO, afd Sport, en bewoner Flevopark
Mirjam de Rijke –  Stg Eerherstel Joodse Begraafplaats
Hansje Galesloot – Stg Eerherstel Joodse Begraafplaats
Demian - OIG

http://www.oiax.org/flevopark


Eelco Baarda – OIG
Eunice Nijlant – OIG
Erik Roggeveen – Proeflokaal ’t Nieuwe Diep
Ber – Het Park
Roos Vermijs – Het Park
Jan Terwey – Het Park
Ilan Latijshev – Het Park
Chiva – Het Park
Michel de Rooij –  Nowhere
Stephanie Klein – SDO, ontwerper openbare ruimte
Erwin Baltus - SDO
Marije Bierlaagh – SDO, gebiedsmanager
Danielle van Kesteren – SDO, gebiedsmakelaar
Hugo Hilgers – SDO, Jeugdland, Flevoparkbad
Els Corporaal – SDO, ecologe 

Kansen Flevopark en Nieuwe Diep
 
Bestuurlijke opdracht door fingerend beleid:
-     Agenda groen
-     Watervisie
-     Structuurvisie
-     AAGG
-     Gebiedsplan Indische buurt
 
Werkatelier Flevopark & Nieuwe Diep, 1 september 2015 op Jeugdland
 
Aanwezig:
·     Bierlaagh, Marije: gebiedsmanager Indische buurt - stadsdeel Oost
·     Danielle van Kesteren: gebiedsadviseur Indische buurt – stadsdeel Oost
·     Lucy Schoen: initiatiefnemer - stadsdeel Oost
·     Krijnsen, Ruben: teamleider sportstimulering – stadsdeel Oost
·     Hilgers, Hugo : adviseur sport – stadsdeel Oost
·     Hellen Velders: sportmakelaar – stadsdeel Oost
·     Patrick ter B0rgh: Coördinator Groenbeheer- stadsdeel Oost/
·     Rob Wevers: coördinator zwembad – stadsdeel Oost
·     Domien Kamstra: stedenbouwkundige -  stadsdeel Oost
·     Klein, Stephanie: ontwerper R&D Oost
·     Bosch, Niek: Planoloog/beleidsadviseur/secretaris TAC
·     Penninx, Nelleke : hoofd planoloog R&D/Sport&Bos
·     Mirjam Verheul: planoloog R&D Oost
·     José Kokken: Teammanager Schooltuinen/NME
·     Theo van Uden/ Jochem Sollard: USC
·     Elger Blitz ; Carve, ontwerp en ingenieursbureau


