
10 architecten
1 tentoonstelling
6 debatten
6 thema's
1 locatie
3 ruimtes
3 kunstenaars
70 dagen



Wie is Anet ?
Anet is een exclusief netwerk van 10 architectenbureaus (BNA). 
Het is gericht op het versterken, verbeteren en delen van ervaring, 
kennis en ondernemerschap. Anet biedt op innovatieve wijze vanuit 
het individu en het collectief oplossingen voor ruimtelijke 
vraagstukken in de maatschappij. Het architectennetwerk Anet is 
begin 2008 ontstaan op initiatief van de Bond Nederlandse Architecten 
in samenwerking met Syntens (onafhankelijk klankbord voor MKB 
ondernemers). Anet wordt ondersteund door Syntens. Deelnemende 
architectenbureaus zijn:

Blok Kats van Veen architecten, Amsterdam
Caas Architecten, Alkmaar
Cell Studio Architecten, Harderwijk
Corinne Bouwers, architectuur & design, Haarlem
Penning Architectuur en Stedenbouw, Almere
René Smit Architecten, Zeewolde
SA DESIGN architectuur, Amsterdam
SPONGE, ARCHITECTS, Amsterdam
Studio Klink, Amsterdam
T R Z I N,  Amsterdam
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Over Anet werkt!
De architectuurmanifestatie Anet werkt! bestond uit een 
doorlopende en steeds veranderende architectuurtentoonstelling, 
5 openingen van de tentoonstelling en 1 afsluiting. Tijdens de 5 
openingen en 1 afsluiting vond een zestal debatten plaats met als 
deelnemers diverse interessante sprekers. 

De tentoonstelling en architectuurmanifestatie Anet werkt!  
werd van 28.06. tot 06.09.2009 in het ABC Architectuurcentrum 
Haarlem gehouden. Naast een nieuw expositieconcept werden er 
onderwerpen behandeld die architecten, opdrachtgevers en de 
maatschappij raken. Het centrale thema was ontmoeten. 

DIT BOEK IS HET VERSLAG VAN DE MANIFESTATIE Anet werkt!
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VOORWOORD
Aan het zelfstandig naamwoord als ook aan het werkwoord ‘netwerken’ hecht ik veel waarde, om niet 
te zeggen: “ik geloof daar in!”. Niet als doel op zich, maar als middel om verder te komen. Wat dat 
verder dan ook moge zijn. Het woord netwerken is mijns inziens hét woord van het eerste decennium 
van dit millennium.
 
Vanuit mijn toenmalige functie bij de BNA was het voor mij bijzonder om direct betrokken te zijn bij 
het ontstaan, zeg maar de geboorte, van het netwerk Anet. Het was goed om te zien hoe een aantal 
architecten begin 2008 elkaar ‘vond’ als individu, architect-kunstenaar, ondernemer en als 
‘conculega’. Fascinerend was het hoe deze architecten geleidelijk de keuzen maakten om een groep te 
zijn én om een ongewis avontuur aan te gaan als netwerk dat zijzelf Anet doopten.
 
Vanuit mijn huidige functie als directeur van het ‘ABC’ was het vervolgens als vanzelfsprekend leuk en 
uitdagend om Anet te kunnen uitnodigen om zich hier in de zomer van 2009 voor het eerst in het 
openbaar te manifesteren. 
 
Het resultaat van die uitnodiging is ‘Anet werkt!’ met een opzet en uitwerking die mij aangenaam 
hebben verrast, verbaasd en verwonderd met als karakterisering: creatief, inventief, prikkelend 
toekomstgericht en vraagstellend. Door met name dat laatste aspect blijf ik verwachtingsvol naar 
Anet. Deze ontmoeting met ‘Anet werkt!’ in het ABC smaakt namelijk naar meer. Ik wil Anet beter 
leren kennen en ben nieuwsgierig naar haar toekomst. Nieuwsgierig naar antwoorden die zij gaat 
formuleren, naar concrete resultaten die zij gaat tonen maar ook, en misschien wel het meeste, naar 
weer nieuwe vragen die zij ongetwijfeld zelf formuleert maar ook oproept.
 
Ik nodig Anet dan ook graag uit voor een nieuwe ontmoeting hier in het ABC.
Laten we zeggen over twee jaar!
 

Gabriël Verheggen
Directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem
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HOOFDSTUK I
Verzamelde inzichten Condensatie van de 

belangrijkste inzichten 
gegenereerd tijdens de 
debattenreeks in het kader 
van de tentoonstelling Anet 
werkt! in het ABC 
Architectuurcentrum te 
Haarlem in de periode van 
28 juni t/m 6 september 2009 
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HET NETWERK
 
Een netwerk wint aan kracht 
wanneer haar grenzen bepaald zijn. 

Netwerken is een continu proces en 
geen eenmalige gebeurtenis. Advies 
aan Anet: “stel niet teveel 
prioriteiten, anders wordt het niks”. 

Een netwerk functioneert bij de 
gratie van vertrouwen. Het is geven, 
geven, geven! De beloning zal groot 
zijn.

DE SAMENWERKING
 
Zonder externe kennis kun je niet 
innoveren. 

Het resultaat is meer dan de som der 
delen. Bovendien vergroot je het 
speelveld als je meer disciplines toelaat. 
Investeren in samenwerking loont! 

Toon moed: “always change a winning 
team”.
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HET INITIATIEF
 
Neem initiatief: je kunt je partners 
kiezen en je bent in het vroegst 
mogelijke stadium betrokken bij de 
(gebieds-)visievorming en 
conceptontwikkeling. 

Profileer je als ondernemer:

“Initiëren is risico lopen en dus heb 
je ondernemerschap nodig.”

DE VAKINHOUD
 
Concentreer op de toegevoegde waarde 
en vorm coalities. 

Zorg dat je vroeg aan tafel zit. Een 
architect weet van veel weinig, maar is 
creatief in het combineren van kennis. 

Laat je inspireren door consumenten-
onderzoek in de breedste zin. 

Kijk in de “Vooruitkijkspiegel”!
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HET ZELFVERTROUWEN 
De barometer van de beeldvorming over het 
vak slaat niet uit in ons voordeel: architecten 
ziet men als “autisten, naïevelingen, 
zelfbevlekkers, navelstaarders”; zorg dat wij 
bijdragen aan de omkering hiervan! 

“Met architecten kun je de gracht dempen”; 
zorg dat je bovenop komt te liggen! 

“Opdrachtgevers zitten met hun handen in 
het haar”; ga ze helpen met hun problemen! 

Strategie is belangrijker dan beeldarchitectuur.
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HOOFDSTUK II
Samenvattingen van de 6 
bijeenkomsten

1 Anet start
28 juni 2009

2 Anet werkt samen
15 juli 2009

3 Anet ontwerpt speciaal voor u
22 juli 2009

4 Anet initieert
19 augustus 2009

5 Anet ontwerpt specifiek
26 augustus 2009

6 Anet gaat verder
2 september 2009
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Anet Start
28.06.09
 
Netwerken en ontmoetingen

In een dynamisch debat met 
deskundigen werd het fenomeen 
netwerk van diverse kanten belicht 
en bediscussieerd.

Deelnemende sprekers
Gabriël Verheggen
directeur van het ABC Architectuurcentrum Haarlem (moderatie)

Kees van der Hoeven 
oprichter ArchitectenWerk.nl en van K+NAP

Elly van Wattingen
innovatieadviseur van Syntens

Ioana Iliescu
promovenda Design Network Models, ADMS TU/e

Laura Stevens
lid bestuur Bouwnetwerk, oprichter Building Passion

Nico Zimmermann
voorzitter Kringbestuur BNA Amsterdam/Kennemerland
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Er is gediscussieerd aan de 
hand van 3 stellingen:

1. A network gains strength when 
limited by boundaries

2. Zonder externe kennis kun je niet 
innoveren

3. Kennis is macht en daarom wordt 
ze niet gedeeld

1. A network gains strength when 
limited by boundaries
Ioana Iliescu stelt dat zij op basis van haar onderzoek tot de 
volgende conclusies is gekomen: 
Network is a continuing process, not a happening. In order to 
sustain itself a network needs well-defined coordination 
mechanisms. A network is as dynamic as its members are, and its 
shifts need to be assessed regularly.

Een netwerk moet zich bewust zijn waar het nu staat (‘boundaries’), 
voordat het bepaalt welke richting het opgaat. De ‘boundaries’ zijn 
niet statisch maar worden steeds besproken en onderzocht.
In goed functionerende netwerken krijg je vanzelf terug wanneer je 
eerst geeft, maar je moet je wel bewust zijn van wat je geeft en aan 
wie je het geeft, dat zijn de ‘boundaries’. 

Kees van der Hoeven stelt echter dat je grenzen niet ruim genoeg 
kunt stellen. Laura Stevens en Nico Zimmerman stellen dat binnen 
een netwerk diversiteit erg belangrijk is. Belangrijk is om ergens in 
te geloven, passie, en er moet een noodzaak zijn.
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2. Zonder externe kennis kun je niet 
innoveren
Alleen eigen kennis is niet genoeg om te vernieuwen, een netwerk 
kan een platform zijn om kennis te bundelen. De kracht van een 
netwerk zit in de individuele creativiteit en in de moed om vragen te 
stellen en misschien incompetent over te komen. Het netwerk moet 
een basis van vertrouwen hebben. Er moet wel verschil zijn tussen 
de kennis die ons kracht geeft als professionals en de kennis die de 
groep ondersteunt.

3. Kennis is macht en daarom wordt 
ze niet gedeeld
Je kunt sneller innoveren binnen een netwerk en je moet vooral niet 
alles voor jezelf houden. Het netwerk moet een basis van 
vertrouwen hebben. Anet is een besloten netwerk, waarbinnen de 
leden commitment en vertrouwen naar elkaar hebben uitgesproken. 
Eerlijkheid en vertrouwen zijn hierbij essentieel. Pas dan kun je 
écht kennis delen.

Woordwolk
De meest gebruikte woorden tijdens Anet start
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Tafelkleden, stellingen vooraf
Samenwerken is een kwestie van vertrouwen; Rosalinde Klein 
Woolthuis
Blijf jezelf, wees authentiek als je netwerkt; Elly van Wattingen
Netwerken gaat over ontmoetingen; Elly van Wattingen
Geen onderneming kan zonder een goed netwerk; Bizz
De kern van het netwerken is het vormen van goede relaties; 
www.lancelot.nl
Baat of schaadt het netwerk je imago?
Netwerken is verzamelen van inzichten.
Wij zijn een groep van niet gelijkgestemden.
Waar zijn de grenzen van vertrouwen?
Netwerken beïnvloedt architectuur ontwikkeling?

Verkregen inzichten
Elly vindt Anet innoverend, omdat deze tentoonstelling en de 
bijeenkomsten nieuw zijn voor de architectenbranche.
Zonder externe kennis kun je niet innoveren.
In goed functionerende netwerken krijg je vanzelf terug wanneer je 
eerst geeft.
Elk jaar de doelstellingen bekijken en bijstellen als het nodig is.
‘Boundaries’ zijn nodig om te weten wat je binnen de ‘boundaries’ kunt 
doen.
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Verkregen inzichten (vervolg)
Diversiteit binnen een netwerk is belangrijk. 
A network is as dynamic as its members are, and its shifts need to be 
assessed regularly. 
Je moet niet alles voor jezelf houden. 
We leven in een tijd dat je niet bovenop je idee moet blijven zitten.
Een productie georiënteerd, een kennis georiënteerd en een 
innovatie georiënteerd netwerk.
Je moet je er bewust van zijn wat je geeft en aan wie je het geeft.
De kracht zit in de individuele creativiteit en in de moed om vragen 
te stellen en misschien incompetent over te komen. 
‘Wat kom je brengen ‘en ‘niet wat kom je halen’.
A network gains strength when limited by boundaries.
Eerlijkheid en vertrouwen zijn hierbij essentieel.
A network is a continuing process , not a happening.
Met de ideeën van je netwerk kun je excelleren.
Geven, geven, geven. 

“A network is a continuing
  process, not a happening.”
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Bordteksten

A network gains strength when limited by boundaries

Zonder externe kennis kun je niet innoveren

Kennis is macht en daarom wordt hij niet gedeeld

Delen

Geloven

Diversiteit

Passie

Eerlijkheid

Geven geven geven

Bijstellen

Bewust zijn wat je geeft
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Statistieken
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Foto's
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Anet werkt samen
15.07.09
 
Transdisciplinaire 
samenwerkingen

Ronde tafelgesprekken over nut, 
noodzaak, onzin en valkuilen van 
grensoverschrijdend 
transdisciplinair werken.

Deelnemende sprekers
Jaap Neijzen 
directeur Archipunt, adviesbureau gespecialiseerd in architectenbureaus

ir. Emile Quanjel 
architect te Rotterdam en gastdocent aan de TU Eindhoven

Maud de Vries 
eigenaar Fort Knox, bureau voor strategie & marketing met open 
netwerkorganisatie

Dirk van Vreeswijk 
innovatieadviseur en medeoprichter van FabLab
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In 3 sessies werden telkens 4 
rondetafelgesprekken 
gevoerd met de deelnemende 
sprekers.

1. Rondetafelgesprek onder leiding 
van Jaap Neijzen
Je moet jezelf goed kennen om te kunnen samenwerken. Als je 
samenwerking zoekt, vraag je dan af waar je precies naar zoekt. Het 
samenwerken beperkt je in je vrijheid, want je moet rekening 
houden met de ander en je wordt afhankelijker van elkaar. Elkaar 
kennen en vertrouwen is belangrijk, het moet klikken, er moet
synergie zijn en gelijkwaardigheid. Goede, heldere communicatie is 
van groot belang. Bij samenwerken gaat het ook om de rol die je 
hebt in de samenwerking. 

2. Rondetafelgesprek onder leiding van 
Emile Quanjel
Samenwerken en samen werken is een groot verschil. Vertrouwen is een 
belangrijke factor voor een succesvolle samenwerking, evenals het 
maken van goede afspraken, deze kunnen het vertrouwen vergroten
omdat deze verkeerde verwachtingen voorkomen. Samenwerken heeft 
positieve energie nodig.
Verantwoordelijkheid is een hekel punt. Wie neemt de opdracht aan? Wie 
garandeert de continuïteit van het gelegenheidsgezelschap? Wie is de 
baas? Wie betaalt wie? Volgens Emile is uitwisselen van informatie geen 
samenwerken.

3. Rondetafelgesprek onder leiding van 
Maud de Vries
Transdisciplinaire samenwerking kan een marketingtool zijn, weet dan 
wel wat de identiteit is, hoe wil je je als groep profileren en wie is het 
gezicht van de samenwerking? Gebruik de kracht van mensen daar waar 
het goed en nuttig is. Leg vooraf elkaars verwachtingen vast om 
verrassingen te voorkomen. Het gaat om commitment en vertrouwen. 
Groeien door te delen. Het moet klikken tussen de potentiële 
samenwerkingspartners, want onder druk iets samen doen is heel 
confronterend. Je adviseert elkaar, zonder verplichtingen, 
afhankelijkheid in netwerken is dodelijk en leidt tot passiviteit. Financiële 
aspecten blijven gevoelig en worden niet altijd openlijk gedeeld: waar 
verdien je geld; wie verdient wat.
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4. Rondetafelgesprek onder leiding 
van Dirk van Vreeswijk
Het netwerk is een middel, een tool, nodig om resultaat te halen. Er 
moet vertrouwen, maar ook overeenkomst zijn om te kunnen 
samenwerken. Investeren om iets terug te krijgen. Wederzijdse 
versterking. Verandering van ‘hebben’ in ‘toegang tot’. 
Samenwerken geeft een bredere kijk op het probleem en een 
netwerk is meer dan de som der delen. Voor samenwerking heb je 
minstens 2 personen nodig, voor netwerken minstens 3.
Het nieuwe werken is netwerken. Alles wordt zo specialistisch, je 
kan niet meer alles zelf. Anet: we werken samen, delen kennis, niet 
specifiek gericht op samenwerking, maar elkaar versterken.

Woordwolk
De meest gebruikte woorden tijdens Anet werkt samen
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Tafelkleden, stellingen vooraf
Samenwerking voor extra toegevoegde waarde.
Samenwerken levert meer op dan de som der delen.
Netwerken: fabrieken voor een nieuwe industriële revolutie.
Netwerken: dynamisch en stimulerend.
Netwerken: nieuwe wegen naar resultaat.
Samenwerken voor optimale competentie.
Samenwerkingen verleggen de horizon.
Samenwerkingsverbanden: de organisatievorm van de toekomst.
Samenwerken = flexibiliteit.

Verkregen inzichten
Het wordt alleen maar makkelijker met samenwerking.
Helderheid is nodig als je iets met elkaar wilt.
Netwerken is nodig om samen te gaan werken.
Investeren in samenwerking loont.
Succes is niet vanzelfsprekend, je moet er moeite voor doen.
Jezelf openstellen om samen te werken.
Van ‘hebben’ naar ‘toegang tot’.
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Bordteksten

always change a winning team

1- commitment  2-vertrouwen  3-geld is belangrijk

Succes bij samenwerking is niet vanzelfsprekend

Oud: hebben, nieuw: toegang hebben

It is risky to be safe

Openheid is essentieel

Ken jezelf en verdiep je in anderen.

Opdrachtgever bepaalt functioneren.

Belang voor buitenwereld +/- deelnemers

Afhankelijkheid is dodelijk

Klantzijde is belangrijk

NETwerken is SAMENwerken

Samenwerken loont
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Statistieken
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Foto's
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Anet ontwerpt 
speciaal voor u
22.07.09
 
Ontwerpen voor verschillende 
opdrachtgevers

Op informele wijze werd de 
onderbelichte kant onderzocht in de 
relatie opdrachtgever - architect.

Deelnemende sprekers
David Brandwagt 
bouwmanager, ProjectManagement Bureau Amsterdam

Anne-Lize Hoftijzer 
directeur projecten, MAB development

Leo Boogerd 
senior stedenbouwkundige, gemeente Almelo

Hans Rietdijk 
projectontwikkelaar, woningcorporatie Stadgenoot

Jan Sjaarda 
projectontwikkelaar, woningcorporatie Ymere
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Onder het genot van een hapje 
en een drankje werden 
tafelgesprekken gevoerd in 
wisselende samenstelling.

1. Tafelgesprek onder leiding van 
David Brandwagt
Integrale afstemming en coördinatie van alle adviseurs is de 
hoofdverantwoordelijkheid van een architect. De bouwmanager is een 
gedelegeerd opdrachtgever. Architect en opdrachtgever moeten 
functioneren als tweespan. Er moeten goede afspraken worden gemaakt 
over verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

2. Tafelgesprek onder leiding van Jan 
Sjaarda
Selecteer architecten waarmee je goed kan samenwerken en die bij de 
opdracht passen en niet op conceptuele basis. Architect moet vooral 
uitgaan van wat de mensen willen en niet alleen van wat de locatie
verlangt. Architect moet probleem oplossen waar de opdrachtgever 
mee zit.

3. Tafelgesprek onder leiding van 
Hans Rietdijk
Elke ontwikkelaar zou een opleiding als architect moeten hebben, 
zodat deze de kwaliteit van hetgeen de architect levert kan beoordelen. 
Omdat de verschillende disciplines onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden, moeten ze in een vroeg stadium met elkaar om tafel zitten, 
ieder moet zijn eigen rol hebben en men moet elkaars taal verstaan. 
Het PvE is de basis voor de kwaliteit die de architect kan leveren. De 
architect dient voldoende financiële kennis te hebben om de 
consequenties van zijn ontwerp te kunnen inschatten.
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4. Tafelgesprek onder leiding van Leo 
Boogerd
Een goed en gezamenlijk georganiseerd ontwerpproces is bepalend 
voor het resultaat en de kwaliteit van het ontwerpproduct. Continuïteit 
in bemensing bij grootschalige projecten is zeer belangrijk om de 
uitgangspunten te kunnen bewaken. De opdrachtgever moet ruimte 
geven aan creativiteit binnen het ontwerpproces om het eindresultaat 
naar een hoger plan te tillen. Je moet kwaliteit genereren met 
cultuurbeeldmerken van deze tijd.

5. Tafelgesprek onder leiding van 
Anne-Lize Hoftijzer
De toekomstige gebruiker van een gebouw is de werkelijke 
opdrachtgever, maar niet altijd benoembaar en herkenbaar. Door 
gebruikers bij het ontwerp te betrekken, zullen zij de ruimte meer 
waarderen. De architect moet zich vooral op de gebruikers en de 
opdrachtgever van het specifieke project richten, en als spin in het 
web, ervoor zorg dragen dat het gebouw zodanig is vormgegeven dat 
het ook voor toekomstige gebruikers aantrekkelijk blijft of aanpasbaar 
is aan nieuwe wensen.

Woordwolk
De meest gebruikte woorden tijdens Anet ontwerpt speciaal voor u
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Tafelkleden, stellingen vooraf
Wat maakt u een goede opdrachtgever?
Wat was een onmisbare bijdrage van uw architect?
Wie kende u eerder: de architect of het werk?
Is uw architect een denker of een doener?
Opdrachtgevers die hun sporen hebben verdiend, maken u deelgenoot 
van hun visie op goede berichtgeving.
Heeft u gekregen wat u heeft gevraagd?

Verkregen inzichten
Beeldkwaliteitplan beïnvloedt architectenkeuze.
Opdrachtgever helpen problemen oplossen.
Horizon scherp stellen.
Creativiteit moet erin blijven.
Architecten vroeg inschakelen bij visievorming en conceptontwikkeling.
Opdrachtgever en architect moeten elkaar vinden in taken en 
verantwoordelijkheden.
Architectenkeuze moeilijk te objectiveren.
Voordat opdracht wordt verstrekt de rollen goed verdelen.
Strategie in plaats van beeld architectuur.
Continuïteit van bemensing.
Niet voor één gebruiker, maar voor meerdere generaties gebruikers.
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Bordteksten

Ontwerpproces

Creativiteit moet erin blijven

Horizon scherpstellen

Continuïteit van bemensing

Hulp bij problemen

Strategie i.p.v. Beeldarchitectuur

Opdrachtgever en architect moeten elkaar vinden in taken en 
verantwoordelijkheden

Architecten vroeg inschakelen bij visie vorming en 
conceptontwikkeling

Beeldkwaliteitplan beïnvloedt architectenkeuze gebruikers

Niet voor een gebruiker, maar voor meerdere generaties gebruikers

Voordat opdracht wordt verstrekt de rollen goed verdelen

Architectenkeuze moeilijk te objectiveren
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Statistieken
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Anet initieert
19.08.09
 
De architect als initiatiefnemer 
en ondernemer

In een plenair interactief debat zijn 
door een aantal ervaringsdeskundigen 
in samenspraak met het publiek de
mogelijkheden en risico’s besproken 
die een rol spelen bij het nemen van 
initiatieven door architecten.

Deelnemende sprekers
Indira van ’t Klooster 
Architectuur Lokaal, kennisinformatiecentrum (moderatie)

Marc Glaudemans 
directeur Academie van Bouwkunst Tilburg

Jasper Jägers
conceptontwikkelaar TCN Property Projects

Thijs Meijer
Meijer &Co_Procespartner in architectuur

Lars Mosman 
projectontwikkelaar Heijmans

Max van Aerschot 
stadsbouwmeester Haarlem, architect
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Onder het genot van een hapje 
en een drankje werden 
tafelgesprekken gevoerd in 
wisselende samenstelling.

Inleidend hebben Robert van Kats, Björn van Rheenen, Eddo Carels en 
Victor Schöllvinck van Anet de door hen genomen initiatieven belicht.

Definitie van initiatief is: de eerste stap om iets in gang te zetten en 
daarnaar handelen. Dit kan vanuit zakelijke motieven, idealisme, irritatie 
of de behoefte om het werkveld uit te breiden.

Bij het symposium ‘einde van het kleine architectenbureau’ waren de 
architecten somber gestemd, de ontwikkelaars niet. Ontwikkelaars 
willen dat de architect meer initiatief neemt, en samenwerking zoekt. 
Zij willen instappen als er een gedragen idee is. Het wordt niks als 
doelgroep en project niet bij elkaar passen.

Volgens Max van Aerschot smoren initiatieven vaak in planologische 
procedures, omdat we niet ‘out of the box’ denken. Macro- en 
microniveau heeft met elkaar te maken. Structuurvisie en gebiedsvisie 
zijn interessant voor de architect om in mee te denken. Probeer 
invloed uit te oefenen op de politiek. Stadsarchitecten houden ook 
debatten en openen een site www.stadsarchitecten.nl. Kijk en reageer 
hierop.

Om initiatieven te laten slagen moeten alle belanghebbenden bij elkaar 
komen, ook de doelgroepen en neem de overheid erin mee. Initiatief is 
goed, maar adresseer het ook goed.

Het vergt ondernemerschap om een plan te initiëren en ook in het 
vervolgtraject betrokken te blijven. Kies bewust, wat is je rol, wat is de 
afbakening van het project. Het kan nodig zijn je idee juridisch af te 
dekken met geheimhoudingsverklaringen. Vertrouwen is essentieel, 
maar hou goed in de gaten wat de belangen van de diverse 
betrokkenen zijn.

De architect moet de onafhankelijk adviseur zijn voor zijn 
opdrachtgever. Durf je toegevoegde waarde bespreekbaar te maken. 
Zorg voor goede communicatieve vaardigheden, ondernemerschap, 
kennis over regelgeving en kennis van financiën.
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Woordwolk
De meest gebruikte woorden tijdens Anet initieert

“Om initiatieven te laten
  slagen moeten alle
  belanghebbenden bij
  elkaar komen, ook de
  doelgroepen en neem
  de overheid erin mee.
  Initiatief is goed, maar
  adresseer het ook goed.”
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Tafelkleden, stellingen vooraf
Een lange adem is soms nodig.
De valkuilen van een initiatief
Welke risico´s wil/kan je lopen?
De architect ziet kansen.
Laatst kwam ik een geweldig mooi plekje tegen.
Hoe kan ik mijn idee beschermen?
Alleen of samen
Initiatief leidt tot mooie projecten.

Verkregen inzichten
Als doelgroep en plan niet bij elkaar passen is het niks.
Het plan moet in een planologisch kader passen.
We denken niet genoeg ‘out of the box’.
Architecten moeten zich meer bezig houden met gebiedsvisie.
Je loopt risico dus je hebt ondernemerschap nodig.
Het gaat om vertrouwen.
Goed aftasten wat de belangen zijn.
Goed opdrachtgeverschap is essentieel.
Architecten zijn autisten.
Architecten zijn naïef.
Durf je toegevoegde waarde bespreekbaar te maken.
Zie je zelf als professioneel adviseur.
IJdelheid is goed maar zit je ook in de weg.
Wat je niet kunt moet je niet willen.
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Bordteksten

Kies bewust je rol.

Help mijn idee is gepikt.

Communicatie < -- > autisme

Wees bewust van je toegevoegde waarde

Hoe naïef ben je als architect?

Anet kan rol vervullen op hoger schaal niveau

Schoenmaker blijf bij je leest!

Project resultaat niet met honorarium vermengen, dit gaat 
ten koste van de kwaliteit
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Statistieken
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Foto's
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Anet ontwerpt specifiek 
26.08.09
 
Ontwerpen voor verschillende 
doelgroepen

Met specialisten op het gebied van 
marktonderzoek, branding, verkoop en 
communicatie is gedebatteerd over hoe 
doelgroepontwerpen werkt en waarom 
architecten doelgroep gericht zouden 
moeten ontwerpen.

Gespreksleiders
Michel Buhrs 
eigenaar Buhrs & Olfers, communicatiebureau voor vernieuwing van ‘stad en 
land’

Andy Palmer Smith 
ontwerper van retail bij VBAT, branddesign bureau

Edwin Wibbelink 
designmanager Rabobank en verantwoordelijk voor de huisstijl

Gert Jan Hagen 
eigenaar Smart Agent Company, een belevingsonderzoek- en adviesbureau
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In drie sessies werden telkens 
4 rondetafeldebatten gevoerd.

1. Debat onder leiding van Michel Buhrs
Gebieden moeten meer op mensen worden gericht. Thans zijn er veel 
problemen met kansloze nieuwe wijken. Eerst marktonderzoek doen naar 
afzetmogelijkheden en dan met een geïntegreerd team ontwerpen op basis 
van de (gewenste) gebiedsidentiteit en de sociale / economische inrichting 
van het gebied. Daarbij ook over de planologische grenzen van plannen, 
gemeenten en steden heen kijken.

2. Debat onder leiding van Andy 
Palmer Smith
De uitdaging voor de architect is dat het gebouw en de brand invloed 
op elkaar hebben, het individuele statement. Niet overal hetzelfde 
willen zijn. Convince the brand! IKEA is een slecht voorbeeld. Er zijn 
meer “tools” dan kleur en letters. Je moet het gevoel van merk 
overbrengen zonder letterlijke logo interpretatie, de klant het gevoel 
van “thuiskomen” geven. Het gebouw heeft invloed op het merk. Het 
gebouw is vaak een ‘doos’, voor elk soort bedrijf geschikt en voor 
meerdere generaties. Als de ‘doos’ te rigide is geeft dit de retailer
weinig kans te veranderen. Het gebouw moet flexibel blijven en 
aanpasbaar aan een ander merk.

3. Debat onder leiding van Edwin 
Wibbelink
Hoe belangrijk is vastgoed voor de uitstraling van de bank? Identiteit 
geven die specifiek is en dit vormgeven. “Mission Statement” is 
leidend, dus hoe het bedrijf jarenlang functioneert. Belangrijk is ook de 
“tijdgeest”. Wat op tv gezien wordt, moet ook in de bank ervaren 
worden. Architectuur kan belangrijk zijn voor de uitstraling van het 
merk. Het gebouw moet voldoen aan verwachtingen van de doelgroep 
en het merk. Dit betekent niet dat een gebouw er van buiten overal 
hetzelfde uit moet zien, maar het interieur is meestal voorgeschreven.
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Woordwolk
De meest gebruikte woorden tijdens Anet ontwerpt specifiek

4. Debat onder leiding van Gert Jan 
Hagen
Levensduur van vastgoed is aan het verkleinen, daarom moeten we 
flexibel en duurzaam bouwen. Het gaat om de driehoek van consument 
– locatie – product. Praat met groepen consumenten, probeer daar een 
trend uit te halen en vorm dan een visie. De vooruitkijkspiegel 
gebruiken. Merken gaan ondergeschikter worden aan de identiteit van 
een gebied. Soms wil een bedrijf op een bepaalde plek zitten, omdat 
het hip is of om een andere reden, dan is de architectuur minder 
belangrijk. De cultuur van het bedrijf speelt ook mee. 
Hij merkt een verwijdering tussen architectuur en catalogusbouw. Hij 
ziet een gat ontstaan, want alles gaat op elkaar lijken. Architecten 
zouden hier een visie over moeten vormen. Architectuur, openbare 
ruimte en merk moet samengaan. Gebruik consumentenonderzoek als 
inspiratie.
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Tafelkleden, stellingen vooraf
'Form follows market?'
'Form follows public taste?'
'Form follows fashion?'
'Form follows brand?'
'Form follows psychology?'
'Form follows feeling?'

Verkregen inzichten
Verwijdering tussen catalogusbouw en architectuur.
Architect moet visie vormen over catalogusbouw.
Architectuur, openbare ruimte en merk moeten samengaan.
Wat je ook maakt, heb impact op het merk.
Laat je inspireren door consumentenonderzoek.
Retailer wil anders zijn dan zijn buurman.
Architecten betrekken bij stedenbouwkundig plan.
Vooruitkijkspiegel gebruiken!
Convince the brand.
Wat gebeurt er met het gebouw als het merk verandert?
Bouw voor de tweede gebruiker.
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Bordteksten

Form Follows Market?

Uitdaging voor architecten: whatever you do, it has 
impact on the brand.

Form Follows Hypes?

Toepasbaarheid en dynamiek

Vooruitkijkspiegel: marktonderzoek als inspiratiebron

Architecten als intermediair tussen merk en openbare 
ruimte

Form Follows Brands?

Niet alle architecten zijn eigenwijs

Form Follows Idols?

Icoonarchitectuur
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Statistieken
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Foto's
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Anet gaat verder
02.09.09
 
Afsluiting en nabeschouwing 
door journalisten 

In een plenair en interactief debat  is 
samen met  journalisten gereflecteerd 
op de voorafgaande debatten en is 
verder gekeken naar de kansen voor 
Anet, haar relaties en de maatschappij. 

Deelnemende journalisten
Harm Tilman 
hoofdredacteur van De Architect

Arjen Oosterman
hoofdredacteur van Volume

Rob Wieleman
hoofdredacteur van Kennemer Business Magazine
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Van de voorgaande 
manifestaties werden de 
statistische gegevens getoond.

Harm Tilman vindt het een goed idee dat Anet zich verenigt en met elkaar 
discussieert. Hij kan nog niet zeggen of Anet er toe doet, nu is ze te 
benauwd. Anet is een baby die zijn eerste stappen zet.

Arjen Oosterman: Het vermogen om overal vanaf te weten zit in jullie 
vak, je vergroot je markt als je meer disciplines toelaat. Architecten zijn 
creatief. 

Rob Wieleman stelt dat je als netwerk ook moet weten wat je niet wilt. 
Gevaar is om alleen met gelijkgestemden te praten, want je moet out of 
the box denken. 

Bij de bijeenkomsten is de dialoog opgevallen. Dit is weer tot stand 
gekomen dankzij de debatten met andere disciplines. Er is iets in 
beweging gezet. Als groep heb je een groter brein en kan je 
innovatiesnelheid organiseren. Deze tentoonstelling is daar een 
voorbeeld van. 

Een netwerk zegt op zich niks. Belangrijk is wat je met het netwerk 
doet. Wat de doelstellingen zijn. Architecten brengen een bepaalde 
intelligentie in de maatschappij in die zich niet beperkt tot het stapelen 
van stenen. Maak hier gebruik van (zie tijdschrift Volume: Go beyond 
architecture). Harm vond de bijeenkomst met opdrachtgevers erg 
goed. Hij vond het een geniale zet om samen met opdrachtgevers bij 
elkaar te zitten. Dat zou je vaker moeten doen. Er worden teveel 
experimenten gedaan die tot niets leiden. Dit wel. Opdrachtgevers 
zitten met hun handen in het haar. Ga ze helpen met hun probleem. 

De vorige generatie ging graag de breedte in, alles ter discussie 
stellen. Daar heb je nu niets meer aan. De architectuur moet zichzelf 
verheffen. Zit nu in een moeras. Praktisch handelen. Architecten 
kunnen dat verbinden met maatschappelijke doelstellingen. 
Over de marginalisering van het vak wordt veel geschreven. Architect 
is niet meer de bouwmeester. Gevolgtrekking kan zijn dat je je moet 
specialiseren, om greep te krijgen op wat je maakt.  Klant-
tevredenheidsonderzoeken zijn belangrijk. Het is een methodiek om je 
blik te verruimen. Gebruik maatschappelijke doelstellingen 
(duurzaamheid etc.) om iets mee te doen binnen Anet.  
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  “ 58% meer bezoekers bij het ABC dan vorig jaar.
 

40% hiervan heeft de tentoonstelling bezocht.

30% van de bezoekers architect, verder:
dienstverlening, aannemers, 
leveranciers en opdrachtgevers.

Boordeling 7,9 gemiddeld. 

Netwerkmogelijkheden als heel goed 
beoordeeld. 

Debatten als heel goed ervaren.
 

Er vond vooral dialoog plaats.   ” 
 

Beoordeling van Anet werkt!

093



Tafelkleden, stellingen vooraf
Inzichten 
Analyses
Wat is de winst van het netwerken
Kansen
Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om kennissen
Meten is weten
Sta je samen sterker?
Collectie van ideeën
Stimuleren van onverwachte ontmoetingen
Ogenschijnlijke chaos is voedingsbodem voor vernieuwing
Inspiratie
Halen en brengen
Resultaat is meer dan de som der delen
Wij weten meer dan ik
`het gaat er niet om mensen nieuwe ideeën te laten accepteren maar  ze 
hun oude ideeën te laten vergeten’ 

Verkregen inzichten
Dialoog met opdrachtgevers doorzetten 
Doe het niet alleen
Go beyond architecture
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Bordteksten

Verdieping!

Doe het niet alleen. De ingenieur helpt!

Laat vooral je branchegenoten weten waarom netwerken 
belangrijk is!!

Meer inhoud, minder verpakking

Blijf origineel & betrek anderen erbij (RSVP – events?)

Architecten als intermediair tussen merk en openbare 
ruimte

Luister vooral goed naar je klant en bedenk samen een 
creatieve, maar praktische oplossing
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Statistieken totaal Anet werkt!



Statistieken totaal Anet werkt!
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Foto's
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HOOFDSTUK III
 
De 3 ruimtes

De drie tentoonstellingsruimtes 
liggen in elkaars verlengde
aan de straatzijde van het 
ABC Architectuurcentrum.
 
De kunstenaars Matthias Oostrik, 
Boaz Bar-Adon en Robbert van der 
Horst richtten ieder een eigen 
ruimte in, op conceptniveau 
ondersteund door Teun Castelein.
 
Iedere ruimte kreeg zo een ander 
doel en karakter.

105



1 De voorraadkast

Kunstenaar Robbert van der Horst licht toe de ruimte die hij, 
ondersteund door Cell Studio Architecten, ontwierp: 

“Ik vat het materiaal van Anet – maquettes, fluïde media, drankjes en 
hapjes – op als een verzameling. Mijn idee van de voorraadkast is om 
die verzameling te tonen en te beschermen. Hij bestaat uit een ruwhouten 
structuur met aan de buitenzijde gaas (metaal). Het is een imposant 
object in de ruimte dat zicht geeft op haar totale voorraad. Je kan naar 
binnen via een opening, en wordt dan omsloten door spullen die Anet 
tot Anet maken. Per tentoonstelling is aan Anet de keus om nieuwe 
indelingen te maken en zodoende het karakter van de kast te veranderen. 
De kast is een ruimtelijk kader – een beginbeeld – dat vraagt om organisatie 
en ritueel. Denk daarbij aan vragen als: Kan iedere bezoeker naar binnen, 
of maak ik een uitgifte punt? Vat ik de plaatsing van de drank op als 
de skyline van een stad? enzovoorts. Het werk verwijst naar het depot van 
een museum en ook de opslag van gevonden voorwerpen op stations. 
Het is de kunstenaar / architect om binnen dit object uit deze verzameling 
zijn opening te duiden en vorm te geven.”
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2 De projectieruimte

In de projectruimte ontwierp Matthias Oostrik, ondersteund door 
Studio Klink, een interactieve installatie die een selectie projecteerde 
uit de beeldvoorraad van projecten van de individuele leden.
 
De projectbeelden hadden alleen relatie met het thema dat in de 
laatste manifestatie behandeld was.
 
De selectie van beelden werd gegeneerd door de via een camera 
geregistreerde beelden van bewegende mensen in de netwerkruimte 
tijdens de laatste manifestatie.
 
Op deze manier was het publiek onbewust een bepalende factor in 
het resultaat van de geprojecteerde beelden.
 
De toevallige combinatie van beelden resulteerde zo in spontane 
combinaties van werk van Anetleden.
 
Op deze manier verbeeldde de projectieruimte een aantal kenmerken 
van een jong netwerk in de maak: toeval, spontaniteit en diversiteit.
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3 De netwerkruimte

De derde en laatste ruimte van de tentoonstelling is de ruimte waarin de 
openingen en netwerkbijeenkomsten plaatsvonden. Het ontwerp is van 
Boaz Bar-Adon, ondersteund door SPONGE, ARCHITECTS. 

Op de vloer was een mozaïek van tapijttegels in verschillende grijstinten 
en rood te zien. De rode tegels vormden een grote letter A van Anet. Op 
twee tegenoverliggende wanden waren twee grote borden te zien: een 
'blackboard' waarop bij elke bijeenkomst met krijt notities gemaakt 
werden en een ‘whiteboard’ met een groot rood letter A, dat met 
gespannen rode woldraden gevormd werd. Aan deze letter waren met 
woldraden de logo's van alle sponsoren verknoopt, evenals de 
visitekaartjes die alle bezoekers in de loop van de tijd hier achter lieten. 
Gedurende de tentoonstellingsperiode groeide op deze manier zichtbaar 
het netwerk van Anet. 

In de ruimte stonden een aantal statafels met op iedere tafel een 
tafelkleed dat een van de bijeenkomsten aankondigde. Nadat een 
bijeenkomst plaats had gevonden, werd het betreffende tafelkleed 
vervangen door een gekleurde versie met erop gedrukt de kernpunten 
van de bijeenkomst. Op de dagen zonder bijeenkomsten werd de 
geluidsopname van de laatste voorafgaande bijeenkomst afgespeeld.
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EPILOOG
Het uitwisselen van kennis en ervaring is op zich niet nieuw in de 
architectenbranche. Er bestaan meerdere netwerken die dit, ieder op hun eigen 
manier, doen. Er is echter niet eerder een project gedaan door een 
architectennetwerk, zoals de tentoonstelling ‘Anet werkt!’  in de zomer van 
2009. Anet had het lef om de tentoonstelling niet over architectuur te laten 
gaan, maar over ontmoetingen in netwerken. Elk van de zes bijeenkomsten had 
een eigen thema en een doelgroep waarmee in debat werd gegaan. Uit de 
evaluaties van de gasten blijkt wel dat ze dit zeer inspirerend hebben gevonden. 
Ik ben blij dat ik, namens Syntens, betrokken ben geweest bij de organisatie van 
dit innovatieve evenement. En ik hoop dat Anet door zal gaan met het 
organiseren van bijzondere ontmoetingen.

Elly van Wattingen
Innovatieadviseur bij Syntens
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Exis HR Manager, Aannemersbedrijf Huib Willemse, Arch-us, BNA Kring Amsterdam 
Kennemerland, BNA Kring voormalig Kennemerland, Rheinzink, Staal 28 bv, Digihouze.nl, 
Philips, Met Copier, Kooy Baksteencentrum, Hartman Constructies, MT&V, Dijkstra lampen,
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Centraal Beheer Achmea, De Vries Kozijnen Gorredijk, Monier Dakproducten, Leoxx.

Donateurs
Elly van Wattingen, Tosca Vissers, Familie Kreuger, Vermolen Groep, 
Jaap van der Linden, Vestaal Vastgoed, Michel Peet, Miranda Beems wijnimport, 
Jasja de Jonge en Jeroen Timmermans.

Vormgevers van de tentoonstelling
Boaz Bar-Adon
Robbert van der Horst
Matthias Oostrik
Teun Castelein

En iedereen die de debattenreeks van Anet werkt! heeft bijgewoond en 
haar of zijn actieve bijdrage aan de manifestatie heeft geleverd : 

…………………………………………………............
Vul hier uw naam in


