
s a m e n  c r e ë e r  j e  m e e r  z o r g b e l e v i n g



Fi j n  k e n n i s  m e t  u  te  m a k e n !

Het ontwerpen van gebouwen voor mensen met 

een (tijdelijke) beperking is belangrijk werk. In 

de zorg kan de huisvesting een enorm verschil 

maken. Kan ik me makkelijk oriënteren? Begrijp ik 

mijn omgeving? Kan ik alles goed zien, voelen en 

horen? Voel ik me comfortabel en op mijn gemak? 

Heb ik last van de andere gebruikers? Kan ik me 

vrij bewegen? Heb ik overzicht? Een omgeving 

die stress wegneemt, is een omgeving met een 

geringe zorgvraag. Voel je je goed dan herstel je 

sneller. Of als er geen sprake meer is van herstel, 

dan een goed leven met de beperking.

Wie zijn de hoofdgebruikers van gebouwen voor 

zorg? Dit zijn de cliënten en de verzorgers. Zijn 

er naast de directe gebruikers van het gebouw 

nog andere betrokkenen? Samen creëer je meer! 

Voordat we ontwerpen gaan we graag in dialoog 

met cliënten, verzorgers, familie, behandelaars, 

gedragsdeskundigen en wijkbewoners over de 

uitgangspunten. Daarbij komt niet alleen de 

functionaliteit aan de orde. De beleving van 

het gebouw en de ruimten is net zo belangrijk. 

Wij zorgen voor een breed gedragen ontwerp 

en daarmee voor een soepel ontwerp- en 

bouwproces.

Benieuwd naar onze visie op zorggebouwen? 

Lees meer op onze website of maak een afspraak 

om met ons van gedachten te wisselen.

https://www.bureaubos.nl/


 Naam: Woonzorglocatie Duin en Bosch 

 Locatie:  Castricum 

 Functie:  Stichting Philadelphia Zorg, zorglocatie voor ouderen met een licht 

  verstandelijke handicap

 Opdracht:  Nieuwbouw op inbreidingslocatie

 Meer lezen:  bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-duin-en-bosch

 Naam:  De Haven

 Locatie:  Bunschoten 

 Functie:  Woonzorgcentrum De Haven, zorglocatie voor ouderen met een intramurale 

  psychogeriatrische- en autistische stoornis

 Opdracht:  Vervangende nieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/zorg-en-wooncentrum-de-haven

 Naam:  Woonzorglocatie Radeland  

 Locatie:  Brummen

 Functie:  Stichting Philadelphia Zorg, zorglocatie voor intensieve zorg voor mensen met een 

  verstandelijke handicap

 Opdracht:  Nieuwbouw

 Meer lezen:  bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-radeland-brummen

 

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-duin-en-bosch/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-duin-en-bosch/
https://www.bureaubos.nl/projecten/zorg-en-wooncentrum-de-haven/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-radeland-brummen/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-radeland-brummen/


 Naam:  Woonzorglocatie Kaatsland

 Locatie:  Sneek

 Functie: Stichting Philadelphia Zorg, woonlocatie voor kinderen en jongeren met een 

  verstandelijke beperking, die niet langer thuis kunnen wonen. 

 Opdracht: Nieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/kaatsland

 Naam:  Woonzorglocatie Duin en Bosch

 Locatie: Castricum

 Functie: Compartijn, comfort care voor senioren die niet zelf-redzaam zijn en aangewezen op 

  een vorm van 24-uurs zorg en toezicht.

 Opdracht: Nieuwbouw in ontwikkeling

 Naam: Woonzorglocatie het Meer

 Locatie: IJsselmuide

 Functie: Stichting Philadelphia Zorg, groot aantal kleinschalige woonlocaties voor 

  intensieve zorg gecombineerd met dagbesteding voor mensen met een 

  verstandelijke beperking.

 Opdracht: Nieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-het-meer-ijsselmuiden

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

https://www.bureaubos.nl/projecten/kaatsland/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-het-meer-ijsselmuiden-2/


 Naam: Woonzorglocatie Bleiswijkstraat

 Locatie: Vlaardingen

 Functie: Ipse de Bruggen, woonzorglocatie voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

 Opdracht: Vernieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-in-vlaardingen

 Naam: Woonzorglocatie Scandinaviëlaan

 Locatie: Emmeloord

 Functie: Stichting PhiladelphiaZorg, intensieve zorglocatie, woonlocatie, logeren & opvang.

 Opdracht: Nieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-scandinavielaan

 Naam: Woonzorglocatie locatie Noordzijde

 Locatie: Emmeloord

 Functie: Triade, woonzorglocatie voor ouderen met een verstandelijke beperking..

 Opdracht: Nieuwbouw

 Meer lezen: bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatieemmeloord

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-in-vlaardingen/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-in-vlaardingen/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatie-scandinavielaan/
https://www.bureaubos.nl/projecten/woonzorglocatieemmeloord/


H o e  w i j  u  h e l p e n ,

Wij ontwerpen bij voorkeur integraal. Dit levert 

betere gebouwen op, gebouwen waarbij alle 

onderdelen van het ontwerp naadloos op elkaar 

aansluiten. Er is aan alles gedacht en u heeft als 

opdrachtgever weloverwogen keuzes kunnen 

maken. Alles om u zorgen uit handen te nemen.

b u re a u  b o s  o n t zo rg t

Dit levert integraal ontwerpen u op: 

 U heeft één aanspreekpunt;

 In elke fase overzicht over alle aspecten van 

 het ontwerp;

 Geen ruis tussen uw adviseurs;

 Geen ongewenste verrassingen;

 Een compleet beeld van de kosten en de

 kwaliteit van het ontwerp;

 Én van de gevolgen voor het 

 energieverbruik, het onderhoud en het 

 beheer;

 U kunt volledig geïnformeerd de juiste 

 keuze maken.

 Het haalbaarheidsonderzoek

 Opstellen van het huisvestingsconcept

 en programma van eisen

 Het architectonisch ontwerp:

 o Structuurontwerp 

 o Voorontwerp

 o Definitiefontwerp

 o Technisch ontwerp

 Installatieontwerp

 Constructieontwerp

 Interieurontwerp

 Advisering & toetsing bouwregelgeving en 

 bouwfysica

 Bouwmanagement en begeleiding

 Advies beheer en onderhoud

Afhankelijk van uw vraag voeren wij al deze diensten of een selectie hiervan voor u uit.  

Klik op de roze hyperlinks voor meer informatie.

Meer lezen over ons integraal ontwerpproces:

https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/haalbaarheidsonderzoek/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/gezamenlijke-ontwikkeling-van-een-huisvestingsconcept/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/het-programma-van-eisen/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/een-architectonisch-ontwerp/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/het-ontwerp-van-de-installaties/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/het-ontwerp-van-de-constructie/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/interieurontwerp/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/advisering-bouwregelgeving-en-bouwfysica/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/advisering-bouwregelgeving-en-bouwfysica/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/bouwmanagement-en-begeleiding/
https://www.bureaubos.nl/onze-expertise/advies-beheer-en-onderhoud/


Samen creëer je meer! 

Bij ons begint ontwerpen niet met tekenen, maar 

met luisteren. Tijdens het hele ontwerpproces 

overleggen we met onze opdrachtgever en de 

toekomstige gebruikers over de uitgangspunten. 

Let wel: alle gebruikers. Ontwerpen we een 

school, dan spreken we tegelijk met de 

leerkrachten, ouders en leerlingen. En bij een 

zorglocatie overleggen we met verzorgers, 

familie en bewoners samen. Terwijl we bij een 

bedrijfsgebouw graag vaste en nieuwe klanten 

betrekken in het ontwerpproces.

Op deze wijze krijgen we veel informatie boven 

tafel. Over zowel de functionele aspecten van 

de organisatie als de beleving van klanten en 

gebruikers . Maar misschien nog wel belangrijker: 

we zorgen ervoor dat ons ontwerp draagvlak 

krijgt. Het ontwerpen van een nieuw gebouw 

is vaak onderdeel van een organisatorisch 

veranderproces. In het nieuwe gebouw wordt 

straks op een andere manier gewerkt. Door 

samen uw droomgebouw te ontwerpen, leggen 

we het fundament onder dit veranderproces. Zo 

stoomt u uw organisatie klaar voor de toekomst.

Aan de start van het ontwerpproces organiseren 

we vier bijeenkomsten: het kader, het verhaal, 

het gebouw en de spiegel. Een zeer diverse 

groep gebruikers wordt uitgenodigd om hieraan 

deel te nemen. We zorgen voor laagdrempelige 

opdrachten en tonen korte films om de 

verbeelding te prikkelen.

De eerste bijeenkomst gebruiken we om 

referentieprojecten te bezoeken en te 

bespreken. Tijdens die bijeenkomst zorgen we 

voor een gezamenlijk referentiekader voor het 

vervolg. De tweede bijeenkomst wordt benut 

om het verhaal van de gebruikers uit te lichten: 

hoe wordt het nieuwe gebouw straks ervaren? 

Wat bepaalt de beleving van de gebruikers?

Tijdens de derde bijeenkomst maken we 

vlekkenplannen van het nieuwe gebouw: 

welke ruimten moeten er komen en wat 

is hun onderlinge relatie? Zijn er ruimten 

te combineren? Op de vierde bijeenkomst 

presenteren wij onze bevindingen en houden 

we de deelnemers als het ware een spiegel voor. 

Dit is wat we van jullie gehoord hebben en daar 

past een dergelijk gebouw bij.



Het ontwerpen van een nieuwe school, een 

uitbreiding en/of renovatie is vaak onderdeel 

van een organisatorisch veranderproces. 

Door samen uw droomgebouw te (her)

ontwerpen, leggen we het fundament onder dit 

veranderproces. 

Pluspunten co-creatie

 het vergroten van kwaliteit, begrip, binding 

 en draagvlak;

 de uitgangspunten voor het ontwerp 

 worden zeer duidelijk;

 er ontstaat op natuurlijke wijze draagvlak 

 voor het ontwerp;

 men maakt nader kennis met elkaar;

 men kan kijken in de keuken van een ander;

 men kan zijn visie op samenwerking 

 formuleren.

Dit proces sluiten we deze af met een getekend 

programma van eisen (PVE) waarna het 

ontwerpen kan beginnen.

We organiseren vier co-creatie bijeenkomsten: 

 het kader;

 het verhaal; 

 het gebouw;

 de spiegel. 

Een zeer diverse groep gebruikers wordt 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Op 

deze wijze krijgen we veel informatie boven 

tafel. Over zowel de functionele aspecten van 

de organisatie als de beleving van de gebruikers. 

Misschien nog wel belangrijker: we zorgen 

ervoor dat ons ontwerp draagvlak krijgt. 
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