
AMBASSADEURS VAN HET ONTWERP

‘Vervolgens betrekken we de deelnemende partijen bij het 

totale ontwerpproces, zodat ze stap voor stap kunnen 

zien hoe hun ideeën werkelijkheid worden. We doen dat 

laagdrempelig, zodat het goed in te passen is in hun 

dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast bespreken we 

de mogelijkheden rondom technologische innovaties, 

duurzaamheid en circulair bouwen. Op deze manier zorgen 

we voor beleving bij het nieuwe gebouw en creëren we 

draagvlak. De betrokkenen worden als het ware onze 

ambassadeurs.’

gebouwen ontwerpen. We willen ook dat de eindgebruiker 

écht iets aan het nieuwe gebouw heeft. Daarom omarmen 

we bij elk project het principe van co-creatie.’

DROMEN EN AMBITIES 

‘Onze aanpak werkt als volgt: eerst praten we met 

de opdrachtgever en eventuele bestuurders over de 

randvoorwaarden en kaders voor het nieuw te bouwen 

gebouw. Daarna organiseren we vier bijeenkomsten 

waarvoor we zowel de opdrachtgever en de bestuurders, 

maar ook de toekomstige gebruikers en belanghebbenden 

uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomsten mogen alle 

aanwezigen hun wensen en ideeën kenbaar maken,  

zodat wij ontdekken welke dromen en ambities er leven.’

‘Elke architect vindt het fantastisch om ontwerpen te 

verzinnen die ook echt gebouwd worden. Ik ook. Noem het 

scheppingsdrang’, aldus architect-directeur Raban Haaijk. 

‘Bij Bureau Bos willen we echter niet alleen mooie, unieke 

‘Co-creatie zorgt 
voor tevreden 

opdrachtgevers én 
eindgebruikers’  

Architect-directeur Raban Haaijk van Bureau Bos

Bureau Bos uit Baarn ontwerpt al meer dan 50 jaar
gebouwen, onder meer voor onderwijs- en zorg-

instellingen. Hierbij maakt de organisatie vanzelfsprekend 
gebruik van de aanwezige kennis, kunde en ervaring van 

de ruim 40 medewerkers. Maar daarnaast biedt Bureau Bos 
in de ontwerpfase óók ruimte aan opdrachtgevers, gebruikers 

en belanghebbenden om mee te denken over het ideale gebouw. 
Co-creatie zorgt namelijk voor draagvlak, begrip én tevreden 
opdrachtgevers en eindgebruikers. Raban Haaijk: ‘Het is mooi  

om te zien dat Groothuis Bouwgroep ook een verbindende aanpak  
in de bouwfase toepast.’
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GEZAMENLIJK GEVOEL VAN TROTS

‘Bij Bureau Bos zeggen we altijd dat een gebouw moet 

draaien om de eindgebruikers. En omdat we in onze 

ontwerpsystematiek juist ook hen de ruimte bieden om 

mee te praten, wordt een nieuw gebouw niet alleen leuker 

en interessanter, maar draagt het ook bij aan het welzijn 

en welbehagen van de gebruikers. Ik vind het mooi om te 

zien dat Groothuis Bouwgroep ook een verbindende aanpak 

tijdens de daadwerkelijke bouwfase toepast. Groothuis 

adopteert het project en zorgt ervoor dat opdrachtgevers 

en gebruikers betrokken zijn en blijven tijdens de realisatie. 

Samen creëren we een gevoel van trots voor het nieuwe 

gebouw en dat is voor de uiteindelijke beleving van grote 

waarde.’ 

‘  Bij Bureau Bos zeggen we altijd 
dat een gebouw moet draaien om 
de eindgebruikers’

Groothuis Bouwgroep 11


