
+ contact

Bureau Berndsen
F.B. Koenstraat 101
6833 LC Arnhem
T 026 78 51 360/06 1210 4043
info@bureauberndsen.nl
www.bureauberndsen.nl

Adviesbureau J. Vriesema
Bovenstraat 272a
3077 BL Rotterdam
T 010 48 23 238
F 010 48 20 291
info@jvriesema.nl
www.jvriesema.nl

“Ik had als opdrachtgever 
de ontwerper en de 
uitvoerder aan één tafel. 
Dat zorgde voor korte 
lijntjes. Zonder meer 
tijdwinst!”

Bouwen met zorg

M
irjam

 den H
oed Projectleider Rijnland Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp 

“Berndsen + Vriesema 
hebben voor mij een 
grote meerwaarde. 
Ze zijn op elkaar 
ingespeeld. Niemand 
hoeft zich te bewijzen, 
meningsverschillen 
worden op een prettige 
manier opgelost.”

+  thuis in complexe projecten
  Bouwen voor de zorg is een eigen specialisme. Zorgbouwprojecten vragen om 
specifieke kennis. Neem bijvoorbeeld een operatiekamer of een behandelruimte 
voor een radiologisch onderzoek. Bouwtechniek, regelgeving en gebruikseisen 
wijken sterk af van normale utiliteitsbouw. Berndsen en Vriesema is goed thuis 
in de techniek en de logistiek van dergelijke complexe projecten. Berndsen 
en Vriesema heeft bovendien veel ervaring met verschillende vormen van 
gebruikersoverleg. 

+ goede aansluiting
 Bouwen voor de zorg vraagt om een bijzondere benadering. Een benadering 
waarbij al vanaf het allereerste begin wordt nagedacht over uiteindelijk gebruik 
en beleving. Dat trekt een wissel op de communicatie tussen ontwerper en 
uitvoerder. Door deze disciplines onder te brengen binnen één bureau worden 
aansluitingsproblemen voorkomen. U bent als opdrachtgever verzekerd van de 
vakkennis van één specialist om te komen tot een goed functionerende ruimte of 
goed functionerend gebouw.

+ gecombineerde ervaring
Berndsen en Vriesema hebben ieder afzonderlijk meer dan 10 jaar ervaring met 
ontwerpen, bouwen en begeleiden van bouwprojecten. De combinatie Berndsen 
en Vriesema bestaat nu enkele jaren en heeft veel gecombineerde ervaring 
met –vooral– zorgprojecten, zowel groot als klein. Met een ruim aantal vaste 
medewerkers is Berndsen en Vriesema bovendien groot genoeg om stabiliteit en 
continuïteit te garanderen, maar klein genoeg om lenig, budgetvriendelijk en 
aandachtig te zijn. 

+ efficiënt en concurrerend 
  Werken met een relatief klein bureau heeft voordelen voor u als opdrachtgever. 
De schaalgrootte van Berndsen en Vriesema zorgt dat u aan tafel zit met de 
mensen die ook daadwerkelijk het werk doen. Een platte organisatie met korte 
lijnen beperkt de stroperigheid en zorgt dat er snel geschakeld kan worden. Lage 
overhead en efficiënt werken betekenen dat we verrassend concurrerend kunnen 
opereren!
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“Ik kan Berndsen + 
Vriesema zeker aanraden. 
Ze hebben ervaring, ze 
staan open voor ideeën 
en ze communiceren 
op een eerlijke manier. 
Bovendien zijn het harde 
werkers met liefde voor 
hun vak!”



“Ons instituut wordt 
inmiddels gezien als 
een voorbeeldproject: 
zo moet een modern 
radiotherapeutisch 
behandelinstituut er 
uitzien!”

“Berndsen bedenkt 
praktische oplossingen 
in een mooi jasje. Mooi 
én erg functioneel. 
En de mensen van 
Vriesema zijn harde 
werkers met veel 
verantwoordelijkheids
gevoel. Ik weet niet of 
dat komt omdat het een 
relatief ‘klein’ bureau is, 
maar het werkt prettig.” 

+ ontwerpen met zorg

Bureau Berndsen: architectuur & interieur 
 Bureau Berndsen hanteert het ‘onderzoekend ontwerpen’ als ontwerpmethode. Een 
combinatie van vernieuwende ideeën, kennis van zorgconcepten en de wensen 
van de gebruikers zorgt daarbij voor heldere oplossingen. Workshops zorgen voor 
maximale betrokkenheid van opdrachtgevers, gebruikers en andere deskundigen. 
Bureau Berndsen schept ruimte. Ruimte waarin het aangenaam wonen, werken en 
verblijven is. 

 Sabine Berndsen over de samenwerking: “Ontwerp en uitvoer is in één hand. Er 
is geen wrijving tussen ‘mooi’ of ‘economisch’. Als we iets ontwerpen, weten we 
meteen of het budgettair haalbaar is. Daarbinnen is het mijn specialiteit om een 
‘goede’ ruimte te maken. Helder en vriendelijk. Afgestemd op de eisen van de 
opdrachtgever én op de wensen van de gebruiker. Praktisch om te werken, maar 
ook een ‘helende omgeving’ voor de cliënt of patiënt.”

+  realiseren met zorg

  Adviesbureau J. Vriesema: bouwvoorbereiding en bouwmanagement 
Een goede bouwvoorbereiding is bepalend voor de verdere uitvoering van 
een project. Adviesbureau J. Vriesema verzorgt deze voorbereiding en zorgt 
voor een correcte uitvoering van bouw of verbouwing. Van tekenwerk of 
vergunningaanvraag tot directievoering en budgetbewaking. Adviesbureau J. 
Vriesema staat voor goed teamwork en constructief overleg met opdrachtgevers 
en uitvoerders. Het motto van Adviesbureau J. Vriesema is niet voor niets ‘goede 
voorbereiding voor een correcte uitvoering’. 

Jaap Vriesema over de samenwerking: “We kunnen samen een helder concept 
ontwikkelen en overtuigend neerzetten. Betrokken, met een scherp oog voor 
kwaliteit en kostenbeheersing. We hebben inmiddels veel specifieke ervaring 
met bouwmanagement en bouwvoorbereiding in de zorg. Daardoor kunnen we 
garanderen dat het er komt zoals we dat samen hebben afgesproken. Op tijd en 
binnen budget.”

“Ze kunnen snel 
schakelen en inspringen 
als er een probleem is. 
Alle projecten die we 
samen hebben gedaan 
zijn op tijd afgerond.”

Bouwen voor de zorgsector vraagt om veel specifieke kennis. 
Technisch én procesmatig. Hoge gebruikseisen, hoogwaardige 
techniek, gecompliceerde regelgeving: bij bouwen voor de 
zorg komt het allemaal samen.

Berndsen + Vriesema is gespecialiseerd in zorgprojecten. Door de combinatie van 
ontwerp en uitvoering zijn de lijnen kort en kan snel worden geschakeld tussen 
wens en praktijk. Dat voorkomt aansluitingsproblemen en bespaart veel tijd.

Berndsen + Vriesema zorgt voor heldere concepten en haalbare oplossingen. We 
ontwerpen met aandacht voor de mens en gevoel voor detail. Vervolgens zorgen 
we dat het ontwerp ook gerealiseerd wordt. In samenspraak, volgens specificatie, 
op tijd en binnen budget.

Bij Berndsen + Vriesema is uw hele project in één hand. Vanaf het peilen van de 
gebruikerswensen tot en met de oplevering en financiële afwikkeling: een hele 
zorg minder!
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