
FRANKE VAN DEN BROEK  /  HOOFD INTERIEURARCHITECTUUR

Het kantoor van architectenbureau de Jong Gortemaker 
Algra (dJGA) ligt in hartje Rotterdam. De indrukwekkende 
ruimte in Las Palmas biedt plaats aan ruim zeventig 
medewerkers, die hoofdzakelijk werken aan projecten voor 
de maatschappelijke sector. Een gesprek over ontwerpen 
voor de zorg en het samenspel tussen architect en bouwer. 
‘De zorg zit in het DNA van ons bureau.’ 

Ervaring  
vereist

‘WIE ZEGT DAT HIJ ALLES KAN 

MAKEN, GELOOF IK NIET’

Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, en dat geldt zeker voor de zorg. 

‘Doordat de ontwikkelingen zo snel gaan is flexibiliteit nodig,’ vertelt dJGA’s Franke 

van den Broek, die het interieurontwerpteam leidt. Een gebouw heeft niet langer één 

bestemming. Ziekenhuizen passen hun businessmodel aan en leggen zich steeds 

vaker toe op een bepaald aandachtsgebied. ‘Dat heeft gevolgen voor de architectuur 

en het interieur. We ontwerpen een flexibele basis met mooie specials. De behandel-

ruimtes, zoals oncologie of dialyse, krijgen veel ontwerpaandacht en daarin geven 

mooie, losse interieurelementen een ziekenhuis of instelling een gezicht.’ Ondertus-

sen blijft de functionaliteit natuurlijk voorop staan. ‘Een arts of verzorger moet alle 

handelingen op routine kunnen verrichten.’

Markt voor zorg & welzijn 2014 - 2020 13Markt voor zorg & welzijn 2014 - 202012



FEITEN
De vraag naar zorg neemt de komende decennia fors toe. Kunnen de 
interieurbouw en meubelindustrie hiervan profiteren? Om antwoord 
te geven op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan op demografie, 
bouwproductie, verschuivingen in functies van zorginstellingen en 
het overheidsbeleid.  

HELENDE INTERIEURS
Een interieur in de zorg moet bijdragen aan het welzijn van 

de patiënt. ‘Onderschat die kracht niet. Als je bijvoorbeeld 

een vervelende behandeling te wachten staat, werkt het 

echt stressverlagend om via een lichte, duidelijke route 

naar de juiste ruimte te wandelen. Inpandige gangen en 

kamers leveren meer verwarring op, waardoor je bijvoor-

beeld minder informatie van de dokter kunt opnemen.’ In 

een tijd waarin ziekenhuizen zich specialiseren, komt er 

meer aandacht voor dit soort zaken. Inlevingsvermogen in 

de patiënt, arts en verpleger is cruciaal om stappen te 

zetten in de verbetering van de zorg. 

SPECIALISTISCH WERK
Een interieurbouwer kan niet zomaar interieurs gaan 

maken voor zorginstellingen. ‘Interieurbouwers die zeggen 

dat zij alles kunnen maken, geloof ik simpelweg niet,’ zegt 

Franke. ‘De zorg is absoluut specialistisch werk.’ Bij dJGA 

wordt er dan ook bewust voor gekozen om in zorgprojecten 

alleen met interieurbouwers te werken met een goed track 

record in de zorg. ‘Als je in deze markt wilt beginnen, richt 

je eerst een kleine kliniek of bijvoorbeeld een tandartsprak-

tijk in. En zo kun je stappen maken.’ De selectie van een 

interieurbouwer begint bij dJGA bij goede referenties.

CRUCIAAL OVERLEG
Aan een ontwerp wordt veel tijd en aandacht besteed. Het 

is vervolgens aan de interieurbouwer om dit ontwerp 

kostenefficiënt te realiseren. ‘Dat betekent niet dat een 

interieurbouwer het ontwerp zonder overleg kan wijzigen,’ 

zegt Franke. ‘Veel zaken zijn bewust op een bepaalde 

manier ontworpen, dus als de bouwer iets niet begrijpt, is 

het belangrijk dat hij overlegt.’ 

Cruciaal bij de afstemming is de projectleider. Het is aan 

hem of haar om goed contact met de interieurarchitect en 

de opdrachtgever te onderhouden. De communicatie over 

de planning mag hierbij zeker niet worden vergeten. ‘Als 

een project te laat wordt opgeleverd, gaan wij op zoek naar 

een andere interieurbouwer. Ook als we in het verleden vijf 

projecten succesvol hebben afgerond.’ Een late oplevering 

kan een opdrachtgever miljoenen kosten. Daarom is in de 

ogen van dJGA elke vertraging onacceptabel. 

MEEDENKEN MAG
De interieurarchitecten van dJGA staan altijd open voor 

verbetervoorstellen. ‘Als we driehonderd kasten in vier 

varianten moeten leveren, en een interieurbouwer heeft 

ideeën om daar drie varianten van te maken, dan horen wij 

dat graag. Dat verbetert de marge van de interieurbouwer 

en de klant is minder kwijt.’ In de offertefase is het wel 

noodzakelijk precies uit te rekenen wat er gevraagd wordt. 

Als iets niet exact wordt omschreven in de aanvraag is het 

het beste voor de goedkoopste oplossing te kiezen. 

‘Vervolgens kunnen interieurbouwers in een bijlage 

eventuele gevolgen, alternatieven en besparingsopties 

omschrijven,’ zegt Franke. ‘Dan hebben ze gelijk een kans 

om de expertise te laten zien waar wij naar op zoek zijn. 

Wij zien graag dat kwaliteit, prijs en duurzaamheid opti-

maal met elkaar kloppen, dus goede ideeën zijn welkom. In 

de aanvullende opties kan innovatieve kennis worden 

getoond. Dat geldt trouwens ook bij vrijblijvende prijsaan-

vragen die we doen, dan vragen we de markt om mee te 

denken over prijs en kwaliteit.’ 

Kennis van zowel de interieurbouwer als de architect is 

cruciaal voor een goede afronding van het project. In de 

visie van dJGA is het dan ook niet meer dan normaal dat 

wanneer een project publiciteit oplevert de betrokken 

partijen worden genoemd. ‘Ook in de pers trek je samen 

op: dus noem naast de naam van het eigen bedrijf ook altijd 

de architect.’

EEN NIEUWE TIJD
Om in de toekomst in de zorgmarkt te opereren, zal meer 

worden gevraagd van de interieurbouwer. Slimme oplos-

singen bevatten steeds vaker ook installatietechniek. ‘De 

tijd dat klassieke interieurelementen bepalend zijn, is 

voorbij. Het draait om het samenspel: oplossingen die 

ervoor zorgen dat de patiënt eerder beter is en de verzor-

gers fijn kunnen werken. Integraal ontwerpen en produce-

ren spelen hierin steeds vaker een rol.’ 

‘EEN GOED INTERIEUR 

DRAAGT BIJ AAN HET 

WELZIJN’
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