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Het project richt zich op de implementatie van het Lange Termijn Huisvestingsplan. Het
is een omvangrijk proces van organisatie- en cultuurverandering, herallocatie van
medewerkers, introductie van het Nieuwe Werken, gebouwaanpassingen en
verhuizingen.

Ten behoeve van dit transitieproces heeft Oostelbos Van den Berg b.v. de integratie van
de huisvesting begeleid, wat concreet is vormgegeven door:
 Het huisvesten van Altra Jeugd & Opvoedhulp in drie Altra Colleges;
 Het inhuizen van Altra Jeugd & Opvoedhulp in circa 14 bevriende (reguliere) basis-

en middelbare scholen;
 Het herinrichten van drie kernlocaties.

Opdrachtgever Altra
Plaats Amsterdam

Type opdracht Procesmanagement / bouwkundig advies / 
huisvestingsadvies / verhuismanagement

Locatie uitvoering werk Circa 20 locaties in Amsterdam
Uitvoering 01 januari 2012 tot en met 31 maart 2013

Projectmanagement en 
verhuismanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect Rietvink Architecten bna in Oosthuizen

Uitvoerende partij Aannemersbedrijf J.M. Putter in Uitgeest

Opdrachtgever
Altra is een grote instelling voor Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in de regio
Amsterdam. Deze combinatie van hulpverlening en onderwijs binnen één instelling is
uniek. Daardoor kan Altra een totaalpakket van hulp en onderwijs aanbieden. Het
verbinden van onderwijs en jeugdzorg is een actueel thema in Nederland.

Specifieke kenmerken
Door het gezamenlijk huisvesten van jeugdzorg en onderwijs kan het aanbod beter met
elkaar worden verbonden en toegankelijker worden gemaakt voor ouders en kinderen.
Daarnaast maakt gezamenlijke huisvesting het ook mogelijk om efficiënter om te gaan
met ruimten. De ruimten voor jeugdzorg worden tot half drie niet gebruikt, terwijl op
scholen dan ruimten vrijkomen. De huisvesting voor jeugdzorg is vergelijkbaar met die
van een buitenschoolse opvang. Ook wordt de combinatie gemaakt tussen regulier en
speciaal onderwijs.
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