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Bij abcnova zijn we op zoek naar een leergierige afstudeerder, die goed binnen ons leuke bedrijf past. 

abcnova is een integraal werkend adviesbureau op het gebied van ruimtelijke projecten en processen. Elke 

dag werken we samen met opdrachtgevers aan toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor woon-, 

werk-, leer- en leefomgevingen. In Assen, Amsterdam en Utrecht is ons kantoor gevestigd. Voor deze 

afstudeerstage is de standplaats in principe Utrecht.  

 

Op verschillende gebieden zijn we werkzaam, zowel in commercieel als maatschappelijk vastgoed en zowel 

op gebouw als op gebiedsniveau. Omdat we zo veel kennis en ervaring in huis hebben op verschillende 

fronten, proberen we bij abcnova waar mogelijk de link te leggen tussen ontwikkelingen. Dat is ook waar 

deze afstudeerstage op in speelt!  

 

Veel zorginstellingen bezitten van oudsher een flink stuk grond waarop geïnstitutionaliseerde intramurale 

zorg wordt geboden. Veranderingen in de wijze waarop in Nederland zorg wordt verleend, waar mogelijk zo 

dicht mogelijk bij de cliënt, leidt voor zorgpartijen tot een heroriëntatie op deze locaties. Momenteel zie je 

dat zorginstellingen gronden willen afstoten. Deze gebieden rondom niet zelden monumentale  

zorggebouwen bezitten ontzettend veel potentie. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van 

seniorenwoningen met studentenhuisvesting, waar jongeren en ouderen iets voor elkaar kunnen betekenen. 

In deze afstudeeropdracht willen we graag de potentie van deze gebieden samen bestuderen. Om wat voor 

percelen gaat het precies, hoe kijken zorgpartijen hier exact tegenaan en met welke mooie (ruimtelijke) 

ontwikkelingen kunnen deze locaties van een actuele maatschappelijke betekenis worden voorzien? Wij zien 

hierin nadrukkelijk een link tussen gebiedsontwikkeling en zorg.  

 

Bij abcnova wordt je goed begeleid tijdens je afstuderen. Collega’s zijn makkelijk benaderbaar en er hangt 

een fijne sfeer. Samen met jou geven we richting aan het onderzoek. We horen graag welke ideeën je hebt 

over dit of eventueel een ander interessant onderwerp.  

 

Ben jij een op zoek naar een fijne en leerzame werkomgeving voor je afstudeeropdracht? Neem dan contact 

met Jeroen Heintzbergen (M +31 6 11 26 01 08 of j.heintzbergen@abcnova.nl).  
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