
Buro3o
wat zijn we

u Kleinschalige zorginstelling voor GGZzorg

u Ongeveer 50 medewerkers, 36 FTE

u Werkzaam in kantoortijden en 24 uurs rooster

u Nu gevestigd in Rosmalen ( Coudewater en Hoff van Hollantlaan)

u Locaal en subregionaal georiënteerd



Buro 3o
wat doen we

u Onderzoek/behandeling

u Begeleiding ( thuis op school en op locatie)

u Onderwijs ( met basisscholen en middelbaaronderwijs)

u Beschermd wonen

u dagbesteding



Buro3o
voor wie doen we dat

u Kinderen, jongeren, jong volwassenen met autisme en hoge psychische 
kwetsbaarheid, 

u Hulp is gericht op het verhogen van zelfredzaamheid, zelfregulatie, 
zelfstandigheid en een hogere mate van maatschappelijke en sociale parti-
cipatie.  

u De problemen die het zelfstandig functioneren belemmeren zijn met name 
internaliserend, dat wil zeggen, voortkomend uit een hoge mate van angst, 
waardoor deze jonge mensen vaak niet meer naar school gaan, niet meer in 
een gezinssituatie kunnen functioneren en een hoge mate van vermijding 
tonen binnen zowel sociale als maatschappelijke participatie.



BernadetteKlooster
wat zijn onze plannen

u Verplaatsen woonplaatsen van Coudewater

u Hoofdlocatie invoegen

u Alle functies onder één dak brengen

u Verbinding met de wijk maken

u Sociale inclusie doelgroep vergroten



Verplaatsen woonplaatsen van Coudewater

u 10 woonplaatsen voor kinderen van 12-18 jaar

24 uurs begeleiding aanwezig

u 10-12 woon/trainingsplekken voor jongeren van 18-24 jaar

Gericht op zelfstandiger leren wonen en uiteindelijk uitstromen naar meer 
zelfstandige woonvorm 

In klooster 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig



Hoofdlocatie invoegen,

u Onderzoek en behandeling

u Onderwijs en dagbesteding

u Overhead functies

u Werktijden: kantoortijden, niet in het weekend



Bernadetteklooster Maliskamp
Beganegrond Deel 3

Onderzoek & behandeling

Opleidingsplekken ICT

Dagbesteding

Leerwerkplekken

Woongroepen

Woongroep 3
‘Sonnevanck”
12 t/m 18 jaar



Bernadetteklooster Maliskamp
Beganegrond Deel 2

Onderzoek & behandeling
Leerwerkplekken
Theehuis/buurt-
functie

Opleidingsplekken ICT

Dagbesteding

Leerwerkplekken

Woongroepen

Onderwijs in
Dagbesteding
VO SVO MBO HBO



Bernadetteklooster Maliskamp
Eerste verdieping



Verbinding met de wijk maken
welke kansen

u Bos ontsluiten voor wijk(onderhoud in combi met opleiding en stage)

u Thee/koffiehuisfunctie (in combi met opleiding en stage)



Alle functies onder één dak brengen,
waarom?

u Doelmatigheid, integraal aanbod zonder drempels

u Efficiency voor bedrijfsvoering

u Kansen voor sociale inclusie



Planning
welke stappen gaan we zetten

u Onderzoek naar inpasbaarheid

u Onderzoek naar (financiële) haalbaarheid

u Go/no go februari 2018

u Aanpassingen voorjaar zomer

u Eerste functies verhuizen in de zomer

u Fasering van andere functies tot herfst


