
Opdrachtgever: Gemeente Lisse
Aannemer:  Bouwbedrijf Schaap
Status:  opgeleverd in 2011
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Centrum Jeugd en 
Gezin te Lisse
Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt een nieuw 
onderkomen voor o.a. Jeugdgezondheidszorg 
0-19 jaar, Jeugd Maatschappelijkwerk, het 
Jongeren Preventie Project, Opvoedadviespunt 
en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast zal Algemeen 
Maatschappelijk Werk zich in hetzelfde pand 
vestigen.

De wens was om het CJG te vestigen in een bestaand 
pand in Lisse. Het centrum moest overzichtelijk en 
laagdrempelig worden en geschikt voor kinderen 
in de leeftijd van 0 tot en met 23. 



Het kleurgebruik voor het interieur 
is geïnspireerd op het logo.

In de nieuwe plattegrond is in de 
linkervleugel het CJG gevestigd, in 
de rechter vleugel bevinden zich de 
drie spreekkamers van het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Ook is hier een 
kleine wachtruimte, een magazijn en een 
bescheiden pantry gerealiseerd, welke 
eventueel gedeeld kan worden met andere 
huurders van deze vleugel.

De gang van het CJG in de linker 
vleugel wordt langzaam breder, zodat er 
automatisch een open ruimte ontstaat aan 
het einde. Hier bevindt zich de openbare 
kern van het centrum: de wachtruimte en 
de huiskamer. Deze ruimtes grenzen aan 
zowel de noord- als de zuidgevel, waardoor 
er altijd direct zonlicht naar binnen kan 
schijnen. Aan het eind van de gang bevindt 
zich de Jeugdzorg voor 0 tot 4 jaar (het 
voormalige consultatiebureau), bestaande 
uit een boxenkamer, een opstelplaats 
voor kinderwagens, een peutertoilet en de 
kamers van de arts en wijkverpleegkundige. 

Aan de wachtruimte grenst de pantry, 
die bedoeld is voor privé gebruik van 
het personeel. Aan de noordgevel zijn 
drie flexruimtes (twee werk- en één 
spreekkamer) gecreëerd, bedoeld voor 
wisselend gebruik. Daar tegenover liggen 
de twee kamers voor de Jeugdzorg voor 4+ 
met een kleine omkleedruimte ertussen. 

locatie: “De Bolster” in Lisse oude wachtkamer oude entreesituatie 3D impressie entree vanaf wachtkamer
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ontwerp en foto’s oude situatie
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foto’s

de gang vanaf de entree richting de boxenkamer

Het einde van de gang met links de wachtruimte en rechts de 
huiskamer. Rechtdoor zit de transparante doorgang naar de 
boxenkamer van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. De lange 
wand aan het einde van de gang loopt van de noord- naar de 
zuidgevel en verbindt de wachtruimte met de huiskamer, doordat 
deze is behangen met een print in een lichte accentkleur.

de wachtkamer met “balie-kozijn”

het behang tegelwerk in toiletdeuren met print



De huiskamer wordt gescheiden van de gang doormiddel van een deels flexibele 
glazen wand. Deze kan gesloten worden indien de ruimte gebruikt wordt voor 
bijvoorbeeld vergaderingen, cursussen of zwangerschapsgym. Normaal gesproken 
staat de wand open en wordt het gebruikt als ontmoetings- en informatiepunt 
voor jonge moeders met hun kinderen. 
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foto’s

zicht vanaf wachtkamer naar huiskamer

opbergruimte in huiskamer voor cursusmaterialen e.d.doorgang tussen artsenkamer en huiskamer met speelhoekje
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foto’s

De schuine wand heeft een warme uitsraling 
door de houten bekleding. Hierachter 
zitten de flexwerkplekken, die door de 
afwezigheid van een echte balie ook dienen 
als informatiepunt indien men voor het 
eerst het CJG bezoekt. Het paarse raam is 
opvallend en open en daardoor bedoeld als 
eerste contact met de medewerkers van het 
CJG. In het geval hier niemand aanwezig is, 
kan men terecht bij de flexplek halverwege 
de houten wand. Deze werkplek heeft goed 
contact met de gang doormiddel van een 
groot raam en een transparante lichtstrook 
in de deur. 

In de boxenkamer 
bevinden zich de 
werkplek van de as-
sistente, 8 omkleed-
boxen, een plek om 
te wachten, een spe-
ciaal peutertoilet en 
een speelhoekje voor 
de kinderen. Bij de 
entree zijn in een nis 
parkeerplaatsen voor 
kinderwagens gerea-
liseerd. exterieur met nieuwe gevelreclame kantoorruimte


