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Aan het Rotterdamse Ammanplein heeft Ector Hoogstad
Architecten voor de Koninklijke Auris Groep een gebouw
ontworpen met daarin een audiologisch centrum en het
hoofdkantoor voor de landelijk opererende organisatie. De bouw
ging van start in 2015 en het gebouw, dat eind vorig jaar al in
gebruik is genomen, wordt binnenkort feestelijk geopend.
De locatie aan het Ammanplein is bijzonder omdat Auris een
historische binding heeft met deze plek. Voorheen stond hier
een drietal gebouwen ontworpen door H.V. Gerretsen die samen
de school voor doven van de Amman Stichting vormden. De
stichting en het plein werden beide vernoemd naar de Zwitser
Johan Conrad Amman (1660-1724) die doof geboren werd,
maar toch leerde spreken en methoden ontwikkelde voor speciaal
onderwijs aan doofgeborenen. De Amman stichting was één van
de voorlopers van de Auris Groep, die in een aantal plaatsen
scholen heeft voor speciaal onderwijs voornamelijk aan doven en
slechthorenden, maar ook op andere manieren mensen met een
beperking ondersteunt.
De school uit 1959-1962 is inmiddels afgebroken maar
de omgeving kenmerkt zich nog steeds door markante
wederopbouwarchitectuur. Het enige wederopbouwplan dat nog
gestart is in de oorlog: “Wereldhaven” naar ontwerp van Jan Wils,
ligt pal naast het plot van Auris. Sinds enkele jaren is de wijk ook
erkend als gebied van nationaal belang. Dit werd een belangrijk
uitgangspunt voor het ontwerp. De nieuwbouw markeert de hoek
van het wederopbouwgebied en maakt met een relatief klein
volume (het oorspronkelijke gebouw was maar liefst 9 lagen
hoog) toch een duidelijk front richting het Ammanplein en de
boezemweg te maken is. Dit wordt bereikt door de bovenbouw
aan deze zijde te overkragen, een groot venster te maken naar
het plein en gebruik te maken van het natuurlijk verloop richting
de Warande.

De nieuwbouw voor Auris bestaat uit een audiologisch centrum
met vooral veel onderzoeksruimten op de begane grond rondom
een klein atrium en het hoofdkantoor van de groep op de
eerste en tweede verdieping. Hier kan op projectbasis in een
open omgeving samengewerkt worden en is veel ruimte voor
bijscholing, trainingen, informatiebijeenkomsten en dergelijke.
Het hoofdkantoor en het audiologisch centrum delen een grote
woon/werkkeuken met dakterras op de eerste verdieping. Het
tot stand brengen van een samenwerking tussen deze twee
organisatie onderdelen was één van de redenen voor Auris om
dit gebouw te maken. Onder het gebouw ligt een halfverdiepte
parkeergarage.
Akoestiek speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol in het
project. Een aantal onderzoeksruimten is als doos in doos
uitgevoerd om alle omgevingsgeluid buiten te sluiten. Verder
werd voor één specifieke onderzoeksruimte een kooi van Faraday
gerealiseerd om magnetische straling van buiten te voorkomen.
Desondanks zijn al deze ruimtes met veel transparantie
gerealiseerd, met veel natuurlijk licht en de mogelijkheid tot
natuurlijke ventilatie.
Er is heel zorgvuldig naar de materialisatie van het gebouw
gekeken. Zowel het type baksteen als de metselverbanden zijn
gekozen om te harmoniëren met de gevels van de omliggende
bebouwing. Baksteen wordt gecombineerd met beton, eveneens
refererend naar de architectuur uit de naoorlogse periode. Zoals
het betonnen kader om het grote venster aan de voorzijde. Er
is altijd vol zicht vanuit het gebouw op het plein, en ook de
zorgvuldige inrichting van het entreegebied draagt bij aan de
verbondenheid met de omgeving.
Ector Hoogstad Architecten werkte samen met Van Zanten
Bouw (aannemer), SmitWesterman (constructie advies), Vintis
Installatieadvies (installatie advies) en Waaijer Projectrealisatie
(bouwbegeleiding). Het gebouw is officieel geopend op 13
maart 2017.
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00.02.35
spreek/onderzoekskamer #08
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

5400

00.02.36
flexruimte
kantoorfunctie
4 personen
11 m²

elektra kast
02.02.21
0.86 m²

trap(beton) type 2:
- aantrede: 260mm;
- optrede = 180mm;
- leuning (1-zijdig) h=850mm

1500

00.02.34
spreek/onderzoekskamer #07
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

00.02.38
Administratie
kantoorfunctie
4 personen
21 m²

00.02.37
spreek/onderzoekskamer #21
kantoorfunctie
4 personen
11 m²

BMC

1

00.03.01
wachtruimte
bijeenkomstfunctie
8 personen
21 m²

Entreesluis
01.02.08
13.50 m²

00.02.02
administratie met archief
kantoorfunctie
4 personen
44 m²

gang
01.02.09
8.48 m²

2

00.04.02
Miva toilet
4 m²

00.02.33
spreek/onderzoekskamer #06
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

5400

00.02.32
spreek/onderzoekskamer #05
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

00.05.04
Schacht
3 m²

00.01.01a
lifthal/wachtruimte
verkeersruimte
34 m²

00.02.31
spreek/onderzoekskamer #04
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

5400

3352

00.01.06
gang
verkeersruimte
63 m²
ANV

125

00.02.06
spreek/onderzoekskamer #17
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

2575

00.02.16
spreek/onderzoekskamer #15
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

00.02.19
medewerkers / pantry
bijeenkomstfunctie
35 personen
109 m²

00.02.07
spreek/onderzoekskamer #16
kantoorfunctie
3 personen
13 m²

00.02.15
spreek/onderzoekskamer #14
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

125

atrium

V

00.02.14
spreek/onderzoekkamer #13
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

125

2575

00.02.21
spreek/onderzoekskamer #09
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

1448

V
ANV

ANV

00.01.04
"stille"gang
verkeersruimte
16 m²

00.05.02
TR
9 m²

00.02.18
flexwerkplek AC #44
kantoorfunctie
8 personen
46 m²

00.02.20
OAE #42
12 m²

00.02.13
AP
2 personen
13 m²

00.02.12
Bera ruimte
2 personen
14 m²

00.02.11
flexruimte
kantoorfunctie
3 personen
19 m²

container ruimte
nooduitgang

V

00.02.09
gehooronderzoek #05
kantoorfunctie
3 personen
11 m²

00.02.10
gehooronderzoek #04
kantoorfunctie
3 personen
11 m²

00.06.02
werkkast
3 m²

V

00.02.08
gehooronderzoek #06
kantoorfunctie
3 personen
11 m²

125

5400

V

00.01.05
"stille"gang
verkeersruimte
18 m²

00.02.04
spreek/onderzoekskamer #19
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

00.02.05
spreek/onderzoekskamer #18
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

00.06.01
Opslag/test.
overige gebruiksfunctie
0 personen
14 m²

2575

00.02.22
spreek/onderzoekskamer #10
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

6

5400

ANV

125

00.02.28
spreek/onderzoekskamer #01
kantoorfunctie
3 personen
13 m²

00.02.25
gehooronderzoek #01
kantoorfunctie
3 personen
11 m²

brandwerend rolscherm
aangesloten op BMI

2575

32400
5400

00.02.23
spreek/onderzoekskamer #11
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

5

00.02.26
gehooronderzoek #02
kantoorfunctie
3 personen
11 m²

00.01.07
wachtruimte
overige gebruiksfunctie
48 m²

00.02.03
spreek/onderzoekskamer #20
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

brandslanghaspel (inbouw)

00.02.24
spreek/onderzoekskamer #12
kantoorfunctie
2 personen
14 m²

00.02.29
spreek/onderzoekskamer #02
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

00.02.27
gehooronderzoek #03
kantoorfunctie
3 personen
11 m²

00.01.03
gang
verkeersruimte
40 m²

440 +P

125

00.02.30
spreek/onderzoekskamer #03
kantoorfunctie
3 personen
14 m²

00.02.01
receptie
kantoorfunctie
2 personen
29 m²
ANV

00.01.02a
trap
verkeersruimte
10 m²

00.04.03
toiletten
D
11 m²

3

4

00.04.01
toiletten
H
6 m²

00.06.03
werkkast
3 m²

ANV
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1

5400

02.02.12
Algemeen bureauwerk
met vertrouwelijk
karakter A
kantoorfunctie
4 personen
32 m²

02.02.03
representatie ruimte
overleggen
bijeenkomstfunctie
12 personen
39 m²

ANV

trap (beton) type 3:
- aantrede = 220mm;
- optrede = 200mm;
- leuning (1 zijdig) h=900mm
- trapbreedte 1000mm

gang
01.02.13
22.04 m²

02.03.02
overleggen
bijeenkomstfunctie
6 personen
11 m²

ANV

metkast 350x900

17390

2

02.02.02
Algemeen bureauwerk
met vertrouwelijk
karakter C
kantoorfunctie
2persoon
23 m²

02.02.01
Algemeen bureauwerk
met vertrouwelijk
karakter C
kantoorfunctie
2 personen
18 m²

02.03.01
ontmoetingsruimte
bijeenkomstfunctie
4 personen
27 m²

02.02.13
samenwerken
algemeen bureauwerk
kantoorfunctie
8 personen
62 m²

5400

trap
02.01.02
verkeersruimte
12.00 m²

02.02.01
pantry
kantoorfunctie
5 m²

ANV

02.02.11
Algemeen bureauwerk
met vertrouwelijk
karakter A
kantoorfunctie
4 personen
33 m²

02.02.14
overleggen
kantoorfunctie
8 personen
36 m²

02.01.04
vluchttrap
verkeer
1 m²

ANV
3

02.01.03
Lift
4 m²

02.01.01
gang
verkeersruimte
33 m²

02.03.03
overleggen
bijeenkomstfunctie
6 personen
11 m²

02.02.04
samenwerken
algemeen bureauwerk
kantoorfunctie
12 personen
86 m²

ANV

02.05.01
inst. schacht
4 m²

02.03.07
Vide
17 m²

02.03.04
overleggen
bijeenkomstfunctie
6 personen
11 m²

02.04.03 02.04.04
Toilet D toilet H
1 m²
1 m²

02.03.05
overleggen
bijeenkomstfunctie
6 personen
11 m²

brandslanghaspel
(inbouw)
02.02.08
cabin
2 m²

02.02.08
cabin
2 m²

5400

4

02.02.09
cabin
2 m²

32400

5400

02.02.10
cabin
2 m²
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650

2850

flexible wand
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01.02.07
entreefunctie
kantoorfunctie
6 personen
38 m²

01.03.03
vergaderruimte
bijeenkomstfunctie
12 personen
23 m²

01.03.02
vergaderruimte
bijeenkomstfunctie
12 personen
23 m²

01.02.01
werkruimte
kantoorfunctie
1 persoon
11 m²

01.03.04
vergaderruimte
bijeenkomstfunctie
max 50 personen
57 m²

01.02.02
werkruimte
kantoorfunctie
1 persoon
11 m²

01.02.03
werkruimte
kantoorfunctie
1 persoon
11 m²

01.02.04
werkruimte
kantoorfunctie
1 persoon
18 m²

5400

1

ANV
2

01.03.05
keuken
7 m²

01.01.01
gang
verkeersruimte
46 m²

metkast 350x900

02.03.06
entreefunctie
bijeenkomstfunctie
2 personen
11 m²

5400

01.02.05
flex + mediatheek
kantoorfunctie
3 personen
33 m²

440

01.02.06
Kantoor vzv berging
kantoorfunctie
4 personen
19 m²

01.02.01
repro
4 m²

01.04.01
Toilet H
1 m²

01.04.02
Toilet H
1 m²

01.05.01
inst. schacht
4 m²

02.01.02
trap
verkeersruimte
11 m²

01.03.01
lunch/werk
bijeenkomstfunctie
40 personen
103 m²

01.03.07
Vide
17 m²

01.01.03
Lift
3 m²

ANV
01.04.03 01.04.04
toilet D toilet D
1 m²
1 m²

440

ANV

ANV

3

V

01.02.11
gang
verkeersruimte
11 m²

01.01.05
vluchttrap/ gang
verkeer
14 m²

V

5400

V

4105 +P

01.03.08
dakterras
152 m²

32400

4

lichtstraat voorzien van doorvalveilige beglazing
brandwerend 30 minuten
- minimaal volgens NEN3569

2250

2250

aanlijnvoorziening

5400

4140

vluchtroute over dak
- voorzien van noodverlichting;
- afgeschermd middels
afscheiding (plantenbak)
- looppad van betontegels

terras voorzien van
hardhouten vloerdelen

5400

aanlijnvoorziening

5

4180 +P
nooduitgang

6

4180 +P

brandveiligheid:
tpv vluchtweg dakvloer brandwerend (E60) uitvoeren

dakafwerking: mossedumpakket d=100 mm
- mossedum
- substraat
- drainagesysteem
- bescherm- en absorptiefolie

5400

vluchttrap prefab beton

aanlijnvoorziening

ANV
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OVER DE BOUW VAN DE NIEUWE AURIS-LOCATIE AAN HET AMMANPLEIN 2

WIE SCHRIJFT...

De ander erkennen zoals die is,
daar gaat het om

IN STILTE LUISTEREN

Het gebouw doet recht aan de kwaliteit
van onze medewerkers

WACHTEN OP EEN VRACHTWAGEN

De kunst om iedereen op het juiste spoor
te zetten en te houden

2

De eerste steen
Onder het Ammanplein liggen stenen met woorden als ‘bloei’ en ‘samenwerking’.
Op 8 december 2015 legden de medewerkers van het Centraal Bureau en het
Audiologisch Centrum Rotterdam hier met elkaar de eerste steen. Ieder team
kreeg een baksteen aangereikt waarop wensen en dromen werden geschreven.
In de stromende regen liep iedereen vervolgens naar de bouwplaats - voor heel even
kleurde het Ammanplein knalgroen met alle Auris paraplu’s. De beschreven stenen
werden in het fundament van het gebouw geplaatst en zo rust het gebouw aan het
Ammanplein op de dromen en wensen van Auris-collega’s die er nu in werken.
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Wie schrijft...
Wat zegt het handschrift over iemands
karakter? Daar zijn heel wat studies
naar gedaan. Voor de een onthult je
handschrift je karakter, voor de ander
is grafologie een pseudowetenschap
die snel naar het land der fabelen moet
worden verwezen. Hoe je er ook over
denkt, iemands handschrift is uniek
en maakt wezenlijk onderdeel uit van
de persoonlijkheid. Ook al leren we
op school op een bepaalde manier
te schrijven, het handschrift van je
geliefde, je kinderen, je ouders of je
collega herken je vaak feilloos.
Helaas wordt er nog maar weinig
met de hand geschreven. Ik zie
mensen om mij heen aantekeningen
maken op hun iPad, snel een mailtje
tikken of een bericht appen. Een
handgeschreven verjaardagskaart is
een unicum. Ook ik maak gebruik van
deze moderne communicatiemiddelen
maar tegelijkertijd waardeer ik het
schrijven met de hand nog zeer. Voor
het maken van aantekeningen gebruik

ik een schrijfboekje. Mijn voorkeur
gaat uit naar een mooi, handgemaakt
exemplaar dat met aandacht in elkaar is
gezet. Ik bewaar de schrijfboekjes ook.
Soms blader ik terug om het verleden
in herinneringen op te roepen. Het
mooie is dat niet alleen de informatie
tot je komt, maar vaak ook de context.
De fysieke boekjes met mijn handschrift
ervaar ik daardoor als minder vluchtig
en rijker dan de teksten op mijn iPad of
computer.

‘De ander erkennen
zoals die is,
daar gaat het om’
Schrijven heeft alles te maken met taal.
En taal is voor de cliënten en leerlingen
van Auris vaak een probleem. Het niet
begrijpen van geschreven of gesproken
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taal, of het niet kunnen verstaan van
gesproken taal, maakt dat je informatie
mist en onherroepelijk een achterstand
oploopt. Nog lastiger wordt het als je
zelf niet over voldoende taal beschikt om
je te uiten. Dat kan frustrerend zijn.
In een prachtig gedicht heeft Hester
Knibbe, de Rotterdamse stadsdichter, dit
gevoel verwoord. Dit gedicht staat naast
de ingang van het nieuwe Auris gebouw
in Rotterdam. Ik vind het mooi dat dit
gedicht, op onze buitenmuur, de kern
van ons werk weergeeft. Want hier gaat
het om - niet alleen bij Auris, maar in de
omgang met de mensen om ons heen;
de ander erkennen zoals die is.
Het gedicht is met de hand geschreven.
En ik ben er heel trots op dat mijn
handschrift daarvoor gebruikt is.
Dick de Boer
Voorzitter Raad van Bestuur
Koninklijke Auris Groep

Inhoudsopgave
Colofon
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Wie wij zijn en wat we doen

Auris,
speciaal voor gehoor,
spraak en taal

Auris geeft hulp aan iedereen die
moeite heeft met horen, spreken of
taal. Auris onderzoekt, behandelt,
ondersteunt en geeft onderwijs,
passend bij wat nodig is én voor elke
leeftijd. Ook ondersteunt en begeleidt
Auris professionals

de taalproblemen heeft het kind vaak
moeite met het omgaan met klasgenoten
en ook ouders weten soms niet meer
wat zij moeten doen om hun kind te
helpen. Dan kunnen zij wel wat hulp
gebruiken, thuis of op school. Als de
communicatieproblemen groter zijn
dan de gedragsproblemen, kunnen zij
bij Auris terecht.

Elke leeftijd vraagt om een eigen aanpak;
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
ontdekken nog maar net de taal. Daarna
gaan ze naar de basisschool, gevolgd
door het voortgezet onderwijs. Ze zijn
volop bezig met leren en de wereld
ontdekken. Ook als je als volwassene
ineens minder goed hoort, kun je tegen
allerlei problemen aanlopen. Auris helpt
om die problemen op te lossen.

Doof en slechthorend
Slechthorende en dove kinderen
hebben moeite met de gesproken taal.
Ze kunnen die taal niet of niet goed
genoeg horen. Zij leren de gesproken
taal niet door veel met anderen te
praten. Dit heeft gevolgen voor hun
taalontwikkeling, voor hun sociaalemotionele ontwikkeling en voor
het leren. Vooral het leren lezen
is voor dove en slechthorende
leerlingen lastig.

Taalontwikkelingsstoornis
Kinderen met een taalontwikkelings
stoornis (TOS) hebben moeite met
het spreken en begrijpen van taal.
Ook hebben deze kinderen een kleine
woordenschat. Een kind met TOS kan
daar erg onzeker van worden; het trekt
zich terug of wordt juist agressief. Door
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Zorg
Gezinsgerichte behandeling
Kinderen die bij Auris komen zijn
doof, slechthorend of hebben een
taalontwikkelingsstoornis. Dat kan
allerlei vragen oproepen en ouders

hebben daar niet altijd een antwoord op.
Auris kan dan ondersteuning bieden.
Een gezinsbegeleider komt bij het gezin
thuis en zoekt samen naar oplossingen.
Het gezin kan bijvoorbeeld cursussen
volgen om te leren gebaren. Door de
praktische tips krijgen ouders al snel
meer zelfvertrouwen.
Naschoolse behandeling
Ook na schooltijd kan Auris hulp bieden.
Wanneer het kind moeite heeft met
taal, kan het onzeker worden. Ook kan
het kind het lastig vinden om vriendjes
te maken en samen te spelen. Dan is
het fijn als er na schooltijd een veilige
omgeving is om te oefenen.
Ambulante behandeling
Wanneer het kind naar het regulier
onderwijs gaat, kan het daar onder
steuning krijgen van een ambulant
begeleider van Auris. Het kind
heeft dan een licht- of medium
onderwijsarrangement.
Behandelgroepen
In de behandelgroepen van Auris zitten
kinderen bij elkaar in de leeftijd van
1 tot 5 jaar. Het kind komt terecht in
een groepje van ongeveer acht kinderen.
Daardoor is er veel aandacht voor ieder
kind in de groep.

Onderwijs
Auris heeft vijftien scholen voor
speciaal onderwijs en vier scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs.
Speciaal onderwijs
Het kind gaat naar school. Het wil
vast graag leren lezen en met alle
lessen meedoen. Soms gaat dat niet zo
makkelijk. Bijvoorbeeld doordat het kind
niet goed hoort wat de juf zegt, of omdat
het niet begrijpt wat de meester of de
andere kinderen bedoelen. Auris zorgt
ervoor dat het kind de lessen goed kan
volgen. Het kind heeft dan een intensief
onderwijsarrangement.
Speciaal voortgezet onderwijs
Het kind gaat naar de middelbare school.
Welke hulp kan het kind dan van Auris
krijgen? Iemand van Auris kan op school
komen om te ondersteunen. Dat kan
door lessen van tevoren door te nemen
en ervoor te zorgen dat docenten beter
op de hoogte zijn van wat er met het
kind aan de hand is. Ook kan Auris voor
het kind zoeken naar een goede plek in
het speciaal onderwijs.
Ouderen
Ook volwassenen kunnen hulp krijgen
van Auris. Bijvoorbeeld omdat zij slecht
horen en daardoor moeite hebben om
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anderen te begrijpen. Bij Auris doen
we specialistische gehooronderzoeken
op het Audiologisch Centrum. Daar
na geven we advies om beter met
gehoorproblemen om te gaan.
Kijk voor meer informatie op
www.audiologischcentrum.nl.
Professionals
Auris is er ook voor professionals.
De medewerkers van Auris hebben veel
kennis over problemen rond horen,
spreken en taal. Die kennis willen we
graag delen. Zowel het kind als de
professional kan soms wel wat hulp en
tips gebruiken. Samen met hen kijken
we naar welke ondersteuning nodig is.
Dit doen we door scholing en advies
aan te bieden.
Cursuscentrum
Auris heeft vijf cursuscentra die het
hele jaar door cursussen organiseren.
Deze cursussen zijn niet alleen voor
kinderen of hun ouders, maar ook voor
volwassenen en professionals. Zo is er
bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het
volgen van gebarencursussen, zoals
Nederlands met Gebaren (NmG), om de
communicatie thuis te verbeteren.
Het volledige aanbod staat op
www.auris.nl/cursus.

In stilte luisteren
Enorm trots zijn Marco van Es (regiodirecteur) en
Renate van den Ende (voormalig teamleider Auris
Audiologisch Centrum) op het nieuwe Auris Audiologisch
Centrum aan het Ammanplein. Dit centrum opende op
1 september 2016 de deuren. “We zien dit als de kroon
op de enorme hoeveelheid werk die onze medewerkers de
afgelopen jaren hebben verzet. Met elkaar hebben we de
kwaliteit van ons dienstenaanbod nog verder verbeterd.”
Ook in het verleden was het Auris Audiologisch Centrum aan
het Ammanplein gehuisvest. “Binnen het Auris Audiologisch
Centrum doen we gehooronderzoeken”, vertelt Renate.
“Dat gebeurt in geluidscabines en daar zijn strenge eisen
aan verbonden. Zo moeten de cabines niet alleen volkomen
geluiddicht zijn, het geluid mag ook niet weerkaatsen.” Om dat
voor elkaar te krijgen moet je als het ware een box in een kamer
schuiven, legt ze uit. “De luchtledige ruimte die dan ontstaat
tussen de box en het plafond en de muren van de kamer dient
als isolerende laag. Vergelijk het maar met een thermosfles.”
Voor deze ‘box-in-box’-constructie bleek een ruimte met een
hoog plafond nodig. “Want de cabine is ook een werkplek en
dus moet het plafond een minimale hoogte hebben.”
In het oude pand aan het Ammanplein kon deze box-inbox-constructie niet gerealiseerd worden. Er waren destijds
plannen om het oude pand te slopen en een nieuw pand te
bouwen. Renate: “Maar ja, toen kwam de kredietcrisis…
Wij verhuisden met het Auris Audiologisch Centrum tijdelijk
naar een verzamelgebouw aan de Heer Bokelweg. Daar konden
we de geluidscabines een stuk verbeteren, al was het nog
steeds niet optimaal.”

‘Zelfs van de tram die langskomt,
hebben we geen last’
Kwaliteitskeurmerk
Marco: “Onze geluidscabines voldeden dus niet aan de
eisen die onze brancheorganisatie FENAC hieraan stelt.
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Daarmee liep ons kwaliteitskeurmerk gevaar, terwijl we
op alle andere punten van de kwaliteitsaudit wel heel goed
scoorden. We moesten dus op zoek naar een permanente
oplossing.” Samen met een makelaar bezocht Marco zo’n
dertig huurpanden in Rotterdam. Helaas voldeed geen van die
panden aan het eisenpakket, te weten: een representatief en
toegankelijk pand, een prettige werkplek, alle ruimtes op een
verdieping en minimaal drie meter hoog. Er werd besloten
alsnog een nieuw pand te bouwen op het stuk eigen grond
aan het Ammanplan, want dat lag al jaren braak. “We moesten
wel aan het idee van nieuwbouw wennen, maar het was ook
heel bijzonder om vanaf punt nul te kunnen bepalen hoe
alles moest worden”, zegt Marco. “De welstandscommissie
keurde het eerste ontwerp - strak en met veel beton, glas en
aluminium - af omdat het niet aansloot bij het stadsgezicht.
Het huidige ontwerp, met bakstenen en kleine raampjes, past
beter bij de omgeving. Dat vindt de buurt gelukkig ook, want
niemand tekende bezwaar aan.”
Kooi van Faraday
“In dit pand konden we wel gebruikmaken van de
box-in-box-constructie”, vervolgt Renate. “Omdat de
werkelijke vloer een stuk in de kelder is gezakt, loopt
de vloer van de box gelijk met de rest van de begane
grond. Dat maakt het rolstoelvriendelijk. En het zijn
geen geluidscabines maar ruime, lichte onderzoeksruimtes
met grote ramen, direct aan de buitengevel.” Natuurlijk
zijn de ruimtes inmiddels uitvoerig getest en voldoen
ze ruimschoots aan de normering van de FENAC.
“Zelfs als de tram langs komt, hebben we daar geen
last van.”
Naast de zes onderzoekskamers creëerde het Auris
Audiologisch Centrum ook een met koper beklede ruimte
waar de elektrische signalen van de gehoorzenuw gemeten
kunnen worden, oftewel de Kooi van Faraday. Ook over
de inrichting van de spreekkamers en de ontvangst- en
wachtruimtes is goed nagedacht. Renate: “Het pand heeft
een rustige, maar ook vrolijke uitstraling.”
Marco: “Ik ben echt trots als ik langs het gebouw rijd.
De uitstraling van het pand doet nu recht aan de kwaliteit
van onze medewerkers en dat van ons zorgaanbod.”
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Samen bouwen
Een nieuw gebouw neerzetten is niet eenvoudig. Daar heb je deskundige ondersteuning bij nodig. Beijer
Advies heeft Auris vanaf februari 2014 geadviseerd en begeleid bij de nieuwbouw van het Audiologisch
Centrum in Rotterdam. In hetzelfde gebouw zijn ook de Auris Ondersteunende Diensten, het Auris
aanmeldpunt en de Raad van Bestuur gehuisvest. In gesprek met Stef Wijnen, directeur van Beijer Advies.

Waar begin je mee, als iemand je vraagt om
te helpen bij het bouwen van een nieuw pand?
“In de eerste periode verzamelen we alle relevante
informatie over het project. Dat ordenen we en leggen
we vast in een rapport voor de directie en het bestuur.
We hebben een planning, een (ruimtelijk) programma
van eisen en een begroting van de kosten gemaakt en
een projectstructuur omschreven.”

een architect te selecteren. De stuurgroep vond
het belangrijk dat de architect bij het ontwerp
rekening zou houden met een aantal aspecten,
zoals: flexibiliteit, toekomstwaarde, functionaliteit,
duurzaamheid, verbinden van medewerkers en
historie... Daar houd je dan rekening mee bij de
eerste selectie van architecten.”
Hoe zijn jullie uiteindelijk tot de keuze
van deze architect gekomen?
“We hebben drie architecten aangeschreven en
uitgenodigd voor het geven van een visie presentatie.
We hebben daarna de stuurgroep geadviseerd bij de

Als je deze informatie allemaal hebt,
wat is dan de volgende stap?
“Op zoek gaan naar een architect! Dat begint met
een advies aan de stuurgroep over de criteria om
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keuze om de architect te kiezen die
de ambities van Auris het beste had
vormgegeven.”

‘Samenwerken
in een open
kantoorconcept’
Dan heb je een ontwerp, hoe gaat het
dan verder?
“Gedurende de bouwperiode hebben
we de stuurgroep vertegenwoordigd
richting de bouwdirectie en aannemer.

Tevens hebben we de werkgroepen
interieur en kunst begeleid. Voor de
nieuwe werkomgeving hebben we samen
met de stuurgroep en de toekomstige
gebruikers van het pand een visie,
passend binnen de kernwaarden van
Auris, ontwikkeld.”
Wat bedoel je met nieuwe
werkomgeving?
“Auris is in dit gebouw, met name op
de tweede etage, overgestapt naar een
meer open kantoorconcept. In plaats
van kantoortjes zijn verschillende
werkruimten benoemd en ingericht om
in te werken. De nieuwe werkomgeving
draagt zo bij aan het samenwerken.
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Mensen kunnen elkaar makkelijker
vinden en aanspreken.”
Het gebouw is in september 2016
in gebruik genomen.
Was jij toen ook klaar?
“Nee, het opleveren van een nieuw
pand is altijd spannend. De maanden
na de oplevering zijn we vooral bezig
geweest om te kijken of alles werkt zoals
het moet. Inmiddels zijn we zover dat
het pand helemaal is opgeleverd. Het
gebouw staat en is heel mooi geworden.
We wensen de medewerkers toe dat
ze nog heel lang op een gezonde en
inspirerende wijze in het prachtige pand
kunnen werken.”

Reportage
Tijdens de bouw registreerde Luc Büthker de voortgang.
Hij maakte een prachtige fotoserie.
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Wachten op een vrachtwagen
‘Tijdens het opleveren van een nieuw
pand en de verhuizing daar naar toe
gebeuren heel veel leuke en minder
leuke dingen. Met bouwen en verhuizen
heb je te maken met veel verschillende
partijen. Je hebt een perfect plaatje
voor ogen en om dat te bereiken moet
je soms praten als Brugman. Het was
een uitdaging om iedereen op het juiste
spoor te zetten en te houden. Dat kost
veel energie. Er wordt een groot beroep
gedaan op het improvisatievermogen
van de mensen die hier mee bezig
zijn. Voor het Ammanplein waren dat
onder andere Marina de Leeuw, Judith
Waltman, Marcel Boere en Stef Wijnen.
En wat konden zij improviseren. Het
was indrukwekkend en heel hard nodig.
Zeker omdat op het moment dat het
gebouw opgeleverd moest worden
er nog een groot aantal zaken niet
helemaal klaar was. Zo moesten we
dagenlang wachten op een vrachtwagen
uit Polen met de inbouwmeubels.
Ken je die grap van die jongens die
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naar Parijs gaan? Nou die gingen niet.
Dat gold ook voor deze vrachtwagen.
Dit had vervolgens weer invloed op
andere zaken die daardoor niet op
tijd klaar waren. En daarmee liep
de planning helemaal in de war. We
konden de verhuizing uit Gouda niet
uitstellen, omdat al het meubilair in
de zomervakantie naar andere Aurislocaties was verhuisd. Het gevolg was
dat we zijn verhuisd naar een pand dat
bijna klaar was.
Gelukkig was er ook een prachtige
dakterras waar we als we het even
niet zagen zitten uit konden puffen.
Wat ook hielp was dat de mensen die
voor het eerst in het gebouw kwamen,
enthousiast reageerden op hun nieuwe
werkplek. Dan wisten wij weer waar
voor we het allemaal deden.’
Kathrien van Dam heeft de laatste
periode van de bouw van het nieuwe
pand en de verhuizing begeleid.
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Niet in beton gegoten
Met een goed maar globaal ontwerpplan schuift Stijn Rademakers van
Ector Hoogstad Architecten aan bij Auris. Niet wetende dat zijn concept
precies is wat iedereen voor ogen heeft. Enthousiast verlaat hij het
eerste gesprek. De architect en Auris zitten op een lijn en de bouw
kan van start. Tot de gemeente het plan te zien krijgt.
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Een groot en statig pand typeert
hedendaags de rand van de wijk. Hoge
bomen wuiven zachtjes heen en weer en
markeren het toegangsplein. Het nieuwe
pand van Auris schittert in het zonnetje.
Trams, scooters en auto’s razen voorbij.
Sirenes zijn hier eerder regel dan
uitzondering. Vanuit de hoge ramen
kijkt het personeel maar een enkele keer
op van zijn scherm en laat zich niet
afleiden. Dit is het nieuwe werken en het
lijkt alsof iedereen dat gewend is. Twee
jaar lang is er hard gewerkt om het pand
te bouwen zoals het nu is. Dat juist dat
proces heel wat voeten in aarde had,
lijkt iedereen alweer vergeten.
Verliefd
Het is zomer 2015 als Stijn Rademakers
een uitnodiging krijgt. Of hij en zijn
team een ontwerpvoorstel willen doen
voor het nieuwe pand van Auris, waar
drie locaties samen komen. Het pand
moet kleiner worden dan wat er vroeger
stond, het Audiologisch Centrum
heeft geluidsdichte ruimtes nodig en
de presentatie is belangrijk. Zonder
elkaar gesproken te hebben, stelt het
architectenbureau een plan op. Als Stijn
het vervolgens presenteert, is iedereen
bij Auris het erover eens: zo moet het
worden. “Je wilt niet te snel verliefd
worden op je eerste plan. Flexibel zijn is
in het begin heel belangrijk, want je wilt
de feedback wel meenemen.” Dat bleek
niet nodig. Met wat kleine aanpassingen
zou dit precies bij Auris passen. Veel
beton, hoge raampartijen en veel
licht typeren het voorstel. “We zagen

alleen maar blije gezichten.” Langs de
gemeente gaan is voor het team op dat
moment slechts een formaliteit.

‘Het pand past nu
veel beter in het
geheel van de wijk’
Oud zeer
Waar het voortraject heel soepel
verloopt, blijkt de gemeente nog
een hindernis. Stijn: “We deden een
voorstel, maar namen geen metselwerk
op in het plan. Dat deed zeer. We
zouden met een betonnen pand teveel
afwijken van de rest van de wijk,
die sinds kort aangemerkt wordt als
wederopbouwgebied van nationaal
belang. Betonnen gebouwen komen
ook wel voor in de wederopbouw,
maar de gemeente hechtte hier sterk
aan het gebruik van metselwerk.” Het
materiaalgebruik in het plan wordt
dus herzien. “We gingen voor het
witte beton dat Auris zo mooi vond in
combinatie met metselwerk, zodat het
pand beter in het geheel past.”
Spannend
De hoofdlijn blijft behouden, maar de
grote raampartijen worden gedetailleerd
met rood baksteen. Niet oubollig,
maar strak in combinatie met beton.
“Van binnen pasten we ook nog het
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nodige aan. Zo moest ergens nog een
archiefruimte komen en een wachtplek
worden toegevoegd. Dat zijn kleine
dingen voor zo’n proces. Uiteindelijk
kom je tot het pand zoals het er nu
staat.” Stijn is trots op het eindresultaat.
“Je ziet dat het een fijne werkplek
is. Gelukkig - dat houdt mij altijd
nog bezig. We hebben veel met Auris
gepraat en geprobeerd het gevoel van
de organisatie te vangen. Hoe dat in
de praktijk uitwerkt, blijf ik spannend
vinden.”

In 1940 werd in een kwartier
tijd bijna de gehele historische
binnenstad van Rotterdam
gebombardeerd. De wijk waarin
het nieuwe pand van Auris
gehuisvest is, was het enige project
in de Rotterdamse wederopbouw
dat nog tijdens de oorlog werd
gebouwd. Dat is het gebied tussen
de Goudsesingel, de Vondelweg, de
Warande en de Boezemsingel. Op
15 april 1941 ging de eerste paal de
grond in en ondanks de bouwstop
van 1942 werd het complex naar
ontwerp van de bekende architect
Jan Wils afgebouwd. Deze wijk
heet Wereldhaven en is afgeleid
van de bouwmaatschappij n.v.
De Wereldhaven. In de noordoost
hoek van het gebied stond tot
2008 het schoolgebouw van de
Ammanstichting.

Onderweg naar het Ammanplein
Vanuit Delfshaven of Capelle tot Dordrecht en Utrecht. Met de metro, trein of gewoon lekker
de fiets; de medewerkers van Auris forenzen wat af! Aan zes van hen stelden wij de vraag:
wat zie jij onderweg naar het Ammanplein?
Adrie Lupker
Coördinator Financiën
“Met de metro reis ik van Capelle aan den IJssel
naar Rotterdam. De tegenstellingen tussen reis en
werkplek zijn eigenlijk best mooi. In de metro zit je
gedurende (een deel van) de reis onder de grond, in
het donker, zonder licht. Een groot contrast met de
open uitstraling van het nieuwe pand met het vele
licht dat door alle ramen ongehinderd naar binnen
valt. En in de metro is ieder verdiept in zijn eigen
wereld: krant, boek, smartphone. De connectie wordt
moeilijk gelegd, hooguit een ‘mag ik er even langs’
in een volle metro. Aan het Ammanplein werken we
ook geconcentreerd, maar zoeken we elkaar waar
nodig op om zaken af te stemmen, antwoorden te
zoeken bij vragen of hulp bij problemen. En rond de
koffiecorners kunnen spontane gesprekken ontstaan,
al dan niet vergezeld van een traktatie neergezet
door iemand die iets te vieren heeft.
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Een oud spreekwoord zegt dat het niet om de
bestemming gaat, maar om de reis. In dit geval wil
ik dat graag omdraaien. Het gaat niet om de reis,
maar om de bestemming: werken aan het heldere,
transparante, lichte Ammanplein.”

Anne van Bochove
Medewerker PR&Communicatie
“Vanuit Dordrecht neem ik de trein naar Rotterdam
Blaak. Ik stap op de fiets en rijd in tien minuten naar
het Ammanplein. Dinsdag is de Blaak op haar mooist.
Dan staat het plein vol marktkramen en kleurt de
lucht zwart van meeuwen die zo mooi afsteken tegen
de blauwe lucht. Vroeger kwam ik er veel met opa
en oma. Zij lieten mij als kind alle highlights van
Rotterdam zien. Fietsen door de stad is voor mij veel
meer dan woon-werkverkeer. Ik geniet er elke dag
van in zo’n wereldstad te werken. ’s Avonds, als ik
terugfiets over de Goudsesingel of Hoogstraat,

heb ik altijd een paar minuten om mijn fiets te
stallen op het station, waar de trein naar Dordrecht
met een beetje geluk op mij wacht. Wonen in
Dordrecht en werken in Rotterdam is dan ook
the best of both worlds.”

Gepke Bakker
Onderwijsdeskundige CvO
“Ik had ze al vaak gezien onderweg naar Gouda.
Die vouwfietsen. Vast heel handig, dacht ik dan.
Ik kon minutenlang naar zo’n fietsje zitten staren
terwijl ik me af vroeg hoe je van zo’n hoopje metaal
in vredesnaam een stabiele fiets maakt. Toen kwam
het heugelijke nieuws: Auris ging verhuizen.
Dit was mijn kans! Op Marktplaats vond ik een
mooie vouwfiets. Zag eruit als nieuw. De vriendelijke
bejaarde meneer deed me moeiteloos voor hoe je
zo’n fiets in elkaar zet. In de avond oefende ik thuis
nog even. Appeltje eitje.
Alles ging goed. Tot de fiets na de poortjes op het CS
in elkaar gezet moest worden. Ik deed echt precies
wat me was voorgedaan. Met geen mogelijkheid
kreeg ik het stuur omhoog. De remkabeltjes zaten

helemaal vast om de trappers. Er zat niets anders
op. Ik smeet mijn tas neer die me toch al in de weg
zat en ging het gevecht met mijn fiets aan. Na een
minuut of tien geworsteld te hebben schoten de
remkabels los en kreeg ik de fiets in elkaar. Gelukkig!
Ik trok waardig mijn jurkje recht, wiste het zweet
van mijn voorhoofd en stapte op. Ineens wist ik het
zeker: volgende keer wandel ik weer vanaf Blaak.”

Marion Taal
Spraaktaaldeskundige Auris Aanmeldpunt
“Fietsend door Delfshaven rijd ik op de
Schietbaanlaan richting ’s Gravendijkwal. Voor mij
ontvouwt zich het Branco van Dantzigpark. Vanaf
grote hoogte, op de gevel van een flatgebouw, kijkt
Branco van Dantzig naar alle spelende kinderen in
het park. Vlakbij de plek waar ze vroeger woonde
en werkte. In de eerste decennia van de vorige eeuw
heeft ze zich ingezet voor aparte klassen en scholen
voor kinderen met ernstige spraakafwijkingen. In
1927 was ze medeoprichter van de ‘Vereeniging
voor Logopaedie en Phoniatrie’. Ze kreeg daarvoor
de eretitel ‘Moeder van de Nederlandse Logopedie’.
Elke twee jaar reikt de Nederlandse Vereniging
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voor Logopedie en Foniatrie de Branco van
Dantzigprijs uit. In 1928 werd op initiatief van
Branco van Dantzig de ‘Rotterdamse vereniging voor
spraakgebrekkigen’ gesticht, een voorloper van de
Koninklijke Auris Groep. Ik breng haar een collegiale
groet en fiets verder naar het Ammanplein.”

Minnekus de Groot
Coördinator PR&Communicatie
“Werken en wonen in dezelfde stad was een grote
wens van mij. Vanaf 1 september 2016 is dat nu een
feit. Elke dag fiets ik door het Oude Noorden, langs
de Noordsingel, Rotte en Crooswijksesingel naar
het Ammanplein. Deze foto is genomen tijdens de
nazomer. Een prachtige nazomerzon verlicht de
fontein op de Crooswijksesingel. Zo slingert mijn
fietstocht naar het werk door het oude en het nieuwe
Rotterdam. En elke dag ben ik weer blij als ik op
mijn fiets naar het werk kan.”
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Roos Ribbens
Medewerker PR&Communicatie
“Als rasechte Utrechtse is het lastig om iets
positiefs te zeggen over Rotterdam. Maar wat ik
heel mooi vind aan Rotterdam is dat je bijna op elke
straathoek een kunstwerk tegenkomt. Het begint
al op het Centraal Station. Als je naar de metro en
fietsenstalling gaat, staat daar een grote quote van
Erasmus boven de trap: ‘Ruimte scheidt de lichamen,
niet de geesten.’ Vervolgens kom je bij de trap naar
buiten een pianotrap tegen. Deze maakt ook echt
geluid! Als ik richting het Ammanplein fiets kom
ik een aantal quotes tegen uit het gedicht ‘Mi have
een droom’ van Ramsey Nasr, onderdeel van een
kunstwerk van 300 meter. En als je verder fietst tref
je een fontein midden op de weg. Op de weg terug
naar het station kom je weer andere dingen tegen
dan op de heenweg, met als slotstuk het Centraal
Station. Dat is al een monument op zich!”
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Medewerkers over hun
nieuwe werkplek

Elleke Lemmers
(Orthopedagoog NVO)
“In vergelijking met het pand aan de Heer
Bokelweg is het hier veel opener en lichter.
Je kunt elkaar ook veel makkelijker vinden.
Door de gezamenlijke lunchruimte ontmoet je
elkaar snel en is het contact al gauw persoonlijk.
Ik kan niet wachten tot het lente is en we buiten
op het dakterras kunnen zitten!”

Barbara Vermaas
(Financieel medewerker AOD)
“Ik zie deze plek als een ‘doofvriendelijke’
werkplek, omdat er veel ramen zijn. Ik kan
daardoor ook zien wie in een ruimte aan het werk
is. Als een deur (zonder glas) dicht is, dan moet je
normaal gesproken kloppen en omdat ik doof ben
hoor ik dat niet. Nu kan ik door de glazen deur
zien of er iemand staat.”
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Ron van der Wens
(ambtelijk secretaris
medezeggenschap)
“Werken in zo’n open ruimte doet iets met de
dynamiek. De collega’s die om je heen dwarrelen,
het snel kunnen schakelen met elkaar. Dat maakt
het werk en de omgeving voor mij zo bruisend. Het
leuke aan zo’n open ruimte is dat je om je heen
kijkt en iedereen aan het werk ziet. Voor Auris.”

Chantal Rietveld
(assistent CvO)
“Fijn dat er zoveel vergaderzalen zijn. In Gouda
was het vaak lastig om een ruimte te regelen. Het
leuke is ook dat je andere collega’s vaker ziet en
spreekt. Nu heb ik ook een gezicht bij de collega’s
van het AC en het Aanmeldpunt.”

43

44

45

Klassiek maar niet streng
In en op een mooi gebouw hoort
kunst. Bijzondere kunst. En als je
als organisatie bezig bent met taal,
is het dan niet logisch om die twee
te combineren? Daarom vroeg de
Kunstcommissie Ammanplein de
Rotterdamse stadsdichter Hester
Knibbe om speciaal voor ons een
gedicht te schrijven. Vervolgens
ging kunstenaar Kamiel Verschuren
ermee ‘aan de slag’. Hij vertelt hoe
hij dat deed.
Met een gedicht heb je een dilemma: het
is taal. Taal heeft geen vorm, geen kleur.
Het is een klank. Ik wilde het gedicht
niet ontwerpen, geen lettertype kiezen.
In overleg met Hester Knibbe besloot ik
om het met de hand te laten schrijven.
Zo plaats je het ook in de tijd. Als je de
tekst op de computer intypt en op een
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A4-tje print, is het stil. Schrijf je het, dan
zie je de ontwikkeling van de letters en
is het wat het is. Dick de Boer, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Auris,
is gevraagd de tekst te schrijven.
Onbevangen
We gaan het gedicht op de buitenmuur
naast de ingang plaatsen. Dat is een
behoorlijke oppervlakte en dit betekende
dat Dick de woorden groot moest
schrijven. Schrijf je de tekst namelijk
op een velletje papier en ga je het
vervolgens uitvergroten, dan zie je
dat het sterk vergroot is en wordt het
niet overtuigend. Dus schreef Dick elk
woord met een penseel op een groot vel.
Het was belangrijk dat hij de woorden
spontaan op de vellen schreef. Want
als je echt gaat nadenken over wat
je schrijft, dan schrijf je anders dan
wanneer je dat onbevangen doet. Twijfel
of angst zie je in het geschrevene terug.
Dick moest de woorden dus zonder

remmingen schrijven. Soms liet ik hem
een woord wel tien keer overnieuw doen
voordat ik tevreden was. Na twee sessies
van vier uur hadden we alle woorden
op papier.

‘Twijfel of angst
zie je in
het geschrevene
terug’

Leren schrijven
Toen was het mijn beurt. Ik scande alle
woorden op de computer in en maakte
er zinnen van. Sommige woorden moest
ik verkleinen en versmallen om eenheid
te verkrijgen. Ik heb de zinnen niet
recht geplaats, zoals in een schrift. Als je
het dan aan de muur bevestigt, is het net
een herdenkingsmonument. We hebben
gekozen voor een wat meer dynamische
uitvoering. Over het eindresultaat ben ik
erg tevreden. Het wordt klassiek, maar
niet streng en heeft ook iets kinderlijks:
leren schrijven.
Het gedicht is als vrijstaande tekst in
corten-staal uitgevoerd. De uitgesneden
tekst lag een maand bij mij in de tuin
zodat het kon roesten. Na die tijd is het
oxidatieproces van het metaal zover dat
het zichzelf behoudt. Hierna is het met
pennetjes aan de muur bevestigd.
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Relatie
Maar toen waren we er nog niet. Voor
mij is zowel de positieve als negatieve
ruimte belangrijk. Ik vind dat je niets
weg mag gooien, restmateriaal bestaat in
mijn optiek niet. Dus krijgen de platen
waar de woorden uit zijn gesneden, een
plek in het kantoor boven in het gebouw.
Zo is er een relatie tussen boven en
beneden, binnen en buiten.
Het was een mooi en intensief proces.
Belangrijk is dat je tijdens zo’n proces
vertrouwen in elkaar krijgt. Het was
hij en ik. Dick was in mijn atelier bezig
met het maken van kunst. Proberen,
experimenteren, opnieuw doen, vormen
vinden die werken. Dat is het mooie
ervan. Het gaat niet alleen om het doel,
maar ook om het proces.
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Bezoekers vertellen

‘Kinderen hoeven
zich hier niet te
vervelen. Er is
genoeg speelgoed
aanwezig in de
kinderwachtruimte’

‘Het is een
mooi en licht
gebouw. Dat
maakt de sfeer
open’
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‘Als je het
gebouw
binnenstapt,
weet je
meteen waar
je moet zijn’
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‘Het contrast
met het oude
gebouw waar
het AC was
gehuisvest is
groot. Het is
hier nu veel
ruimer, lichter
en gezelliger’
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Het maximale uit ieder kind
Hugo de Jonge is wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg en zet zich sinds zijn
begindagen met woord en daad in voor talentontwikkeling en onderwijs in
de stad. Wij stelden hem drie vragen over Auris in Rotterdam.
De gemeente Rotterdam en het Rotterdamse onderwijs streven er samen naar dat
ieder kind het maximale uit zichzelf haalt. Hoe sluit Auris aan op deze ambitie?
“Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs; daar maken we ons hard voor in
Rotterdam. Dat geldt ook voor kinderen die door een beperking moeite hebben met
horen of spreken. Taal is van levensbelang om je te kunnen ontplooien, om je eigen
pad te vinden in de maatschappij, en om er iets moois aan bij te dragen. Kortom,
voor een leven waarin je je volwaardig voelt.”
Hoe draagt Auris hieraan bij?
“Auris onderzoekt kinderen op een taalachterstand of een taalstoornis, om ze
zo vroeg mogelijk te kunnen helpen het maximale uit zichzelf te halen. En op
de Rotterdamse Auris-scholen krijgen leerlingen onderwijs op maat dat ze goed
voorbereidt op hun toekomst en ze zelfredzaam maakt. Twee Auris-scholen – de
Auris Dr. M. Polanoschool en de Auris Hildernisseschool - hebben van de Inspectie
van het Onderwijs zelfs het predicaat ‘excellent’ gekregen. Dus of Auris aansluit
op de onderwijsambities die we in Rotterdam hebben? Meer dan dat!”
In Rotterdam heeft Auris drie so-scholen, een vso, een Audiologisch Centrum
en behandelgroepen voor jonge kinderen. Welke rol speelt Auris voor u in het
Rotterdamse onderwijs- en zorgveld?
“Het Auris Audiologisch Centrum ziet en verwijst dove en slechthorende kinderen
naar scholen binnen maar ook buiten Auris - dat is een belangrijke schakelrol. En
dankzij de expertise van de medewerkers kunnen ook reguliere scholen extra zorg
bieden aan kinderen met een taalachterstand of taalstoornis. Het Rotterdamse
onderwijs- en zorgveld heeft met pittige uitdagingen te maken, maar mede dankzij
het aanbod van Auris lukt het steeds beter om in Rotterdam ook voor dove en
slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis het beste
onderwijs te bieden.”
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Leeg
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Leeg
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Ik ben meer dan alleen mijn naam,
ik heb een hoofd waarin verlangen woont
een eigen wil heb ik, twee oren en een mond.
Maar hoe vertel ik duidelijk: kijk, dit ben ik?
Hoe luister ik naar hoe een ander klinkt?

Hester Knibbe
Het kunstwerk aan de buitenmuur is

Hester Knibbe (1946) debuteerde in

een gedicht geschreven door Hester

1982 en publiceerde meerdere bundels.

Knibbe. Zij was in 2015 en 2016

Voor Archaïsch de dieren (2014)

stadsdichter van Rotterdam. Zelf zegt

ontving ze de VSB Poëzieprijs. Ander

ze over het gedicht: ‘Het gedicht heb ik

werk werd bekroond met de Herman

geschreven met bewondering voor het

Gorterprijs, de Anna Blamanprijs en de

prachtige werk dat jullie verrichten.

Adriaan Roland Holstprijs. Wil je meer

En vooral, ik heb geprobeerd mij in

van haar werk lezen? Download dan de

te leven in de cliënten die er om hulp

gratis slotbundel van haar gedichten

komen.’

die ze schreef in de periode dat ze
stadsdichter was. Je vindt de link op

Ik heb als iedereen een kostbaar hoofd

de site van de bibliotheek Rotterdam
www.bibliotheek.rotterdam.nl.

met dromerijen over hoe en wie en mij
en dat ik word erkend: ja, dat ben jij.

Koninklijke Auris Groep
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
Postbus 3192
3003 AD Rotterdam
T: (010) 888 96 00
E: info@auris.nl

