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Colette Niemeijer

Ceanconsulting realiseert strategische veranderprocessen in ziekenhuis- en ouderenzorg en
psychiatrie. Hun wetenschappelijk onderbouwde aanpak bestaat uit een bedrijfsdiagnose, het
bepalen van een strategische richting, het ontwikkelen van een eigentijds bedrijfsconcept met
financiële kaders en de implementatie. Cean werkt samen met experts op gebieden als
geneeskunde, architectuur, omgevings- en organisatiepsychologie en wet- en regelgeving.

Guru Manja

Thema: Zorg Een groeiend deel van de bevolking heeft behoefte aan zorg. Dat betekent dat zorg steeds meer
verweven raakt met het dagelijks leven van mensen. Naast de technische ontwikkelingen en het groeiende
inzicht in het effect van architectuur op het welzijn van mensen, is daarom de belangrijkste opgave, omgevingen
te maken die het zorgaspect zo onzichtbaar mogelijk integreren in het architectonisch concept.
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