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Met de werkgroep kantoren is in november gekeken
naar de kleurstelling van de kantoren. Hier is een
gedragen voorstel uitgekomen en wordt gezocht
naar passend meubilair voor de verschillende zones
op deze afdeling.

Dit zijn leuke en uitdagende activiteiten die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het Parkhuis een mooie
woonomgeving kan aanbieden waarin de cliënten zich
prettig voelen en die ook voor de toekomst geschikt is.

Vanuit Haaswijk wordt een directe verbinding gemaakt
met de bestaande bouw naar de Brasserie. Begin
oktober ging de eerste paal voor Haaswijk de grond
in en na 4 weken heien kon gestart worden met het

Alle woonafdelingen worden ingericht conform de
principes van het breincollectief. Dit betekent dat er
heldere contrasterende kleuren worden gebruikt op
een zodanige manier dat een sfeervol geheel ontstaat.
De studio’s en appartementen worden neutraal
van kleur, zodat de bewoner het naar eigen smaak
kan inrichten.

Bij Haaswijk worden de gevels traditioneel gemetseld.
Binnen wordt gebruik gemaakt van dezelfde moderne
technieken als in Dubbelsteyn. Alle appartementen en
studio’s worden voorzien van zorgtechnologie, onder
andere van monorailsystemen zodat gebruik van een
plafondtillift mogelijk is. Voor de toegang wordt gebruik
gemaakt van pasjes. Voor de verlichting en verwarming
wordt gebruik gemaakt van duurzame systemen,
zonder gebruik van gas.

storten van de fundering en de aanleg van de riolering.
Eind november werd de vorm van het gebouw zichtbaar en in december werd begonnen met het plaatsen
van de wanden. Iedere week krijgt het gebouw meer
vorm. Een mooi proces om te volgen.

De kantoren komen op de 2e etage. In dit nieuwe
concept heeft niemand een eigen werkplek. De medewerkers gaan activiteitgericht werken. Dit betekent dat
zij een werkplek zoeken die aansluit bij de werkzaamheden die zij op dat moment willen uitvoeren. Op de
begane grond komt het nieuwe opleidingscentrum met
aansluitend een aantal vergaderruimten.

Naast de wooneenheden bevat Haaswijk een multifunctionele beweegruimte en een nieuwe ontmoetingsruimte voor grotere activiteiten. Ook zijn er faciliteiten
voor medewerkers in opgenomen. Het Parkhuis heeft
heel bewust de keuze gemaakt de kantoren die zich
voorheen in ‘de flat’ bevonden weer te huisvesten op
de hoofdlocatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers
die niet direct in de zorg werken zich toch betrokken
voelen bij de cliënten.

Een studio bestaat uit een individuele zit/slaapkamer
voorzien van eigen sanitair, keukentje en mogelijkheid
tot het plaatsen van een wasmachine en droger.
De studio’s Plus zijn vergelijkbaar, alleen de zit/
slaapkamer heeft een grotere oppervlakte. In de
appartementen zijn de woonkamer en slaapkamer
aparte ruimtes. De appartementen zijn ook geschikt
voor 2 personen. Met de realisatie van deze nieuwbouw kan het Parkhuis ook dienstverlening aanbieden
gebaseerd op scheiden van wonen en zorg, bijvoorbeeld een volledig pakket thuis.

2021 is het jaar van de laatste fase van de nieuwbouw. De planning is dat gebouw
Haaswijk in december wordt opgeleverd. Haaswijk is een gebouw met twee verdiepingen
(drie bouwlagen) waarin 56 nieuwe studio’s, 16 appartementen en 2 studio’s Plus worden
gerealiseerd. De studio’s zijn vergelijkbaar met de studio’s in Dubbelsteyn.
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