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BPI: voorloper in de zorg

Het Catharinahof is een multifunctioneel complex in
Grave, waar samengewerkt wordt door BrabantWonen,
BrabantZorg en de gemeente Grave. Het woord
verzorgingstehuis doet het complex tekort: hier wordt
gewoond, gewerkt, ontmoet en gerecreëerd. Deze
levendige plek verbindt mensen, of ze nu oud, jong, actief
of minder actief zijn. Er worden activiteiten georganiseerd
voor de bewoners van het Catharinahof én Grave.

De bewoners die nu in het Catharinahof wonen, verbleven voorheen in Maaszicht; een erg verouderd gebouw dat niet meer aan
de vereiste voorschriften voldeed. Zo waren de sanitaire voorzieningen versleten en waren ook de andere faciliteiten verouderd.
Hoewel er een gezellige sfeer heerste, was de huisvesting beneden peil, vertelt Jos Somers, gérant bij het Catharinahof. Met de
nieuwbouw is dit wel anders geworden. “Het is een multifunctioneel wooncomplex geworden dat voldoet aan de behoeften van
onze klanten. Mensen van binnen en buiten zijn welkom: het is
van en voor Grave.”
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Eind 2013 verhuisden de eerste bewoners naar het Catharinahof.
Daar bevinden zich 175 adressen, waarbij er geen sprake meer is
van afdelingen zoals we ze normaal gesproken kennen in een verzorgingstehuis. Somers: “Mensen behouden de eigen regie. Ze hebben een eigen sleutel, brievenbus en stroommeter. We willen tot een
participerend geheel komen waarbij iedereen elkaar kan ontmoeten. We willen levend, verbindend en kleurrijk zijn.”
Het nieuwe Catharinahof beschikt over luxe huur- en koopappartementen. Er is een restaurant gevestigd dat toegankelijk is voor zowel
bewoners als bezoekers . Daarnaast beschikt het complex over een
kapsalon, pedicure, vergaderzalen en een theaterzaal. In een dergelijke grote omgeving is het van belang dat bezoekers gemakkelijk de
weg weten te vinden. Hiervoor was Bosmans Project Inrichting (BPI)
verantwoordelijk. Zij verzorgden de gehele bewegwijzering binnen
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en buiten, de gevelreclame en de audiovisuele middelen. Alles werd
gebruiksklaar door hen opgeleverd.
Wensen in uitvoering
Buiten wordt het gebouw zowel aan de noord- als de zuidkant
gekenmerkt door de naam en het logo in grote gekleurde letters
die verlicht worden met LED-verlichting. Zowel binnen als buiten
vinden mensen de weg met behulp van full colour bordjes. Ook de
huisnummers en de nummers van de bergingen werden door BPI
geprint en gemonteerd in de eigen huisstijl van het Catharinahof.
Het ontwerp met logo en alle digitale bestanden zijn door bureau
De Twee Snoeken uit Den Bosch gemaakt.
“Vooraf hebben we onze wensen voor de vergaderkamers besproken met BPI. Zij hebben daar ontzettend goed over meegedacht.
Ook ben ik bij hen op bezoek geweest om de mogelijke materialen
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te bezichtigen, omdat digiborden en touchscreens vrij nieuw zijn
in de zorg. In samenspraak hebben zij onze wensen in uitvoering
gebracht”, zegt Somers. Het gaat om full HD 70 inch touchscreens.
De theaterzaal werd voorzien van alle benodigde visuele apparatuur, zoals een electrisch projectiescherm van 4,5 meter breed en
een Full HD projector. Hier kunnen mensen in de avonduren gezamenlijk televisie kijken op het grote scherm. Er is plaats voor 300
bezoekers.
Alle apparatuur wordt aangestuurd vanuit de centrale regiekamer.
“Dankzij BPI kunnen wij onze klanten het allernieuwste aanbieden. We hebben onze mensen zo geïnstrueerd dat ze weten hoe
alle apparatuur gebruikt moet worden. De klant die er gebruik van
maakt hoeft alleen de knop maar in te drukken, de rest wordt door
ons verzorgd. Het is nu mogelijk om mooie presentaties te houden
in de verschillende zalen”, aldus Somers.

Inspringen op veranderingen
Inmiddels is het nieuwe Catharinahof een jaar lang bewoond.
Alles is nog nieuw en de medewerkers, bezoekers en bewoners
moeten nog ontdekken welke ruimtes het meest geschikt zijn
voor bepaalde activiteiten. Daarom worden ruimtes nogal eens
veranderd en de bewegwzijzering moet daarop aangepast worden. Voor BPI is dat geen enkel probleem, vertelt Somers. “Daar
spelen ze moeiteloos op in. Een groot voordeel is dat we één
aanspreekpunt hebben bij hen, zowel voor de binnen- als de
buitenbewegwijzering, zodat eventuele veranderingen adequaat
opgelost worden. Ze verzorgen ook de service, het onderhouden
van de beamers en de touchscreens. Het Catharinahof is modern
en een voorloper in de zorg.” «
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