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Kamer Drie biedt een totaal oplossing voor flexibel en
duurzaam afbouwen van zorgvastgoed

Voer zoektermen in

C&C: e-Zine

Gepubliceerd:18 oktober 2012

De zorg is voortdurend in beweging. Toenemende
vergrijzing, afnemende middelen en de marktwerking hebben grote
gevolgen voor de toekomst van de zorgsector. Dit alles heeft ook
grote gevolgen voor de huisvesting van de zorgsector. Enerzijds
wordt de zorgsector de komende jaren geconfronteerd met een grote
bouwopgave. Zowel omwille van capaciteitsuitbreiding (door de
vergrijzing) als omwille van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.
Anderzijds wordt van zorgorganisaties verwacht dat ze zich steeds
meer als ondernemingen gaan gedragen. Met een zorgaanbod dat
zich continue kan aanpassen aan de zorgvraag.
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Deze ontwikkelingen vragen om een organisatie die is afgestemd op
maatwerk en flexibiliteit. De huisvesting is bij dit alles van groot
(strategisch) belang. Want huisvesting beïnvloedt het functioneren
van een organisatie, de beleving van de patiënten, de efficiëntie en
duurzaamheid van de bedrijfsvoering en eveneens de financiële
positie van een organisatie. Met als gevolg dat in de zorgsector de
behoefte aan flexibel en duurzaam vastgoed steeds verder toeneemt.
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Kamer Drie speelt in op deze behoefte door totaaloplossingen voor
het (af)bouwproces van renovatie- en nieuwbouwprojecten in de zorg.
De vernieuwende systeemoplossingen van Kamer Drie maken het
mogelijk flexibel en duurzaam zorgvastgoed te realiseren. En dat
biedt meerwaarde voor nu en in de toekomst. Voor patiënten, voor
professionals en ook financieel.
Wat is Kamer Drie?
Kamer Drie is een onafhankelijk partnernetwerk van specialisten in
uiteenlopende disciplines. Onze krachtenbundeling stelt ons in staat
complexe projecten succesvol uit te voeren. Samen realiseren we
baanbrekende totaaloplossingen voor het afbouwproces van
renovatie- en nieuwbouwprojecten in de zorg.
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Het wensenpakket van de opdrachtgever staat daarbij centraal. Dat
verbinden we met alle technische eisen, normen en standaarden.
Projecten beginnen met een vernieuwend ruimtelijk ontwerp en
eindigen met een gebruiksklare oplevering. Onze multidisciplinaire
aanpak is uniek en zorgt voor meerwaarde. Dat is onze missie en zo
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willen we in alle fasen van het bouwproces betekenisvol zijn voor
onze opdrachtgevers.
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Colt International
Colt levert een breed programma systemen, producten en diensten
voor de bebouwde omgeving. Zij ontwerpen en installeren systemen
voor klimaatbeheersing, ventilatie, verwarming, koeling, natuurlijke
ventilatie, brandveiligheid en
rookbeheersing, buitenzonwering, glasconstructies en daglichttechniek.
De Colt systemen beschermen het milieu en werken samen om
energie-efficiënte gebouwen te creëren en dragen bij aan een
duurzame omgeving.
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Deze Colt systemen voor een gezonde, comfortabele en veilige leefen werkomgeving zijn een integraal onderdeel van de geboden
totaaloplossingen van Kamer Drie.
Opdrachtgevers
De opdrachtgevers van Kamer Drie beslaan het hele zorgspectrum:
van ziekenhuizen tot instellingen op het gebied van ouderenzorg,
gehandicaptenzorg, psychiatrie en eerstelijnszorg. De specialisten in
het onafhankelijke partnernetwerk van het Kamer Drie zijn al jaren
actief in de zorgsector en kennen de primaire processen van de zorg
en begrijpen de (complexe) politieke en bestuurlijke verhoudingen.
Aanpak
Met onze unieke aanpak bereiken we belangrijke projectvoordelen. In
de uitvoering verschuiven we het logistieke proces van de bouwplaats
naar de werkplaats. Dat is mogelijk door het ontwerp van prefabricage elementen. Technische voorzieningen zijn met preassemblage en pre-installatie methoden aangebracht. De elementen
zijn in de ontwerpfase volledig op elkaar afgestemd en geïntegreerd.
De aanpak van Kamer Drie is uniek in de afbouwmarkt en zorgt voor
minder afstemmingsproblemen, kortere montage- en installatietijden
en gewoonweg minder kosten.
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