Digitale nieuwsbrief maart 2015, nr. 21

Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief Samen Bouwen
Helaas moet ik deze nieuwsbrief
openen met een droevig bericht.
Door een noodlottig ongeval is op
vrijdag 27 maart een gewaardeerde
schoonmaakmedewerker van een
onderaannemer van Hurks
overleden. Tijdens het ramen
wassen is deze medewerker door
een nog onbekende oorzaak
gevallen en later aan zijn
verwondingen bezweken. De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Onze gedachten
en medeleven gaan primair uit naar de familie en direct betrokkenen. Nadat op gepaste
wijze bij dit ongeval is stilgestaan, zijn de werkzaamheden hervat.
Inmiddels is de oplevering van het gebouw alweer een maand geleden. Daarmee zijn we
nog vijf maanden verwijderd van de verhuizing. Er wordt dan ook druk gewerkt aan de
inhuizing en verdere afronding van de bouw. Met name de installatie van de (grote)
medische apparatuur vraagt veel tijd. Zo is eind maart een nieuwe MRI geplaatst onder
aansturing van projectleider Tonnie van den Dobbelsteen. Ook vorderen de
werkzaamheden buiten het gebouw gestaag. Het terrein rondom het nieuwe ziekenhuis
nadert zijn voltooiing. En om het plantseizoen nog te benutten is meteen gestart met de
aanleg van de tuinen in de patio’s.
Onze manager Techniek en Vormgeving vertelt in deze nieuwsbrief waarom de
toegepaste zonwering zo uniek is. Deze biedt extra service en gemak aan de patiënten
en is tevens gunstig voor het milieu. Tenslotte nog een artikel over het grote succes van
de zogenaamde Social Return. Het ziekenhuis draagt graag haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Daarom is op verzoek van de gemeente meegewerkt aan het

creëren van mogelijkheden voor kansarmen op de (lokale) arbeidsmarkt. U leest over het
behaalde resultaat van de samenwerking tussen gemeente, ziekenhuis en de
Bouwcombinatie.
Cees van der Zande, projectdirecteur nieuwbouw

Plaatsing loodzware MRI

Uniek zonweringssysteem

Een strakblauwe lucht met een stralende
zon. Lekker naar buiten kijken vanuit de
ziekenhuiskamer? Of liever de felle zon
afschermen? Patiënten in het nieuwe
Reinier de Graaf kunnen straks naar eigen
wens de zonwering bedienen. Zo maken
we hun ziekenhuisverblijf nét wat
comfortabeler. Lees meer.
"Mannen, daar gaan we! Drie, twee, een:
trekken!” De installatie van een bijna 6.000
kilo zware MRI-scanner vraagt veel
samenwerking, inzicht en mankracht. Bijna
20 personen waren donderdag 26 maart in
touw voor de inhuizing van het zwaarste
medische apparaat van het nieuwe Reinier
de Graaf. Lees meer.

Project ‘Social Return’ met gemeente succesvol
“Goedemorgen, rijdt u maar
door!” Bij de slagboom van ons
parkeerterrein heet een
vriendelijke medewerker u
welkom. Een fijne en gastvrije
service voor u. En voor hem
een mogelijkheid zijn kansen op
een baan te vergroten. Met het
project Social Return creëerden
het Werkgevers-servicepunt

van de gemeente Delft, Reinier
de Graaf en bouwcombinatie
Hurks Kuijpers arbeidskansen
voor (langdurig) werklozen. Met
succes. De cijfers liegen er niet
om.
Sociale betrokkenheid
Het nieuwe Reinier de Graaf is
een zeer duurzaam ziekenhuis.
“Op het gebied van
afvalverwerking,
energieverbruik en groene aankleding is het nieuwe ziekenhuis vooruitstrevend.
Investeren in maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden we minstens zo belangrijk.
Verbinding leggen met de omgeving, dus ook de inwoners van Delft, kan perfect met het
samenwerkingsproject Social return,” vertelt Cees van der Zande, projectdirecteur
nieuwbouw. Het ziekenhuis en bouwcombinatie Hurks Kuijpers bieden sinds 2013
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring en kansen op een betaalde baan.
Lees verder.

Lokale groene vingers in Reinier de Graaf
Uitkijken over een groen ‘wolkendek’ van
bomen, struiken en bodembedekkers.
Wandelen langs een spoor van
buxusbollen met mosachtige plantjes en
blauwe bloembolletjes. Om van het nieuwe
Reinier de Graaf een prettig ziekenhuis te
maken, is er veel aandacht voor groen en
natuur. Tijd om gebruik te maken van de
expertise uit de regio!
Bloeiende patio’s
In april start de beplanting van vier
binnentuinen, ofwel patio’s. Bij de
hoofdingang, de ambulance-entree, de
stilteruimte en de ingang voor nucleaire geneeskunde komen sfeervolle tuinen. Deze
plekken worden tevens oriëntatiepunten binnen het gebouw. Een boeiende opdracht voor
twee lokale bedrijven: Zuidkoop Natural Projects uit De Lier en Hovenier van der Heijden
uit Den Hoorn. Lees meer.

Nog meer nieuws

Werken bij Reinier

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf? Kijk dan op
de homepage van www.reinierdegraaf.nl.
Hand- en Polscentrum in Voorburg
LangeLand treedt toe tot RHG
Groepsconsult voor eczeem

Op zoek naar een baan in ons nieuwe
ziekenhuis? Kijk dan op de website voor
alle vacatures. Meld u aan voor de jobalert
en ontvang direct een email als er een
nieuwe vacature wordt gepubliceerd.
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