
Een nieuw gebouw
Duinwijklaan 28 in Beverwijk



Wat is Duinwijklaan 28?

Duinwijklaan 28 is een wooncomplex van zes woningen. In iedere woning wonen zes ouder 
wordende cliënten van De Hartekamp Groep. De cliënten van vier woningen hebben veel 
zorg nodig; de cliënten van de overige twee woningen zijn iets meer zelfredzaam. Voor alle 
cliënten is een rustige, veilige en huiselijke omgeving van belang.

De zes woningen voeren ieder een eigen huishouding. Iedere woning maakt zelf keuzes 
over al dan niet zelf koken, wassen en boodschappen doen. Bij het maken van deze keuzes 
wordt uitgegaan van wat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de cliënten. Ook 
de zorg wordt aangepast aan de individuele zorgvraag van de cliënten. De Hartekamp 
Groep noemt dat ‘zorg op maat’. Respect en acceptatie zijn centrale begrippen in onze 
zorgverlening.

Daarnaast zijn er zes ruimtes voor dagbesteding in het complex aanwezig. Van maandag 
tot en met vrijdag wordt hier dagbesteding geboden aan zes à zeven cliënten per groep 
tussen 10.00 en 16.00 uur. De activiteiten worden aangepast aan de individuele behoeften 
en interesses van de cliënten. De ene cliënt zal daardoor meer uren dagbesteding per week 
krijgen dan een andere cliënt. Snoezelen, wandelen, koffie drinken, puzzelen, computeren 
en boodschappen doen zijn voorbeelden van activiteiten.

Voor hun vrijetijdsbesteding kunnen cliënten een beroep doen op centra in de omgeving, 
zoals buurthuis Wijk aan Duin en op het bureau Vrije Tijd & Vrijwilligerswerk (VT&V), gevestigd 
in Harteheem in Heemskerk, onderdeel van De Hartekamp Groep. 
Voor de vrijetijdsbesteding zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen 
ondersteunen.
Voor medische en paramedische ondersteuning worden de cliënten zo nodig bezocht 
door medische en paramedische vakkrachten van De Hartekamp Groep. Op de tweede 
verdieping van het gebouw hebben deze een eigen werk- en kantoorruimte. Waar mogelijk 
wordt samenwerking gezocht met professionals in de directe woonomgeving van cliënten, 
zoals bijvoorbeeld huis- en tandarts. 

Medewerkers en bezoekers zullen zoveel mogelijk gebruikmaken van parkeergelegenheid 
op het eigen terrein. Zo nodig kunnen zij uitwijken naar de parkeergelegenheid op het 
Westerhoutplein.





WoonopMaat
eigenaar/verhuurder

www.woonopmaat.nl

Dorenbos 
Architekten BV
Architect

www.dorenbosarchitekten.nl

P. Meijer, 
ontwikkelen en bouwen
aannemer

www.pmeijer.nl

Ripperda 
vastgoedbehoud
schilderwerk

www.ripperda.nl



Arcadis
projectleiding 

www.arcadis.nl

Sophia Engineering B.V.
directievoering

www.sophia-engineering.nl

Duinwijck, 
technisch adviesburo
installatie-adviseur

www.duinwijck.nl

M&O techniek
W-installateur

www.mo-techniek.nl



Visser Elektro
E-installateur

www.visserelektro.nl

Clemens lichtadvies
verlichting

www.clemenslichtadvies.nl

c l e m e n s  
L I C H T A D V I E S  

Ascom Nederland B.V.
brandmeldinstallatie

www.ascom.nl

Assa Abloy
zorgsloten

www.assaabloy.nl



Arjo Huntleigh
plafondtilliftsystemen

www.ArjoHuntleigh.com/nl

Mextal B.V. 
Vie-Domeproducten

www.viedome.tv

Sombroek keukens
keukens

www.sombroekkeukens.nl

Inofec kantoormeubelen
kantoormeubelen

www.inofec.nl



Master totaalinrichting
vloeren en stoffering

www.mastertotaalinrichting.nl

Moments Furniture B.V.
meubilair

www.momentsfurniture.com

W2Wonen
meubilair

www.w2wonen.nl

Forbo Flooring B.V. 
Leverancier vloerbedekking 

www.forbo-flooring.nl




