Persbericht

Woon- en leefoase “Triamant Haspengouw” verdubbelt in omvang
Wachtlijsten behoren even tot het verleden

Brussel, 25 september 2014. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen en burgemeester Veerle Heeren openen
donderdag 25 september officieel het nieuwe gedeelte fase II van Triamant Haspengouw te Velm, Sint-Truiden.
Verzekeraar Ethias investeert voor de tweede maal in het woon- en leefproject Triamant dat hiermee ter plekke in
omvang verdubbelt. Deze woonzorgsite staat model voor toekomstgerichte woonvormen in Europa. De exploitatie
wordt verder uitgebouwd door woonzorginnovator Triamant.
Better Place, Better Life. De bestaande Triamantsite omvat vandaag reeds een brede waaier aan diensten en faciliteiten
zoals onder meer sportmogelijkheden met zwembad, een winkel, een Grand Café in het kasteel en zorghotelfaciliteiten in
B&B formule. De eerste fase werd succesvol geopend einde 2010 en telt vandaag 110 bewoners. De tweede fase voegt nu
86 woonzorgkamers toe en 14 flats-penthouses waardoor 220 mensen op Triamant zullen wonen.
Deze grote bijkomende capaciteit schept tijdelijk veel mogelijkheden voor mensen die elders hun beurt op de wachtlijsten
afwachten. “Het kan wel snel gaan. De eerste 25 woonzorgkamers zijn ondertussen reeds benomen. Dit is als het ware een
voorafname op de oplevering die dezer dagen plaatsvindt” zegt Olivier Van den Storme, sitemanager te Velm.
Het gaat hier voor het woonzorggedeelte om een door VIPA-ondersteund project. Daarnaast onderstreept verzekeraar
Ethias haar lange termijn engagement in Triamant met haar nieuwe investering in fase II. “Wij zijn erg tevreden met deze
investering. Onze bedrijfswaarden van engagement, nabijheid en menselijkheid sluiten perfect aan bij dit indrukwekkend en
duurzaam woon- en leefproject”, stelt Benoit Verwilghen, Vice CEO Ethias Verzekeringen.
Binnen het totaalconcept van Triamant mocht ook een rusthuisgedeelte niet ontbreken, voorbehouden voor mensen met
hoge zorgbehoefte. Tegelijk bestaat de mogelijkheid tot residentiële revalidatie voor tijdelijk verblijf tussen ziekenhuis en
terugkeer naar huis. Ook zorgvakanties zijn mogelijk voor zorgbehoevenden die zonder of met begeleiding vakantie kunnen
nemen in een aantrekkelijk kader, ondersteund met de nodige kiné en thuiszorg en lekker eten in een kasteelomgeving.
“De maatschappelijke uitdaging van de vergrijzing, de opkomende onbetaalbaarheid van de zorg en het gebrek aan
alternatieven in de markt zette Triamant aan tot het uitwerken van een unieke totaaloplossing. Triamant staat voor “Better
Place, Better Life” : open betaalbare woon- en leefoases met het oog op langer gezond en gelukkig leven”, stelt Jo
Robrechts, voorzitter Triamant. Velm is zulke “plek-met-een-ziel” . Uitgaande van de menselijke autonomie ondersteunt
Triamant een vitale levensstijl. Voor acuut en chronisch zorgbehoevenden wordt de levenskwaliteit maximaal nagestreefd
door een uitgebreid aanbod aan para-medische en medische begeleiding en gespecialiseerde zorgbehandeling. “Heb de
klant lief” staat bij Triamant centraal.
Triamant werkte ook in dit project samen met Buro II en Archi+I als architectuurpartner. De herbestemde site met sobere
vormgeving versterkt de landschappelijke beleving in de Haspengouwse omgeving.
Triamant kiest uitdrukkelijk voor duurzaamheid en happy profit : Een keuze om een belangrijk gedeelte van de middelen
voortdurend te herinvesteren in sociaal innovatieve, ecologisch efficiënte en maatschappelijk verregaand vernieuwende
deelprojecten die de grenzen testen van huidige oplossingen in klassieke woon- en leefomgevingen.
Triamant Haspengouw wordt als model beschouwd voor de inrichting en de exploitatie van toekomstgerichte woon- en
leefomgevingen met bijzondere aandacht voor ouderen. Hiervoor werd het tot dusver bekroond met vijf nominaties,
waaronder deze voor de IWT Innovatie Award 2009 voor het beste startersproject in Vlaanderen en de Prijs Vlaams
Bouwmeester 2012.

Meer informatie en foto’s
Triamant, Jo Robrechts, +32 475 24 52 45, jo.robrechts@careforlife.be
Ethias, Lieve Ketelslegers, +32 475 62 52 82, lieve.ketelslegers@ethias.be
Over Triamant :
Triamant is een baanbrekend en trendsettend woonzorgconcept voor verschillende generaties. Met een aantrekkelijke en volledig aangepaste infrastructuur
en een breed à la carte aanbod aan zorg en diensten biedt Triamant betaalbaar wonen aan voor de doorsnee Belg op zoek naar zekerheid in het
stapsgewijs ouder worden. Triamant Haspengouw, gelegen te Velm (Sint-Truiden) is het vlaggenschipproject dat haar eerste fase lanceerde eind 2010. De
groep Triamant kent de laatste 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 70% in omzet en 65% in jobcreatie. In totaal zijn er 60 medewerkers betrokken bij
de conceptontwikkeling, realisatie en operationele uitwerking van Triamant. Voor bijkomende info : www.triamant.be
Over Ethias :
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten
en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. Ethias zet zich in om al haar cliënten
eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect
voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid.

Bijlage: Overzicht nominaties
Nominaties
2009 IWT Innovatie Award
Conceptinnovatie ‘Levenslang Wonen’
Genomineerd in de categorie ‘Beste Startersproject’
2010

I²C (Innovation to Care) zorginnovatieprijs
Genomineerd in de categorie ‘Concept’

2010

KMO laureaat 2010 Unizo
Genomineerd in de categorie ‘Meest energiebewuste KMO-ondernemer’

2012

Prijs Vlaams Bouwmeester 2012
Genomineerd in de categorie ‘Zorg’

2014

KMO Laureaat 2014-2015 Unizo
Genomineerd in de categorie KMO Laureaat Provincie Antwerpen

Citaat juryrapport Prijs Vlaams Bouwmeester 2012:
De jury wil hierbij vooral de brede interpretatie van het begrip ‘zorg’ benadrukken. Het zorgconcept beperkt zich niet tot één bepaalde doelgroep binnen
de zorg, het beperkt zich zelfs niet tot ‘zorg’ tout court. Triamant geeft een royale handreiking naar de samenleving. Hier ben je welkom, je kunt er eten
in het restaurant. Wie er woont hoeft zich niet een hokje geduwd te voelen: er wonen vogels van uiteenlopende pluimage, net als in de echte
maatschappij. Sommigen hebben veel zorg nodig, anderen minder. Voor alles wat nodig is om diversiteit te garanderen en elke vorm van isolement
tegen te gaan is gezorgd.”

