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Eerste woningen voormalig ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid opgeleverd
In het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, direct tegenover treinstation Laan
van NOI in Den Haag, zijn de eerste woningen door MRP SoZa B.V. opgeleverd. MRP SoZa B.V., de
projectontwikkelaar en eigenaar van het pand, is een samenwerking tussen VORM Ontwikkeling en
MRP Development. In de woningen gaan statushouders en jonge Hagenaars volgens het principe van
co-living samenwonen.
Door statushouders en Hagenaars te mixen is het idee dat de nieuwkomers sneller hun plek vinden
in de Haagse samenleving. Aan de statushouders wordt – door professionals die ook in het pand
werken – hulp geboden om hun leven weer op orde te krijgen op het gebied van werk, onderwijs,
vrienden en taal. Dit geheel van samenwonen en gestructureerd begeleiden wordt ook wel de
Haagse aanpak genoemd.
Tijdens de herontwikkeling is er plek voor wonen. Daarnaast zal een deel van het pand omgetoverd
worden tot een co-working space, waar sociale ondernemers, maatschappelijke organisaties en
creatieve initiatieven samen met statushouders en buurtbewoners een bruisende community
creëren. Ook is er ruimte voor innovatieve start-ups op het gebied van onder andere cyber security.
Het voormalig ministerie wordt zo de komende 5 jaar dé plek in Nederland waar Sociaal & Zaken
hand in hand gaan. Het pand zal de komende jaren tevens een hoofdrol spelen bij de ontwikkeling
van het stationsgebied Laan van NOI en eveneens een sterke push geven aan het Central Innovation
District, het economisch en innovatieve hart van Den Haag.
Fransje Sprunken, hoofd Concepten VORM: ‘’Wij willen op deze toplocatie, pal aan het station Laan
van NOI, een aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat creëren. Voor onze bewoners, maar ook voor
de buurt en de stad Den Haag”.
“Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de herontwikkeling van het voormalig ministerie sámen
met de gemeente én met de input van bewoners en omwonenden voor elkaar gaan krijgen”, aldus
Jac Huijsmans, projectontwikkelaar bij MRP Development.
Actuele informatie kunt u vinden op de website: www.soza-denhaag.nl.
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Over de betrokken partijen:
MRP SoZa B.V.
MRP SoZa B.V. is de projectontwikkelaar en eigenaar van het pand. MRP SoZa is een samenwerking
van VORM Ontwikkeling en MRP Development en bereidt op dit moment de plannen voor de
herontwikkeling voor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fransje Sprunken, hoofd
Concepten VORM, f.sprunken@vorm.nl | 078-6421300
Gemeente Den Haag
Meer informatie over de Haagse Aanpak vindt u op de site van de gemeente Den Haag
www.denhaag.nl/statushouders. Vragen over de woonbegeleiding van de statushouders kunt u
mailen naar de Gemeente Den Haag via statushouders.hh@denhaag.nl
transVORM
transVORM, houder van onder andere het VGO-keurmerk, is volledig gespecialiseerd in het
verduurzamen van bestaand vastgoed. Renoveren, transformeren en vastgoedonderhoud zijn de
specialisaties van transVORM. Voor meer informatie, zie www.transvorm.info
Gapph
Gapph verzorgt het beheer van het woondeel van het pand. De beheerder en huismeester maken
dagelijks controlerondes, waarbij extra wordt gelet op orde, netheid en hygiëne. Gapph is te
bereiken via sozawe@gapph.nl, 088-6262270 (ook bij calamiteiten)
Bright
Bright is verantwoordelijk voor het technisch en commercieel beheer van het pand. Voor meer
informatie over de verhuur van ruimtes, kunt u contact opnemen met Misja Andriol: mail
m.andriol@realbright.eu
ANNA & Co
ANNA & Co is gericht op het verbinden van de stad met de (nieuwe) bewoners en wordt
gefaciliteerd door ANNA Vastgoed & Cultuur. ANNA & Co biedt werk- en eventruimte. Voor meer
informatie over de huisvestingsmogelijkheden, prijzen of over het concept van ANNA & Co kunt u
contact opnemen met de community manager Mijke Rousseau: mijke@annavastgoedencultuur.nl,
06-15500100

