
	  

	  

	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  komma	  van	  .	  .	  .	  
Al	  meer	  dan	  46	  jaar	  draagt	  ons	  woonzorgcentrum	  de	  naam:	  d’Amandelhof.	  Een	  naam	  met	  een	  mooie	  
betekenis	  voor	  een	  plaats	  waar	  ouderen	  samenkomen	  en	  willen	  leven	  naar	  het	  Woord	  van	  God.	  Deze	  
naam	  houden	  we	  graag	  vast,	  ook	  als	  de	  nieuwbouw	  straks	  gerealiseerd	  is.	  De	  oplettende	  lezer	  is	  
misschien	  al	  opgevallen	  dat	  we	  vaak	  Amandelhof	  schrijven	  en	  niet	  meer	  d’Amandelhof.	  We	  hebben	  
ervoor	  gekozen	  de	  d’	  los	  te	  laten;	  dit	  oogt	  fris	  en	  eigentijds.	  En	  dat	  past	  heel	  goed	  bij	  de	  nieuwbouw.	  	  

Doe-‐mee-‐actie	  
De	  nieuwe	  Amandelhof	  bestaat	  uit	  drie	  gebouwen	  die	  middels	  een	  corridor	  met	  elkaar	  verbonden	  
zijn.	  Om	  herkenning,	  oriëntatie	  en	  duiding	  te	  geven	  aan	  bezoekers	  waar	  bewoners	  wonen	  of	  
medewerkers	  en	  vrijwilligers	  werken	  is	  het	  wenselijk	  om	  de	  drie	  afzonderlijke	  gebouwen	  een	  naam	  
te	  geven.	  Om	  tot	  geschikte	  namen	  te	  komen,	  maken	  we	  graag	  gebruik	  van	  uw	  creativiteit.	  Tot	  eind	  
oktober	  krijgt	  u	  de	  gelegenheid	  om	  voor	  de	  drie	  gebouwen	  een	  naam	  in	  te	  zenden.	  Dit	  kunt	  u	  per	  
mail	  of	  post	  kenbaar	  maken	  bij	  het	  servicepunt	  (receptie.amandelhof@cedrah.nl).	  Een	  afvaardiging	  
namens	  Cedrah	  en	  de	  Vries	  &	  Verburg	  zal	  de	  namen	  van	  de	  vaststellen.	  	  

Passend	  plekje	  voor	  iedereen	  
De	  afgelopen	  en	  komende	  maanden	  staan	  in	  het	  teken	  van	  het	  zoeken	  naar	  een	  passend	  plekje	  voor	  
iedereen:	  de	  bewoners,	  de	  medewerkers	  en	  de	  vrijwilligers.	  	  

	  
Eerder	  informeerden	  we	  u	  over	  het	  proces	  van	  toewijzen	  van	  een	  nieuwe	  woning	  voor	  de	  bewoners.	  
Dit	  doen	  we	  op	  basis	  van	  vastgestelde	  toewijzingscriteria.	  Met	  behulp	  van	  deze	  toewijzingscriteria	  
hopen	  we	  alle	  bewoners	  een	  woonplek	  te	  kunnen	  bieden	  die	  past	  bij	  zijn	  of	  haar	  behoeften	  en	  
zorgvraag.	  Dit	  is	  een	  ingewikkelde	  opgave	  die	  we	  in	  alle	  zorgvuldigheid	  uitvoeren.	  Alle	  bewoners/1ste	  
contactpersonen	  ontvangen	  in	  oktober	  een	  brief	  waarin	  staat	  welk	  woningtype	  de	  
toewijzingscommissie	  het	  best	  passend	  acht	  voor	  elk	  individuele	  bewoner.	  Iedere	  bewoner/1ste	  
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Gebouw	  A	  wind-‐	  en	  waterdicht	  voor	  de	  herfst,	  informatiebijeenkomst	  voor	  vrijwilligers,	  een	  
bouwplaatsbezoek	  met	  collega’s	  en	  clientenraad,	  en	  nog	  veel	  meer	  nieuws	  leest	  u	  in	  deze	  
nieuwsbrief.	  	  

Met	  zorg	  dichtbij	  



contactpersoon	  krijgt	  gelegenheid	  over	  deze	  toewijzing	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  Zo	  zoeken	  we	  naar	  een	  
passende	  plek	  voor	  elke	  bewoner.	  Uiteraard	  komt	  later	  nog	  uitgebreide	  informatie	  over	  het	  proces	  
van	  daadwerkelijk	  verhuizen.	  We	  focussen	  nu	  eerst	  op	  het	  zorgvuldig	  toewijzen	  van	  de	  woningtypen.	  	  

Voor	  medewerkers	  is	  het	  toewerken	  naar	  een	  passende	  werkplek	  in	  volle	  gang.	  Iedere	  medewerker	  
heeft	  zijn/haar	  voorkeur	  voor	  een	  team	  en	  doelgroep	  uitgesproken.	  Informatiebijeenkomsten,	  een	  
informatieve	  brochure	  en	  individuele	  gesprekken	  met	  teamleiders	  waren	  ondersteunend	  in	  dit	  
keuzeproces.	  In	  de	  komende	  maanden	  hopen	  we	  een	  teamindeling	  gemaakt	  te	  hebben.	  We	  hopen	  
dat	  elke	  medewerker	  zich	  helemaal	  thuis	  gaat	  voelen	  in	  zijn/haar	  nieuwe	  team.	  
Scholingsbijeenkomsten	  voor	  elk	  nieuw	  team	  in	  het	  najaar	  gaan	  ook	  zeker	  bijdragen	  aan	  een	  sterk	  
teamgevoel.	  	  

Ook	  met	  de	  vrijwilligers	  zijn	  we	  veel	  in	  contact.	  Voor	  hen	  geldt	  hetzelfde	  als	  voor	  medewerkers.	  Met	  
behulp	  van	  informatiebijeenkomsten,	  een	  brochure	  en	  persoonlijk	  gesprek	  kunnen	  vrijwilligers	  
aangeven	  waar	  en	  met	  welke	  taak	  zij	  straks	  aan	  de	  slag	  willen	  gaan.	  Voor	  vrijwilligers	  verandert	  er	  
ook	  veel;	  een	  aantal	  taken	  houdt	  op	  te	  bestaan	  en	  er	  komen	  nieuwe	  taken	  bij.	  We	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  
we	  voor	  elke	  vrijwilliger	  een	  plek	  en	  taak	  in	  de	  Amandelhof	  kunnen	  vinden	  die	  aansluit	  op	  zijn/haar	  
wensen	  en	  talenten.	  	  

Bouwplaatsbezoek	  
Iedereen	  kijkt	  reikhalzend	  uit	  naar	  de	  nieuwbouw.	  Nu	  de	  bouw	  vordert	  hebben	  de	  medewerkers	  en	  
de	  cliëntenraad	  al	  de	  mogelijkheid	  gekregen	  om	  in	  kleine	  groepjes	  de	  bouwplaats	  te	  bezoeken.	  
Echter	  is	  niet	  iedereen	  in	  de	  gelegenheid,	  daarom	  een	  beeldverslag.	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nieuwbouwproject	  in	  het	  kort	  
De	  nieuwe	  Amandelhof	  wordt	  gefaseerd	  gesloopt	  en	  gebouwd	  om	  te	  kunnen	  blijven	  voldoen	  aan	  de	  
toekomstige	  vraag	  naar	  zorg	  en	  wooncomfort	  van	  bewoners.	  Het	  nieuwe	  woonzorgcentrum	  zal	  
bestaan	  uit	  drie	  gebouwen	  die	  aan	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  Verdeeld	  over	  deze	  gebouwen	  komen	  44	  
zorgstudio’s,	  35	  sociale	  huurappartementen	  en	  46	  luxe	  huur-‐	  en	  koopappartementen.	  	  

	  

Waar	  kan	  ik	  terecht	  met	  mijn	  vragen?	  
	  
Neem	  contact	  op	  met	  locatiemanager	  
Marianne	  de	  Vries	  als	  er	  vragen	  of	  
opmerkingen	  zijn	  over	  de	  herontwikkeling	  van	  
de	  Amandelhof.	  	  
	  
Dit	  kan	  via	  telefoonnummer	  088-‐587	  00	  10	  of	  
kijk	  op	  www.nieuwbouwamandelhof.nl	  
	  


