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voorbereiding
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U

U heeft het vast gehoord: Amsta gaat De Werf helemaal voor u opknappen. Dat is
op zich goed nieuws. Minder prettig is dat we u vragen om tijdelijk elders te wonen.
Omdat zo’n verhuizing voor u en uw familie ingrijpend kan zijn, zorgen we natuurlijk
voor hulp en begeleiding.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de verbouwing en de verhuizing. Laat uw familie
en naasten gerust meelezen. Dan zijn zij ook op de hoogte.

Monique Spreitzer, klantgroepmanager:

Helaas kunnen we niet verbouwen zonder verhuizing
van de bewoners. Maar we zorgen uiteraard voor
alle hulp en begeleiding.

Waarom knapt
Amsta De Werf op?

Dit gaan we doen
bij de verbouwing:

Zorglocatie De Werf voldoet niet meer aan de

Verbouwing van de appartementen

moderne eisen voor wonen en zorg. Willen we u

Elk appartement krijgt een grotere badkamer.

goede zorg en een veilige woonplek blijven bieden,

Zo komt er ruimte voor een rolstoel en

dan moeten we het gebouw flink verbouwen.

tillift. Ook krijgt uw appartement een klein
keukenblok.

De verbouwing is ook noodzakelijk, omdat Amsta
steeds meer cliënten krijgt die zware zorg nodig

Andere verbouwingen in het gebouw

hebben. Na de verbouwing is De Werf mooi opge-

De kantoren en grote keuken maken plaats

knapt en kunt u hier terugkeren. Zelfs als u extra

voor 22 extra appartementen. Op die manier

zorg nodig heeft, kunt u bij ons blijven wonen.

kunnen we meer mensen zorg bieden. Verder

Nu is ons gebouw daar niet geschikt voor.

komen er nieuwe ontmoetingsruimtes en
huiskamers, zodat koken en eten daar mogelijk is. Eten kan nog steeds in de grote zaal.

Groot onderhoud aan de buitenkant
We vervangen de buitenkozijnen en het dak.
En we plaatsen zonnepanelen.

Waarom kan ik tijdens
de verbouwing niet in
De Werf wonen?
Amsta vraagt u om voor maximaal een jaar op een

Gabriëlle van Waes, Vastgoed:

andere locatie te wonen. De verbouwing zorgt voor

Verbouwen kost tijd,
maar we werken zo
hard mogelijk voor u.

zoveel overlast dat wonen in De Werf niet mogelijk
is. Met lawaai, stof en uitval van stroom en water
kunt u er niet veilig en comfortabel wonen. Ook
kunnen we niet meer goed voor u koken.
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Naar welke plek verhuis ik straks?

?

Amsta ziet graag dat u straks op een plek woont die bij u past. Daarom luisteren
we graag naar uw wensen. We volgen deze drie stappen:
1. U deelt uw wensen met ons tijdens
een woonwensengesprek.
Ons Cliënten Service Bureau nodigt u en uw familie
uit voor een woonwensengesprek. U heeft het
gesprek met een klantadviseur en een cliëntondersteuner van De Werf. De cliëntondersteuners
kennen de bewoners goed. Tijdens dit persoonlijke
gesprek bespreken we deze vragen met u:
• Wat zijn uw woonwensen?
• Welke zorg heeft u nodig?

2. U kunt samen met uw familie
de Amsta-locatie bezoeken.

• Wilt u over een jaar weer terug naar De Werf?
• Of wilt u nu gaan wonen op een andere locatie
die beter bij u past? Bijvoorbeeld omdat u nu

Medewerkers laten u en uw familieleden graag

extra zorg nodig heeft vanwege lichamelijke

uw nieuwe woonomgeving zien. Locatie Nellestein

problemen of dementie.

knappen we nu op, zodat u er straks prettig kunt
wonen.

Cliëntondersteuners Katinka de Bruin,
Joke Bos en Lia Bouman:

Kijkdagen: een eerste indruk

We staan klaar om
u te begeleiden.
Zodat het voor
u duidelijk is en
u weet wat de
mogelijkheden zijn.

We kunnen ons voorstellen dat u Nellestein
graag ziet vóór het woonwensengesprek.
Zo krijgt u een indruk van deze plek en
de buurt. Daarom organiseren we twee
kijkdagen. De eerste is op donderdag 18
juli van 15.00 tot 17.00 uur. Een tweede
kijkdag volgt in augustus. Komt u kijken?
Meld u aan bij uw cliëntondersteuner.

Tijdens het gesprek vertellen we u op welke Amstalocaties u terechtkunt. U ziet ze verderop in deze

3. U hoort naar welke locatie u verhuist.

nieuwsbrief. Spreekt een locatie van een andere

De medewerkers van ons Cliënten Service Bureau

zorgorganisatie u meer aan? Zeg het gerust.

kijken wie waar het beste kan wonen, en waar

Omdat u moet verhuizen, heeft u voorrang bij

plek is. Daarbij houden ze zoveel mogelijk rekening

andere Amsta-locaties als daar een plek vrijkomt.

met uw wensen.
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Hier kunt u wonen tijdens de verbouwing
Nellestein: helemaal verbouwd
tot tijdelijke woonplek

f ijne
buurt

Speciaal voor de verbouwing van De Werf knappen
we onze oude locatie Nellestein nu op. Hier zijn
straks ruim 50 tijdelijke plekken beschikbaar.
Vindt u het prettig om veel medebewoners van
De Werf om u heen te hebben? Dan zit u hier goed.

Goed bereikbaar
De locatie is goed bereikbaar met de auto en
heeft voldoende parkeerplek. Het metrostation
ligt er bijna naast. Handig voor familie en vrienden
die u willen bezoeken.

ruim
en groen

Veel ruimte en groen

ruime
apparte
menten met
balkon

Nellestein biedt u veel ruimte: de kamers en
badkamers zijn groter. En er is een huiskamer op
elke verdieping. Elk appartement heeft een balkon
en er is een grote tuin. Voor een wandeling in het
groen zijn het Gaasperpark met de Gaasperplas
niet ver weg. De wijk Nellestein is een prettige

Nellestein sloot in 2018 omdat het gebouw veel

buurt. Er wonen veel ouderen.

onderhoud nodig had en de brandveiligheid beter

goed
parkeren en
dicht bij de
metro

moest. Samen met eigenaar Ymere knappen we
Nellestein op voor gebruik in de volgende 4 jaar.
Buiten en binnen wordt geschilderd, installaties
voor gas/elektra vernieuwd en het gebouw voldoet
aan de regels voor brandveiligheid. Zodat u hier
fijn en veilig kunt wonen.
Het verbouwde Nellestein biedt ook ruimte aan
twee afdelingen van Amsta Herstel. Cliënten van
deze afdelingen komen hier herstellen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een val thuis.
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Nog meer Amsta-locaties
Nellestein is ideaal als u na de verbouwing teruggaat naar De Werf. Maar Amsta biedt
meer locaties. Hier kunt u bijvoorbeeld wonen als u extra zorg nodig heeft.
ouderen met dementie in kleine woongroepen van
zes personen. De locatie is gebouwd en ingericht
volgens de nieuwste inzichten op het gebied van
dementiezorg, en heeft een prachtige tuin.
Van ’t Hofflaan is niet alleen een prettig thuis
voor bewoners, ook familie en vrienden zijn er
van harte welkom. Meer informatie vindt u op
www.amsta.nl/vanhethofflaan.

Woonzorgcentrum De Schutse in
Nieuw-West: wonen als in De Werf
De Schutse ligt in stadsdeel Slotervaart. Net als
in De Werf kunt u hier rekenen op begripvolle en
respectvolle zorg, en een prettige samenwerking
met uw familie en naasten. De Schutse biedt ook
zorg voor mensen met dementie. De appartementen
met eigen badkamer en keukenblok zijn wat kleiner
dan in De Werf. In De Schutse heerst er veel gezelligheid. Regelmatig kunt u genieten van muziek, dans,

Verpleeghuis De Poort in West:

recreatie en beweging. Het woonzorgcentrum ligt

dicht bij De Werf

op loopafstand van de Sloterplas. Meer informatie

De Poort is het gastvrije huis voor ouderen die

vindt u op www.amsta.nl /deschutse.

(medische) zorg nodig hebben. We kijken of we
de eerste etage hier kunnen vrijmaken als tijdelijke woonruimte voor bewoners van De Werf.
Deze etage heeft gedeelde badkamers. De Poort
ligt aan het water van de Hugo de Grootkade. De
Jordaan en het Westerpark liggen op loopafstand.
Vanaf alle etages heeft u uitzicht over Amsterdam.
Voor een praatje en een kop koffie met bewoners
en buurtgenoten kunt u terecht in restaurant De
Ontmoeting op de begane grond. Meer informatie

Locatie Van ’t Hofflaan in Oost:

vindt u op www.amsta.nl/depoort.

voor mensen met dementie
In de Watergraafsmeer ligt onze locatie Van
’t Hofflaan, geopend in 2015. Hier wonen
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Wie regelt de verhuizing?
Bij Amsta vinden we het al vervelend genoeg dat

Komt u straks weer wonen in De Werf ? Dan

u moet verhuizen. Daarom nemen we u graag

verhuizen we alles graag voor u terug. De vloer

zorgen uit handen. We pakken uw spullen voor

bedekking, de gordijnen en het behang in uw

u in en verhuizen ze naar uw tijdelijke of nieuwe

nieuwe appartement verzorgt Amsta voor u.

woonplek. Uw nieuwe appartement is gestoffeerd.

U kiest uit een aantal voorbeelden de kleuren en

De muren zijn behangen of geschilderd. Er hangen

patronen die u mooi vindt. We onderzoeken nog of

gordijnen. En op de vloer ligt vloerbedekking. Als

u uw oude gordijnen weer kunt ophangen. Zo voelt

het nodig is, kunnen we sommige spullen tijdelijk

uw nieuwe appartement direct weer als thuis aan.

voor u opslaan.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Zo ziet de voorlopige
planning eruit

De medewerkers van Amsta begeleiden
u graag zo goed mogelijk bij de verhuizing.
Wilt u meer weten? Heeft u vragen?

Om De Werf te kunnen verbouwen, moet de

Stel ze gerust.

locatie Nellestein op tijd klaar zijn. Als dit lukt,
dan houden we de volgende planning aan:

• Onze cliëntondersteuners zijn uw
aanspreekpunt tijdens de verhuizing.

6 en 14 juli 2019

- Katinka de Bruin: k.debruin@amsta.nl

informatiemiddagen voor alle bewoners
en familie

- Joke Bos: j.bos@amsta.nl

juli en augustus 2019

U kunt hen ook bellen op 020 682 82 86.

twee kijkdagen op Nellestein en persoonlijke
woonwensgesprekken met bewoners en familie

Zijn ze niet bereikbaar? Neem dan contact

september 2019

zorg, op De Werf: m.kuper@amsta.nl

- Lia Bouman: l.bouman@amsta.nl

op met Martin Kuper, tijdelijk projectleider
• De adviseurs van ons Cliënten Service

duidelijkheid over uw (tijdelijke) woonplek

Bureau helpen u graag een tijdelijke of

oktober 2019

nieuwe woonomgeving te vinden.

verhuizing van alle bewoners naar
(tijdelijke) woonplek

Ze zijn bereikbaar via 020 589 00 50 of
adviesenplaatsing@amsta.nl.

november 2019 tot oktober 2020

Op www.amsta.nl/verbouwing DeWerf

verbouwing van De Werf

kunt u vanaf half juli ook alle informatie

november 2020

nieuwsbrief, presentaties, verslagen en

U hoort 6 weken van tevoren, wanneer we
precies verhuizen.

contactpersonen.
Deze nieuwsbrief is om cliënten van Amsta en hun familie/
naasten te informeren over de verhuizing. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.

* Kiest u ervoor om op een andere Amsta-locatie te blijven
wonen? Dan hoeft u natuurlijk niet terug te verhuizen.

6

Illustraties: Freepik.com

over de verhuizing terugvinden. Zoals deze

verhuizing terug naar De Werf *

