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Geachte mevrouw, meneer, 

 

Ter voorbereiding op de verbouwing van Vondelstede nodigen we u als naaste uit voor een woon-

wensgesprek. U bent op XX november 2020 telefonisch uitgenodigd voor het woonwensgesprek. 

In deze brief leest u hier meer over. 

 

We plannen met naasten van Vondelstede van de 3e en 4e etage een woonwensgesprek 

We willen de wensen en behoeften van alle bewoners graag op tijd in beeld krijgen. Dan kunnen 

we zoveel als mogelijk rekening houden met deze wensen bij de voorbereiding op de verhuizing. 

Daarnaast willen we ook met u bespreken hoe we de bewoner het best kunnen voorbereiden op 

de verhuizing.  

Wanneer we precies gaan verhuizen is nu nog niet bekend. Dit zal op zijn vroegst aan het einde 

van het eerste kwartaal 2021 zijn. Eventueel kan het coronavirus nog van invloed zijn op de plan-

ning van de definitieve verhuisdatum. 

 

Het woonwensgesprek vindt plaats op XX december 2020 om 10:00 uur in Vondelstede 

Tijdens dit gesprek bespreken we de wensen van u en van uw naaste. Het is belangrijk dat we we-

ten waar hij/zij wil wonen tijdens de verbouwing. Een klantadviseur van het Cliënten Service 

Bureau van Amsta en Patty Oudejans voeren met u het woonwensgesprek. 

 

We bespreken in het gesprek uitgebreid uw wensen en de mogelijkheden 

Samen kijken we waar de bewoner (tijdelijk) wil wonen en of er op deze plekken passende zorg 

kan worden gegeven. We leggen zijn/haar wensen en behoeften vervolgens schriftelijk vast. 

• U ontvangt bij deze brief nogmaals de nieuwsbrief en een Vraag en Antwoord-brief over 

de verbouwing. Wij verzoeken u onze nieuwsbrief van augustus 2020 nog eens te lezen 

vóór het woonwensgesprek. 
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• U kunt zich van tevoren oriënteren op al onze verpleeghuizen op www.amsta.nl/locaties. 

 

Uw naaste kan tijdens de verbouwing in diverse locaties wonen 

Het merendeel van de bewoners kan als groep tijdelijk verhuizen naar de ruime, groene locatie 

Nellestein bij de Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost, De Werf vlak om de hoek of Van ’t Hofflaan 

in Amsterdam-Oost. Uiteraard kunt u ook besluiten om te verhuizen naar een andere Amsta-loca-

tie of een plek buiten Amsta. 

Hoe kunt u zich oriënteren op genoemde locaties? 

Vanwege het risico op corona organiseren we als u daar behoefte aan heeft, individueel op maat 

een rondleiding. Daarnaast kunt u op www.amsta.nl/verbouwingvondelstede filmpjes bekijken 

van de locaties Nellestein, De Schutse en De Werf. Deze filmpjes kunnen we u ook laten zien tij-

dens het woonwensgesprek. 

 

Uw wensen voor terugkeer brengen we ook in kaart 

Tijdens het woonwensgesprek bespreken wij met u hoe Vondelstede er na de verbouwing uit gaat 

zien en laten wij u de plattegronden zien. We vragen of uw naaste na de verbouwing terug wil 

verhuizen naar het verbouwde Vondelstede. In de meeste gevallen kan uw naaste na de verbou-

wing terug naar zijn/haar eigen appartement. Als dit appartement wordt omgebouwd tot huiska-

mer of als uw zorgvraag straks niet meer past bij het nieuwe appartement, krijgt hij/zij voorrang 

bij de keuze voor een ander, passend appartement. 

 

Als de verbouwing bijna klaar is krijgen alle oud-bewoners een aanbod om terug te keren 

We verwachten dat de verbouwing ongeveer anderhalf jaar duurt. Besluit u nu om niet terug te 

keren naar Vondelstede? U kunt altijd terugkomen op dit besluit. Als de verbouwing bijna klaar is, 

ontvangt u van ons bericht met de vraag of u (toch) wilt terugkeren. 

 

We wensen u tot slot een goed en prettig gesprek waarin u de wensen en behoeften van uw 

naaste met ons kunt delen. We begrijpen dat de verbouwing onzekerheid brengt en we spannen 

ons in om u zo goed mogelijk te begeleiden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rene Flart 

Clustermanager Vondelstede 3e en 4e  etage 
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