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U kunt drie voorkeurslocaties opgeven
Tijdens het woonwensgesprek hoort u op welke 

Amsta-locaties u straks terechtkunt. U vindt er 

alvast vier midden in deze nieuwsbrief. Deze vier 

locaties hebben de mogelijkheid om meerdere 

bewoners van Vondelstede te huis vesten. Zo 

kunt u straks dus ook bekenden tegenkomen. 

We vragen u om drie locaties van uw voorkeur op 

te geven. We horen graag van u en/of uw familie 

en naasten waarom de keuze op deze locaties is 

gevallen. U kunt uw voorkeur al tijdens het gesprek 

aangeven of erna. En u krijgt bedenktijd als u uw 

keuze heeft gemaakt. Hoe dit precies werkt, hoort 

u in het woonwensgesprek.

ZZoals u weet, gaat Amsta Vondelstede 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 is, willen we alles graag zo goed mogelijk voorbereiden. Dat doen we onder 

meer met de woonwensgesprekken, waarover deze nieuwsbrief gaat. Laat uw familie en naasten 

gerust deze nieuwsbrief lezen. Dan zijn zij ook op de hoogte.

Vertel ons uw woonwensen tijdens  
het woonwensgesprek
Natuurlijk woont u het liefst op een tijdelijke of 

nieuwe vaste plek die bij u past. Daarom luisteren 

we tijdens de woonwensgesprekken graag naar 

uw woonwensen. Voor dit persoonlijke gesprek 

nodigen we u en uw familie uit. We bespreken 

dan de volgende vragen met u:

• Wat zijn uw wensen? Hoe wilt u wonen  

in de (tijdelijke) situatie?

• Welke zorg heeft u nodig?

• Wilt u over een jaar weer terug naar  

Vondelstede? 

• Of wilt u nu gaan wonen op een andere  

locatie die beter bij u past?
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Nellestein: ruimte en groen in Zuidoost

• ca. 19 plekken voor bewoners met dementie

• ca. 19 plekken voor bewoners met lichte 

geheugen- of lichamelijke beperkingen 

In 2019 is Nellestein speciaal opgeknapt als  

tijdelijke woonplek. U heeft er veel ruimte: de 

kamers en badkamers zijn groot. Op elke ver-

dieping is een gezamenlijke huiskamer met een 

balkon. Ook is er een grote tuin. Voor een wande-

ling is het Gaasperpark met de Gaasperplas niet 

ver weg. De wijk Nellestein is een prettige buurt. 

Er wonen veel ouderen. De locatie is goed bereik-

baar met de auto en heeft voldoende parkeerplek. 

Het metrostation Gaasperplas ligt er bijna naast. 

De Werf: mooi wonen in Oud-West

• ca. 13 plekken voor bewoners met dementie

• ca. 10 plekken voor bewoners met lichte 

geheugen- of lichamelijke beperkingen

Amsta is bijna klaar met het opknappen van De 

Werf. Deze mooie locatie in Oud-West ligt midden 

in de stad, bijna aan het water en heeft een fijne 

tuin. De Werf telt 93 vernieuwde appartementen, 

waarvan we er zo’n 23 vrijhouden voor bewoners 

van Vondelstede. Elk appartement heeft een 

nieuw keukenblok en nieuwe badkamer waar 

indien nodig een tillift past. Voor bewoners met 

dementie zijn er op elke verdieping kleinschalige 

woongroepen van 8 bewoners.  

Op elke verdieping is er straks een gezamenlijke 

huiskamer of ontmoetingsruimte.

Waar kunt u wonen tijdens de verbouwing?
Tijdens het woonwensgesprek horen we graag van u waar u het liefst wilt wonen.  
We vragen u drie locaties als eerste, tweede en derde voorkeur op te geven. Per locatie 
ziet u hoeveel woonplekken er ongeveer beschikbaar zijn, of u er met dementie kunt 
wonen en of u er alleen tijdelijk of ook voor vast kunt wonen. Goed om te weten: in 
Nellestein kunt u alleen tijdelijk verblijven.
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Van ’t Hofflaan: kleinschalig wonen

• ca. 12 plekken voor mensen met dementie

Midden in een groene en rustige buurt in de  

Watergraafsmeer ligt onze locatie Van ’t Hofflaan, 

geopend in 2015. Hier wonen ouderen met de-

mentie in kleine woongroepen van zes personen.  

De locatie is gebouwd en ingericht volgens de 

nieuwste inzichten op het gebied van dementie-

zorg, 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.

De Schutse: ruim wonen in Nieuw-West

• ca. 10 plekken (niet geschikt voor bewoners 

met dementie) 

In Slotervaart ligt woonzorgcentrum De Schutse. 

Net als in Vondelstede kunt u hier rekenen op 

begripvolle en respectvolle zorg, en een prettige 

samenwerking met uw familie en naasten.  

De appartementen hebben een eigen badkamer 

en keukenblok. In De Schutse is er veel gezellig-

heid. Regelmatig kunt u genieten van muziek, 

dans, recreatie en beweging. De Sloterplas is op 

loopafstand, maar het is ook goed toeven in de 

mooie en veilige binnentuin. De Schutse is goed 

bereikbaar met de auto (makkelijk parkeren) en 

per ov (tram en station Lelylaan zijn dichtbij).

Liever een andere Amsta-locatie?
Met zo’n zeventien locaties voor ouderen in de 

hele stad, vindt u altijd wel een (tijdelijke) plek 

die bij u past en waar u de juiste zorg krijgt.

• Kijk op www.amsta.nl/locaties.

• Of vraag ernaar tijdens het gesprek.

Als u naar een locatie buiten Amsta  
wilt verhuizen
Spreekt een locatie van een andere zorgorgani-

satie u meer aan? Deel het gerust met ons. Bij de 

meeste ouderenzorgorganisaties in Amsterdam 

heeft u voorrang als daar een plek vrijkomt.  

Bij Amsta-locaties heeft u sowieso voorrang. 

Filmpjes van de locaties
Tijdens de woonwensgesprekken zorgen 

we voor filmpjes van de vier locaties. U 

kunt ze nu al bekijken op:  

www.amsta.nl/verbouwingVondelstede.
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Amsta begeleidt u graag zo goed  

mogelijk bij de verhuizing. Wilt u meer 

weten? Heeft u vragen? Stel ze gerust 

aan een van onze clustermanagers:

• voor de 1e/2e verdieping: Corinne Floor: 

c.floor@amsta.nl of 06 14 60 43 21

• voor de 3e/4e verdieping: René Flart: 

r.flart@amsta.nl of 06 10 09 58 98

Op www.amsta.nl/verbouwingVondel-

stede kunt u ook alle informatie over 

de verhuizing terugvinden. Zoals deze 

nieuwsbrief, presentaties, verslagen en 

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.

woonwensgesprekken met  
bewoners en familie

duidelijkheid over uw (tijdelijke) woonplek

verhuizing van alle bewoners naar  
(tijdelijke) woonplek*

verbouwing van Vondelstede

oplevering door bouwers, start inrichting  
gebouw (oproepsysteem, tv, telefoon, wifi etc.)

verhuizing terug naar Vondelstede**

* U hoort zo vroeg mogelijk, maar minimaal anderhalve 
maand van tevoren, wanneer u kunt verhuizen.

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

december 2020

januari 2021

april/mei 2021

medio 2022

eind mei/juni 2021

derde kwartaal 2022
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Zo ziet de voorlopige  
planning eruit

Wat gebeurt er na de woonwensgesprekken?
locatie wilt waar heel weinig medebewoners 

naartoe verhuizen. Daardoor is het lastig om hier 

de zorg goed in te richten. Omdat half lege locaties 

niet mogelijk zijn, stellen we dan een alternatieve 

locatie voor.

Verhuisplek bekend in januari
Na alle woonwensgesprekken in december  

werken we in januari aan een zorgvuldige inde-

ling van alle bewoners. U krijgt daarna zo snel 

mogelijk een brief waarin staat naar welke  

locatie u verhuist.

Als we alle woonwensgesprekken hebben  

gevoerd, maken we een indeling: welke bewoner 

verhuist straks naar welke tijdelijke of vaste 

woonplek? Daarbij houden we rekening met uw 

woonwensen, met de zorg die u nodig heeft,  

en met de voorkeuren die u heeft opgegeven.

Te veel of te weinig geïnteresseerden
Goed om te weten: we doen onze uiterste best 

om uw wensen waar te maken, maar het kan zijn 

dat dit niet of niet helemaal lukt. Het kan bijvoor-

beeld zo zijn dat te veel mensen naar dezelfde 

plek willen. Verder is het mogelijk dat u naar een 

Bij wie kan  
ik terecht  
met vragen?


