
Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief over de nieuwbouw in Geldermalsen. 

De bouw gaat voorspoedig en ligt op schema. Op dinsdag 5 juli 2022 hebben we met 

onze cliënten het hoogste punt gevierd. Het gebouw is nu dicht en er kan verder gewerkt worden in het gebouw. 

Zoals het er naar uit ziet zal de verhuizing D.V. in de tweede helft van februari 2023 plaats gaan vinden.

In deze nieuwsbrief leest u weer de voortgang van de diverse werkgroepen. Belangrijk om hier te noemen is dat 

de werkgroep interieur, de werkgroep die gaat over de inrichting van de appartementen, bij gezondheid op 

5 september 2022, direct na de zomervakantie een bijeenkomst gaat beleggen waar u bij wordt uitgenodigd. 

U kunt deze bijeenkomst bezoeken van 15.00-17.00 uur of in de avond van 18.30-21.30 uur. Wij willen u vragen om deze 

datum alvast in uw agenda te reserveren.

De groepsindeling is inmiddels bekend, en treft u in deze nieuwsbrief aan.

Tenslotte verwijs ik u graag naar de website over de nieuwbouw, waar regelmatig nieuwe foto’s en video’s verschijnen.
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Stand van zaken per werkgroep

We hebben de afgelopen weken gewerkt aan de volgende drie punten. 

1. Er is gekeken naar de verdeling van uren die beschikbaar is per team.  

 Elke bewoner heeft een zzp. Daarmee kunnen we een aantal uren inzetten.  

 We hebben met elkaar gekeken hoeveel uur we gaan inzetten en wanneer deze precies worden ingezet. 

2. Daarnaast moesten de reeds aanwezige medewerkers verdeeld worden over de verschillende groepen. Dan is direct   

 duidelijk dat er echt nog uren over zijn om de nieuwe locatie te laten draaien. Hiervoor wordt een plan ontwikkeld. 

3. Er is ook gekeken naar de vergaderstructuur voor de komende tijd. In de achterliggende tijd is een grote team- 

 vergadering geweest, waarin de verdeling van uren en personeel besproken is. Ook dachten we na over hechten en   

 onthechten. Concreet betekent dit hoe je op een goede manier het oude en vertrouwde loslaat. Dit is voor de bewoners  

 belangrijk, maar ook voor het personeel. Hier hebben we zeker aandacht voor!

Met de werkgroep interieur zijn we druk bezig geweest om tot een conceptvoorstel te 

komen voor de inrichting van het gebouw. Denk aan kleuren, tegels, vloeren en deuren. 

Dit is helemaal uitgewerkt door de binnenhuisarchitecten en deze uitwerking hebben we 

neergelegd bij de klankborgroep. Deze waren zeer enthousiast, waarmee we tot een definitief 

eindresultaat zijn gekomen. Daarmee zijn grote stappen gezet, waar we erg blij mee zijn. 

We willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor het meedenken. 

In de komende weken hopen we tot een afronding te komen van de algemene woonkamers. 

Hiervoor zijn we in gesprek met van Dam meubels in Opheusden die veel ervaring hebben met het inrichten van 

zorginstellingen. In het gesprek met van Dam meubels werden we geattendeerd op de levertijd van de meubels. 

Deze kan oplopen tot 24 weken, en op sommige meubels (ook afhankelijk per winkel) korter of langer. Mocht u nog 

meubels aan willen schaffen voor de cliëntkamers, houdt u hier dan rekening mee?

Voorzitter: Lemke

Werkgroep interieur

Werkgroep medewerkers

Voorzitter: Margriet

Voorzitter: Elize

Werkgroep facilitair

De werkgroep facilitair is op werkbezoek geweest bij een andere locatie van Siloah. 

Daar hebben ze gekeken hoe daar alles rondom facilitaire zaken geregeld is. 

Tijdens de volgende vergadering wordt besproken wat we nodig hebben qua 

materiaal en dergelijke.  



In de werkgroep communicatie hebben we de afgelopen tijd nagedacht over het vorm geven van het vriendencomité. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u hier al een stukje over kunnen lezen. Inmiddels hebben we twee medewerkers, Aria en 

Sjanet, gevonden die bereid zijn om hierin mee te gaan denken. Samen met de fondsenwerver van Siloah zal binnenkort 

een start gemaakt gaan worden en worden ook mensen extern benaderd om hierin mee te denken. 

We merken dat er best wat vragen leven die te maken hebben met de nieuwbouwlocatie. Graag attenderen wij u op het 

mailadres wat voor deze vragen is aangemaakt: nieuwbouwgeldermalsen@siloah.nl. Als u hier uw vragen naartoe stuurt, 

dan komt deze op de juiste plek terecht en kan dit voorkomen dat er onduidelijkheden of ruis ontstaat. 

Op de groepen is een map aangemaakt voor de cliënten met alle informatie rondom de nieuwbouw. De cliënten 

worden onder andere op deze manier betrokken bij de nieuwbouw, en aan de hand van foto’s etc. kan het gesprek met 

hen worden gevoerd. Daarnaast kunnen ze hun vragen opschrijven in de map, die vervolgens ook met hen worden 

doorgenomen. 

In de projectgroep is met elkaar nagedacht over het zorgbad. Een zorgbad brengt hoge kosten met zich mee in zowel 

de aanschaf als het gebruik en onderhoud. Met elkaar hebben we de afweging gemaakt in hoeverre we een zorgbad op 

dit moment nodig hebben. Ook leert de ervaring uit andere zorginstellingen ons dat er in de praktijk erg weinig gebruik 

gemaakt wordt van zo’n bad nu de cliënten hun eigen sanitair krijgen. We hebben daarom besloten om voor nu geen 

zorgbad aan te schaffen, maar wel alle aansluitingen aan te laten leggen zodat, wanneer het in de toekomst nodig zal zijn, 

we dat kunnen realiseren. De ruimte willen we nu inrichten als fitnessruimte.

Voorzitter: Aria

Werkgroep communicatie

Met de werkgroep cliënten zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest om te komen tot een definitieve indeling 

van de groepen. Deze is klaar en vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. Ook hebben we gekeken naar de indeling 

van de kamers. Samen met onze orthopedagoog zijn daar bewuste keuzes in gemaakt wat bijvoorbeeld te maken kan 

hebben met visuele beperking, gedrag, kwetsbaarheid en noem maar op. Daar is dus heel goed over nagedacht. 

Ook deze indeling kunt u vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

Er is een bouwbezoek geweest waarbij we in het gebouw konden kijken. Wat goed is om te noemen is dat alle 

cliëntkamers goed licht hebben. Dat is voor het welzijn van elke cliënt fijn! 

Werkgroep cliënten

Voorzitter: Nelieke
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Tot slot
Wij hopen dat u door deze nieuwsbrief voldoende informatie heeft gekregen rondom de ontwikkelingen van de 

nieuwbouw. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur ze gerust naar het genoemde e-mailadres!


