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Voorwoord.   
Voor u ligt de rapportage van de zorgschouw in locatie Beth Shalom van 20 oktober 2015. Alle 
deelnemers aan de zorgschouw krijgen de rapportage toegestuurd om deze te accorderen. De 
zorgschouw is in 2012 ontwikkeld door Publicarea en is sindsdien doorontwikkeld en uitgevoerd 
vanuit Cliëntenbelang Amsterdam als onderdeel van het project Cliënten Waarderen. In deze twee 
jaar zijn er ruim 25 zorgschouwen uitgevoerd in verpleeg- verzorgingshuizen en kleinschalig 
woonlocaties van Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Puur Zuid, Pro Senectute, Zonnehuisgroep 
Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost. Ook dit jaar worden de zorgschouwen vervolgd.  
 
De zorgschouw 
Tijdens een zorgschouw opent een woonzorgcentrum haar deuren voor een gemengd gezelschap van 
bekenden én onbekenden van de locatie. Samen maken zij een rondgang door het huis en bekijken 
zij hoe met kleine (of soms wat grotere) aanpassingen de leefomgeving meer betekenisvol kan zijn 
voor de bewoners, maar ook voor familieleden en medewerkers. De zorgschouw levert voor de 
locatie en haar omgeving praktische verbeterpunten en nieuwe bondgenootschappen op.  
Aan de hand van de opbrengsten van de zorgschouw verbeteren de locaties de eigen woon-en 
leefomgeving en inspireren zij andere woonzorglocaties door goede voorbeelden en concrete 
verbetertips te delen op de website www.clientenwaarderen.nl. Op deze wijze kunnen andere 
woonzorgcentra in Amsterdam inspiratie opdoen. Bijvoorbeeld in relatie tot het ontwikkelen van 
verbeterplannen door een locatie. De zorgschouw is zodoende een uitstekend instrument om het 
grote publiek te laten zien wat de kwaliteit van de ouderenzorginstellingen is en hoe samen gewerkt 
wordt aan verbeteringen en transparantie.  
 
Met de rapportage wordt ten doel gesteld locatie Beth Shalom een concreet handvat te bieden ter 
verbetering van de eigen woon- en leefomgeving en bondgenootschappen met verschillende 
belanghebbenden en partijen uit de buurt vorm te geven. De benoemde verbetermogelijkheden in 
de rapportage kunnen niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden. Zij zijn bedoeld als houvast voor op 
korte en langere termijn. Voor de verschillende verbetersuggesties is daarop in het schema een 
kolom opgenomen waarin de locatie de mogelijkheid heeft om nader te specificeren op welke 
termijn zij kans zien aan de slag te gaan met dit punt. In de opvolging van verbeterpunten is vaak niet 
alleen een taak weggelegd voor de medewerkers van de locatie, maar ook voor de andere 
betrokkenen in de zorgschouw. 
  
 
Namens Cliëntenbelang Amsterdam, 
 
 
Emma Vreugdenhil (projectleider) 
Patricia Ellert 
 

  

http://www.clientenwaarderen.nl/
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1. Kennismaking met de zorgschouw en locatie Beth Shalom  
Op dinsdag 20 oktober is onder leiding van Cliëntenbelang Amsterdam een zorgschouw 
georganiseerd  in locatie Beth Shalom in Amsterdam. Het overkoepelende doel van de zorgschouw is 
om met elkaar te kijken hoe de leefomgeving van locatie Beth Shalom binnen de bestaande 
huisvestingssituatie verbeterd kan worden en om als Amsterdamse zorglocaties goede voorbeelden 
uit te wisselen op thema’s als communicatie, eten en drinken, dagbesteding en leefomgeving. Door 
middel van een rondgang door de locatie is met verschillende belanghebbenden de locatie en de 
directe omgeving in beeld gebracht en zijn suggesties gedaan om deze zingevend en betekenisvol te 
maken voor in eerste instantie de bewoners en in het verlengde daarvan familie, medewerkers, 
bezoekers en buurtbewoners/organisaties.  
 
Locatie in transitie  
Beth Shalom is een zorgcentrum met de Joodse identiteit in Amsterdam Buitenveldert. Het 
zorgcentrum is 23 jaar geleden gebouwd. Voorloper van Beth Shalom was de Joodsche Invalide, ‘een 
instelling voor Joodse bejaarden en gehandicapten’. Per 1 januari 2014 is Beth Shalom aangesloten bij 
Cordaan. De locatie wordt bij deze overgang begeleid door de lokale cliëntenraad en een 
adviescommissie, bestaande uit leden van de Joodse gemeenschap. 
Beth Shalom was voorheen een naar binnen gerichte organisatie. Daar wil men verandering in 
aanbrengen zodat het woonzorgcentrum meer open en toegankelijk voor de buurt is. De begane 
grond moet de plek worden voor interactie tussen binnen en buiten. De ruimtes op de begane grond 
zijn zodoende gereserveerd voor het Joods Educatief Centrum Crescas en het Joods Maatschappelijk 
Werk. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in nieuwe woonvormen passend bij zwaardere 
zorgzwaartepakketten  en worden inleunwoningen ontwikkeld (inpandige maar zelfstandige 
appartementen).   De bedoeling is dat de transitie in 2017 is gerealiseerd.  

 

In de wintertuin, ‘het hart van Beth Shalom’, worden de aanwezigen welkom geheten door 

directeur Albert Oomen. Hij vindt het fijn dat in deze transitie die Beth Shalom doormaakt de 

aanwezigen meekijken en hoopt zo “een mooie slag te maken”.  
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2. Aanwezigen  
De deelnemers aan de zorgschouw maken een rondgang door en in de omgeving van de locatie en 
brengen verbetermogelijkheden in de woon- en leefomgeving in beeld. Onder deze deelnemers is 
een vertegenwoordiging vanuit verschillende geledingen van binnen, maar ook vanuit de omgeving 
van het huis aanwezig. Iedereen levert input vanuit zijn/haar eigen achtergrond en expertise.  De 
diversiteit van de aanwezige personen heeft er toe geleid dat vanuit zeer verschillende 
achtergronden en perspectieven suggesties zijn gedaan ter bevordering van de woon- en 
leefomgeving van locatie Beth Shalom In totaliteit heeft een groep van bijna 20 mensen enthousiast 
deelgenomen aan het programma. 
 
2.1 Deelnemers rondgang  
In 4 groepen zijn de aanwezigen door het huis gelopen en hebben ze de nabije omgeving 
ge(zorg)schouwd aan de hand van de toegestuurde leidraad.  
 

Groep 1. 

1. Mevrouw Roza Swalef (Cliëntenraadslid) Roza_swalef@hotmail.com  

2. De heer Jan Riool (Manager Facilitaire Organisatie) jriool@cordaan.nl 

3. De heer Marijn van Ballegooijen (Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid) via 

bestuurssecretariaat@zuid.amsterdam.nl   

4. De heer Marcel de Weerd (Wijkagent Buitenveldert Noord Oost) Marcel.de.weerd@politie.nl 

5. Mevrouw Riek Zwaaf (Mantelzorger en vrijwilliger) 

Startthema: Beweging en leefomgeving 

 
 
Groep 2. 

1. De heer André Kriger (Voorzitter Cliëntenraad) akriger1@gmail.com 

2. Mevrouw Monique Teters Toepoel (Receptie medewerker) mteters@cordaan.nl  

3. De heer Ron Haak (Facilitair medewerker/ huismeester) rhaak@cordaan.nl 

4. Mevrouw Fia Visch Schoonmaker (Buurtbewoonster Rondeel) 

5. Mevrouw Noortje Malmberg (Beleidsadviseur Sociaal Domein: Mantelzorg & Ouderen) 

n.malmberg@amsterdam.nl 

Startthema: Ontvangst en informatie 

 
 
Groep 3.  

1. Mevrouw Smid Wisch (Bewoonster)  

2. De heer Amiad Ilsar (Activiteitenbegeleiding) ailsar@cordaan.nl 

3. Mevrouw Paulien Luimes (Regisseur Zorg & Welzijn Buitenveldert) p.luimes@amsterdam.nl 

4. De heer Leo Mock (Adviseur Joodse Zaken Beth Shalom) lmock@cordaan.nl 

5. Mevrouw Emma Vreugdenhil (Cliëntenbelang Amsterdam, projectorganisatie) 

e.vreugdenhil@clientenbelangamsterdam.nl 

Startthema: Zinvolle dag en ontmoetingsmogelijkheden met de buurt 

mailto:Roza_swalef@hotmail.com
mailto:jriool@cordaan.nl
mailto:bestuurssecretariaat@zuid.amsterdam.nl
mailto:Marcel.de.weerd@politie.nl
mailto:akriger1@gmail.com
mailto:mteters@cordaan.nl
mailto:rhaak@cordaan.nl
mailto:n.malmberg@amsterdam.nl
mailto:ailsar@cordaan.nl
mailto:p.luimes@amsterdam.nl
mailto:lmock@cordaan.nl
mailto:e.vreugdenhil@clientenbelangamsterdam.nl
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Groep 4.  
1. Mevrouw Elize Hartog (Teammanager zorg) ehartog@cordaan.nl 

2. Rabbijn Zwi Spiero (Joodse Gemeente Amsterdam) spiero@nihs.nl 

3. De heer Peter Bakker (Sectorale Cliëntenraad V & V Cordaan) pta.bakker@quicknet.nl 

4. Mevrouw Patricia Ellert (Cliëntenbelang Amsterdam, projectorganisatie) 

p.ellert@clientenbelangamsterdam.nl 

Startthema: Persoonlijke leefsfeer 

 

 
 
 

Ondertussen op de sociale media  
 
 
Meer open en toegankelijk voor de buurt. Dát is waar #bethshalom zich op richt tijdens 
#zorgschouw #cordaan 20 okt. - @ClientenbelangA 

 
 
 
 
Straks op zorgschouw bij Beth Shalom (ouderenzorg met Joods karakter in Buitenveldert) op 

initiatief van Cordaan en @clientenbelangA - @MarijnvB 

 
 
 
In het hart van #bethshalom, de wintertuin, is dit het team! #zorgschouw #cordaan.- 
@zorgschouwen. 
 

 

@Zorgschouwen Mooie foto! Succes met samen werken aan verbeteringen #zorgschouw 

#cordaan #bethshalom- @Liemeij 

 

 

Directeur Albert Oomen heet het zorgschouw team welkom in verzorghuis Beth Shalom. Wat kan 

beter?- @MartijnvB  

 

 

mailto:ehartog@cordaan.nl
mailto:spiero@nihs.nl
mailto:pta.bakker@quicknet.nl
mailto:p.ellert@clientenbelangamsterdam.nl
https://twitter.com/Zorgschouwen
https://twitter.com/hashtag/zorgschouw?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cordaan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bethshalom?src=hash


  

@Zorgschouwen: volg ons op twitter voor actuele informatie in de Amsterdamse 
ouderenzorg, tips en goede voorbeelden! 

  7 

 

 
 

3.Uitkomsten rondgang 
In de voorbereiding van de zorgschouw is de locatie in de gelegenheid gesteld om vragen op te 
stellen die zij mee willen geven aan de deelnemers. De volgende twee vragen zijn leidend gemaakt. 
 
 

“Wat kan Beth Shalom voor de buurt betekenen, welke behoefte is er?” 

en 

“Hoe kan Beth Shalom verder werken om het gevoel van gastvrijheid te vergroten, zonder dat dit 

ten koste gaat van de veiligheid en geborgenheid van de bewoners en medewerkers?” 

 
Na de rondgang zijn de bevindingen van de verschillende groepen met elkaar gedeeld en is benoemd 
hoe deze uitkomsten verder gebracht kunnen worden. Deelnemers spreken bij terugkomst van “Een 
uniek huis, Beth Shalom is echt van de mensen zelf, heel eigen.”  In het verslag hieronder is beknopt 
opgenomen wat aan de orde kwam en welke verbetermogelijkheden kunnen worden meegenomen 
vanuit de ingeleverde leidraden. Met een (!) worden de tips uitgelicht die antwoord geven op de 
specifieke vragen  vanuit de locatie. Dit document kan als werkdocument worden gebruikt doordat in 
tabelvorm ‘inschatting kosten’ en ‘termijn’ zijn opgenomen waarmee de locatie in samenwerking 
met de cliëntenraad concrete stappen kan zetten aan de hand van de aangedragen verbeterpunten.   
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3.1  Beweging en leefomgeving  

Voor het thema Beweging en leefomgeving wordt een ronde om het huis gemaakt en de 
buitenomgeving bekeken. Het pand maakt van buiten een gedateerde indruk, maar wordt 
geconcludeerd, het wordt wel goed onderhouden. Opvallend is het contrast tussen de begane grond  
(gekleurde kozijnen die doen denken aan de stijl van Rietveld) en de grijswitte buitenzijde van de 
etages daarboven. Gekleurde bloempotten aan de balkons fleuren het aanzicht enigszins op.   
De locatie is goed bereikbaar. Voor de entree ligt een groot parkeerterrein. Maar, onduidelijk is voor 
de deelnemers of het betaald of onbetaald parkeren is voor bezoekers.  
Een punt van aandacht voor bewoners en bezoekers blijkt de oversteekplaats richting de supermarkt 
bij de Heenvlietlaan. Deze is onoverzichtelijk en wordt daardoor onveilig ervaren. “De rijweg lijkt 
soms net een racebaan”. Er blijkt nog veel winst te behalen wat betreft normen en waarden bij 
weggebruikers in de buurt. Deze mening wordt onder de verschillende aanwezigen gedeeld. De 
volgende verbetersuggesties worden gedaan:  
 
 

Aangedragen verbeterpunten Suggestie wie te betrekken Inschatting 
kosten  
 
Door locatie 

Termijn 
 
 
Door Locatie 

Ga met het stadsdeel het gesprek aan hoe 
samengewerkt kan worden aan een open en 
toegankelijke uitstraling richting de buurt (!) 

- Uitnodigende ‘rode loper’(?) tegels 
richting de entree 

- Beter en meer verlichting lantarenpalen 
- Goed onderhouden bankjes (met rolstoel 

uitsparing) met zicht op de omgeving 
- Nette prullenbakken, niet direct naast de 

entree  
- Tegeltuin 

 

Marijn van Ballegooijen 
Paulien Luimes 
Noortje Mamberg 

  

Laat  buurtbewoners weten wat Beth Shalom te 
bieden heeft aan voorzieningen en welke 
huurders zich in het pand bevinden.  B.v. middels 
nette plakstickers/letters van raamfolie op de 
glazen voorruit (!)  
 

Betrokkenen bij renovatie 
Huurders op de begane 
grond 
 

  

Probeer in de renovatie de warmte en 
gezelligheid van binnen, ook bij de entree buiten 
uit te stralen (!)  

- Fleurige plantenbakken 
- Meer kleur, ook op de andere etages 
- Goede, en warme verlichting 
- Zicht op levendigheid/activiteit binnen, 

decoratie ramen begane grond 

Betrokkenen bij renovatie 
Huurders op de begane 
grond 
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- Gebruik van raamfolie op de begane 
grond 

Maak voor bezoekers duidelijk bij de entree of er 
sprake is van betaald parkeren of niet (b.v. via de 
website, bij de receptie of middels een bord) 
 

Stadsdeel 
Facilitair 
Communicatie Cordaan 

  

Ga met betrokken buurtpartijen/bewoners in 
overleg hoe de onveilig ervaren verkeerssituatie 
verbeterd kan worden bij de Heenvlietlaan(!) 
Tips zijn: 

- Bord: niet parkeren 20 m voor de hoek 
- Voetgangerslicht met zebrapad  
- Waarschuwingsbord met een lopend 

(ouder) poppetje plaatsen.  
- Gebruik van LED verlichting in borden of 

op de grond om snelheid aan te passen. 
- Of net als bij scholen & bebouwde kom 

een waarschuwingspop plaatsen.  
- De tekst ‘slow’ op de grond.  
- Verkeersdeskundige inschakelen 

 

Wijkagent Marcel de 
Weerd  
Stadsdeel  
Buurtbewoners 
Buurtorganisaties  

  

Plaats aan de achterzijde van het huis een bord 
“privéterrein” zodat duidelijk is dat onbevoegden 
niet via de achterzijde het terrein en/of huis 
betreden en houd ook deze ruimte netjes voor 
het aanzicht (grofvuil) 
 

Facilitair 
 

  

Stimuleer het gebruik van de tuin door bewoners, 
bezoekers/familieleden en  medewerkers d.m.v. 

- Gezellige zitjes/parasols 
- Activiteiten in de tuin te organiseren 
- Sport en spel elementen neer te zetten 
- Een belevingsgerichte tuin te creëren 

(geur, kleur) Of dieren?  
 

AB 
Dagbesteding 
Fysiotherapeut  
Betrokkenen renovatie  
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3.2 Ontvangst en informatie  

Het ontvangst bij Beth Shalom is altijd persoonlijk. Dit is mede het gevolg  van extra 
veiligheidsmaatregelen bij gebouwen waar Joodse organisaties zijn gevestigd. De receptie is 24 uur 
per dag bemenst. Ook is gekozen voor sluisdeuren die na elkaar open gaan. Maar, dit komen we in 
meer huizen tegen zowel in het kader van veiligheid als voor het reguleren van koude luchtstromen.  
Na de nette ingerichte sluis, kom je in een ruime hal, met een kleurrijke lift en de receptie aan de 
rechterzijde.  Met name de lift is een eyecatcher. Aan de voorzijde beschilderd en aan de achterzijde 
transparant waardoor een mooi zicht op de groene, gezellige  binnenruimte ontstaat. Een leuk 
voorbeeld hoe functionele dingen in huis onderdeel worden gemaakt van de leefomgeving.  
De binnenkomst is wel wat donker. Voorgesteld wordt om de ruimte bij de receptie en hal net als bij 
de entree buiten van meer lichtpunten te voorzien.   
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Aangedragen verbeterpunten Suggestie wie te betrekken Inschatting 
kosten  
 
Door locatie 

Termijn 
 
 
Door Locatie 

Zorg voor meer lichtpunten bij de entree binnen, 
voor een veilig gevoel en warme uitstraling in 
deze donkere maanden (!)  

Facilitair   

Overweeg een wat ruimere (glazen) overkapping 
bij de entree, voor een beschut ‘kiss & ride 
gedeelte(!) 

Betrokkenen renovatie  
 
 

  

Plaats bij de receptie een (digitaal) bord waarop 
staat weergegeven wie van de medewerkers op 
dat moment aanwezig is en aanspreekbaar voor 
bewoners en bezoekers(!) Dit kan ook op de 
etages zelf m.b.v. foto’s.  

Facilitair 
Medewerkers Beth Shalom 

  

Onderzoek of het wenselijk is te werken met een 
pasjessysteem bij de voordeur voor bewoners, 
familieleden en medewerkers/vaste vrijwilligers. 

Betrokkenen renovatie  
Facilitair  
Medewerkers receptie 

  

Realiseer een kabelkrant anno 2015 met 
(dagelijkse) informatie, updates, 
nieuwsberichten, mededelingen, foto’s en 
filmpjes van activiteiten. (en natuurlijk ook de 
mooie foto’s door Ron Haak van de zorgschouw!)  

Facilitair  
Student  van een 
leer/werk-bedrijf 
multimediagroep Cordaan  

  

De indrukwekkende foto expositie van 
(voormalig)bewoners en hun levensverhalen op 
de 3de etage is een aanrader ook voor de begane 
grond, startend vanaf de (nieuwe) receptie  

Betrokkenen renovatie  
Bewoners Beth Shalom 
 

  

Plaats een ruime leestafel bij de entree, voor 
(buurt)bewoners, bezoekers en medewerkers 
waar gezellig een kopje koffie en lekkers uit een 
vitrine geserveerd wordt tegen toegankelijke 
prijzen(!) 

Betrokkenen renovatie  
 

  

Bundel informatie op vaste plekken in huis en 
voorkom veel losse en gebiedende bordjes (bv bij 
de lift bij de eetzaal).   

Facilitair  
 

  

Geef met een duidelijke bewegwijzering bij de 
entree en verder in het huis aan waar de 
verschillende voorzieningen en activiteiten in huis 
te vinden zijn. 

Betrokkenen renovatie  
Facilitair  
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3.3 Zinvolle dag en ontmoetingsmogelijkheden (met de buurt) 
 

De Joodse identiteit heeft Beth Shalom hoog in het vaandel staan en dat uit zich op velerlei 

gebied. In de keuken wordt koosjer gekookt (volgens de Joodse spijswetten en onder toezicht van 

een Sjoumer). In de algemene (leef-)ruimten worden de orthodox- Joodse regels in acht genomen 

en er wordt veel aandacht besteed aan de Joodse feest- en treurdagen en tradities. Daarnaast is er 

een schitterende synagoge op de begane grond die ook voor de buurt toegankelijk is.  Alle 

voorzieningen (restaurant, kapper, pedicure, arts) zijn ook op de begane grond gevestigd. Uniek 

aan het gebouw is de groene wintertuin midden in het huis en het glazen dak dat open kan in de 

zomer. Bewoners zijn ten tijde van de schouw aan het sjoelen, zitten op hun gemak in de 

wintertuin een kopje koffie te drinken en kunnen een boek lezen. Daarnaast wordt de wekelijkse 

pannenkoekenmiddag altijd goed bezocht, als ook de muzikale activiteiten. Van boven op de 

etages kunnen bewoners een blik  werpen op de activiteiten beneden.  De volgende tips worden 

gegeven op het gebied van zinvolle dag en ontmoetingsmogelijkheden met de buurt:  
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Aangedragen verbeterpunten Suggestie wie te 
betrekken 

Inschatting kosten  
 
Door locatie 

Termijn 
 
Door Locatie 

Organiseer een feestelijke open dag voor 
bewoners, familieleden en directe 
buurtbewoners (na de verbouwing) en benadruk 
daarbij ook het gebruik van de voorzieningen van 
Beth Shalom door de buurt (!) 

Huisarts 
Fysiotherapeut 
Kapsalon 
Bestuur synagoge  
Huurders begane 
grond 

  

Ga in overleg met het bestuur van de synagoge 
hoe deze ook voor andere doeleinden ingezet kan 
worden met respect voor de ruimte.  Maak de 
voorziening breder bekend in de buurt én het 
huis zodat deze meer zichtbaar wordt d.m.v. 
informatieavonden, bijeenkomsten 
(buurt)bewoners of rondleidingen. Bespreek ook 
de wensen vanuit de vrouwelijke bezoekers van 
de sjoel (grootste populatie in huis) (!) 
 

Bestuur synagoge 
Leo Mock  
Rabbijn Spiero  
Combiwel 
 

  

Het vele groen maakt de wintertuin een 
bijzondere ruimte. Bekijk hoe deze sfeer zoveel 
mogelijk behouden kan worden met de 
renovatie.  
 

Betrokkenen renovatie 
Gebruikers van de 
ruimte: bewoners, AB.  

  

Stel een groepje samen die zich gaat buigen over 
hoe familieparticipatie op een ongedwongen 
manier tot stand kan komen.  
Verzamel b.v. emailadressen van familieleden, 
nodig hen op persoonlijke titel uit voor de  feest- 
en treurdagen, activiteiten etc. door 
zorgmedewerkers die zij kennen. Praat over hun 
hobby’s die mogelijk aansluiten bij activiteiten in 
het huis.  Denk ook aan familienet om 
familieleden op afstand te betrekken bij het leven 
in Beth Shalom(!) 
 

Betrokken 
familieleden 
AB 
Medewerkers zorg 
Leo Mock 
 

  

Bekijk hoe het restaurant in gezellige hoekjes kan 
worden ingericht zodat in  groepen gelijktijdig 
gebruik gemaakt kan worden van deze ruimte 
buiten etenstijd.  Geef het restaurant dezelfde 
open, frisse uitstraling als de 
dagbestedingsruimte en stel het voor verhuur ter 
beschikking(!)   
 

Betrokkenen renovatie 
Leo Mock  
Restaurant 
medewerkers 
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Faciliteer medewerkers om gebruik te maken van 
de middelen van nu tijdens activiteiten met de 
bewoners. Denk aan laptops met grote 
schermen, goede geluidsinstallatie in huis en snel 
wifi.  
 

AB 
Dagbesteding 

  

Blijf de dialoog aan gaan wat betreft de 
maaltijdvoorziening en neem de beleving van 
eten daarin mee. Persoonlijke aandacht tijdens 
de maaltijd en het eten uit schalen op tafel i.p.v. 
geportioneerd geeft bewoners een andere 
eetervaring. Een kok die zichtbaar, enthousiast en 
seizoensgebonden kookt helpt natuurlijk ook (!) 
 

Vrijwilligers 
Restaurantmedewer-
kers 
Koks 
Cliëntenraad 
 

  

Creëer een gezellig hoekje op de begane grond 
voor (klein)kinderen als zij op bezoek komen (!) 
 

Betrokkenen renovatie    

Maak goede afspraken over deurenbeleid met 
huurders op de begane grond. Welke deuren zijn 
wanneer open, en welke zijn als ingang te 
gebruiken? 

Joods Maatschappelijk 
werk 
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3.4 Persoonlijke leefsfeer 
 
Cliënten uit het hele land kiezen bewust voor Beth Shalom vanwege de orthodox-Joodse levensstijl, 
maar in hun appartement zijn zij vrij om daar op eigen wijze invulling aan te geven. Ongeveer 15 tot 
20 % van de bewoners is niet Joods. Daarnaast wonen er ook GGZ-cliënten van het Sinaï Centrum in 
Beth Shalom.  
Beth Shalom heeft 133 appartementen voor langdurig of kortdurend verblijf. De appartementen zijn 
circa 30m² groot en beschikken over een ruime badkamer en een kleine pantry met koelkast en 
elektrische kookplaat. In de nieuwe situatie worden de etages ingericht op kleinschalig wonen waar 
bewoners gezamenlijk en onder begeleiding zullen eten. Tevens is het plan belevingsgerichte ruimtes 
te creëren op een nieuwe PG afdeling.   
Mevrouw Winnink woont op de 1ste etage van Beth Shalom, en heet een groepje deelnemers welkom 
in haar appartement. De schouwers zijn geraakt door haar verhaal en haar ervaring met het wonen in 
Beth Shalom. “Buitengewoon indrukwekkend, ik ga weg met een bijzonder gevoel” wordt bij 
terugkomst gezegd.  
Hartelijk dank ook aan mevrouw Smid die een groepje schouwers heeft rondgeleid en naar eigen 
zeggen in een 5 sterren hotel woont. Dát is precies wat Beth Shalom wil uitstralen: een huis met 
nesjomme! 
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Aangedragen verbeterpunten Suggestie wie te betrekken Inschatting 
kosten  
 
Door locatie 

Termijn 
 
 
Door Locatie 

Herhaal het handvest waarmee Beth Shalom 
werkt in de praktijk. Maak deze op verschillende 
plekken zichtbaar m.n. bij zorgmedewerkers uit 
de flexpool en voorkom zo voor bewoners 
kwetsende situaties.  

Cliëntenraad  
Medewerkers zorg. 
Medewerkers flexpool  
 
 
 

  

Bespreek als team op vaste momenten welke 
situaties zich hebben voorgedaan zodat ook 
andere collega’s hiervan kunnen leren als het 
gaat om een prettige bejegening. 
 

Medewerkers zorg. 
Medewerkers flexpool  
 

  

Ga als cliëntenraad met bewoners regelmatig in 
gesprek  om hun ervaringen te horen en vanuit 
beide perspectieven samen aan verbetering te 
werken.   
 

Cliëntenraad  
Bewoners Beth Shalom 

  

De Emmahof  heeft een dvd ontwikkeld als 
onderdeel van een bejegeningsprogramma. 
Medewerkers worden met sketches uit de 
praktijk een spiegel voor gehouden.  Dit werkt als 
een eyeopener. Lees hier het goede voorbeeld: 
http://www.clientenwaarderen.nl/goodexample/
3-bejegeningprogramma-op-een-humoristische-
manier-de-medewerkers-een-spiegel-voor-
houden/  
 

Tilja van der Haag 
(locatiemanager Emmahof- 
Pro Senectute) 

  

Maak niet Joodse bewoners en hun familie 
bewust van dingen die kwetsend over kunnen 
komen of gevoelig liggen middels goede 
informatie (bij de intake), maar wellicht  ook via 
(educatieve) activiteiten?  
 

AB 
Dagbesteding  
Bewoners Beth Shalom 
Familieleden 
Medewerkers zorg.  

  

Zorg als team dat je oog hebt voor alle bewoners, 
met name ook voor diegenen die minder om 
aandacht vragen.  

Medewerkers zorg   

 

 

  

  

http://www.clientenwaarderen.nl/goodexample/3-bejegeningprogramma-op-een-humoristische-manier-de-medewerkers-een-spiegel-voor-houden/
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http://www.clientenwaarderen.nl/goodexample/3-bejegeningprogramma-op-een-humoristische-manier-de-medewerkers-een-spiegel-voor-houden/
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Zorgschouw Beth Shalom 

20 oktober 2015 
 


