
 

 

Wat is de identiteit van Amaris Zuiderheide? 
 

- Collegialiteit staat bij medewerkers hoog in het vaandel. Dit is merkbaar aan 

de betrokkenheid bij elkaar in goede en slechte tijden. Veel medewerkers 

hebben een dienstverband van vele jaren. Dit geeft aan dat medewerkers de 

warme sfeer van de locatie waarderen. Zowel cliënten als medewerkers 

worden in hun waarde gelaten. 

- Medewerkers vinden het waardevol dat er uitgeleide wordt gedaan bij 

bewoners die overleden zijn. De medewerkers die aanwezig zijn vormen een 

staande haag om de kist met de overledene  en de familie doorgang te 

verlenen naar de uitgang.  Deze uiting van respect wordt door veel 

familieleden zeer gewaardeerd. 

- Aan het eind van ieder jaar organiseert Amaris Zuiderheide een eindejaar 

bijeenkomst voor vrijwilligers en medewerkers. Met foto’s, gedichten en 

woorden van de geestelijk verzorger wordt teruggekeken op het afgelopen 

jaar. Met deze activiteit laat Zuiderheide zien dat we vanuit christelijke normen 

en waarden werken. 

- De geestelijk verzorger heeft aandacht voor de christelijke feestdagen. Dit 

wordt vormgegeven door een activiteit voor de bewoners. Medewerkers zijn 

hier ook bij uitgenodigd. 

- Zuiderheide beschikt over een Zuiderheidekoor dat bestaat uit bewoners van 

het zorgcentrum, bewoners uit de aanleunwoningen en vrijwilligers. 1 x per 

week wordt er geoefend en regelmatig vindt er een uitvoering voor bewoners 

plaats. De koorleden zingen in eenzelfde outfit. 

- 1 x Per maand is er een zangmiddag In Zuiderheide. De geestelijk verzorger 

zingt dan christelijke liederen met de bewoners. 

- Wekelijks vindt er een weekopening plaats. De weekopening wordt begeleid 

door steeds een andere geestelijk verzorger. De geestelijk verzorgers uit de 

regio draaien bij toerbeurt mee in het schema. Vrijwilligers halen en brengen 

de bewoners vanuit het appartement naar de centrale ruimte. Een organist 

zorgt voor de begeleiding van de liederen.  

- 2x Per jaar organiseren we een herdenkingsbijeenkomst voor overleden 

bewoners 

 


