
Verhuizen naar Hugo-Waard 



Programma 

• Wonen in Hugo-Waard; Praktische informatie 

• Verhuizing; Praktische informatie  

• Planning 

• De verhuisweek 

• Hoe kunt u zich voorbereiden? 

• Verhuispakketjes 

• Verdere informatie en communicatie 

• Vragen 



 

Wonen in Hugo-Waard; praktische 
informatie 

• De woonteams 

• Een appartement is voorzien van: 
 behang, overgordijnen incl. rails, vloer, verlichting, koelkast met 

klein vriesvak, (afsluitbaar) keuken- en badkamerkastje, rails 
voor schilderijen 

• Openingstijden restaurant 

• Activiteiten in de huiskamers en het restaurant 

 

 

 



 

Wonen in Hugo-Waard; praktische 
informatie 

• Sleutels, alarmering en zorgdomotica 

• Was, linnen, en afvalvoorzieningen 

• Afspraken van het huis 

 

Nieuwsgierig? 

• Er worden rondleidingen georganiseerd in augustus 

 

 

 



Planning 
Activiteit Wanneer 

1. Informatiebijeenkomst cliënten + mantelzorgers + uitdelen informatiepakketjes 18+20 juli 
2. Oplevering  27 juli 

2. Retour sturen van de antwoordstrookjes 27 juli  
4. Starten met inrichten (vloerlegger, behanger, gordijnen, meubilair, zorgdomotica) 14 aug – 15 sept 
5. Rondleidingen medewerkers  5/7 – 12/7 
6. Rondleidingen OR+CR  aug 2017 
7. Rondleidingen cliënten/mantelzorgers  aug 2017 
8. Testen van alle apparatuur (toegang, alarmering, BMI en keukenapparatuur) 11 – 15 september  
9. BHV ronde en uitleg  4-8 september  
Verhuisweek: 18 – 22 september  

2e etage Hugo-Waard 18 september 
1e etage Hugo-Waard 19 september 
Begane grond Hugo-Waard 20 september 
3-kamerappartementen 21 september 
Algemene ruimtes/kantoren/bergingen 22 september 
Uitloopdag 23 september 



Verhuizing: Praktische informatie 

• Verhuisweek 18 – 22 september 

• Verhuisbedrijf: Mondial de Graaf Verhuizingen 

• Per etage/woondeel Hugo-Waard 

• Hulp gevraagd 

• Verhuisdozen -> levering 4 september 

• Uw spullen zijn tijdens de verhuizing verzekerd 



• Per etage Hugo-Waard, volgens planning 

• Dagelijks aanspreekpunt aanwezig -> info op posters 

• Oplevering oude appartement 

• Sleuteloverdracht nieuwe appartement 

 

Verhuisweek: 18 – 22 september 



• Dagprogramma -> info op posters 

• Zorg- en welzijnsmedewerkers op beide locaties 

• Op maandag 18 september warme maaltijd in Hugo-Oord 

• Vanaf dinsdag 19 september maaltijden in Hugo-Waard 
voor bewoners die verhuisd zijn 

 

 

Verhuisweek: 18 – 22 september 



Hoe kunt u zich voorbereiden? 

• Meegaan met de rondleiding in augustus 

• Inleveren van het inventarisatieformulier 

• Intekenen van de plattegrond + extra advies vragen aan 
ergotherapeut 

• Versturen van verhuisberichten 



Hoe kunt u zich voorbereiden? 

• Zelf omzetten van telefoon/televisie abonnement 

• Onderscheid maken in wat mee gaat en wat niet 

• Meenemen van waardevolle spullen 

• Demonteren van kasten 

• Inpakken (uiterlijk 1 dag van te voren klaar) 

• Inpakken van laatste spullen voor persoonlijke verzorging 
-> dag van de verhuizing 



 

Verhuispakketjes 

• Praktische info 

• Inventarisatieformulier 

• Plattegrond appartement 

• Deze presentatie 

• Inpaktips 

• Informatie van post.nl 

• Informatie van de gemeente 

• Verhuiskaarten 

• Vragen en Antwoorden 



Verdere Informatie & Communicatie 

• Informatie -> hugo-waard@dprs.nl + posters 

• In september -> begin september brief tijdstip 
sleuteloverdracht en afschouw oude appartement 

• Activiteitenprogramma -> posters 

• Hoe vindt u uw nieuwe appartement? 

• Feestje! 



Vragen 


