Prettig verhuizen?
Dat lukt vooral sámen!

bij verhuizen?
Ondersteuning nodig
de ServiceNeem contact op met
60 22 88 of
desk Huisvesting 033-7
huisvesting@
mail naar: servicedesk
philadelphia.nl

Verhuizen; het blijft spannend. Waar gaan we naartoe? Hoe ziet
het daar uit? Wat nemen we mee? Wat niet? Wie kan ons helpen?
Kan ik wel wennen? Maar je kunt een nieuwe plek, nog voordat je

verhuiswagen

er woont, al heel snel ’eigen’ maken. Zeker als je het sámen
doet. Samen met cliënten en collega’s die eerder
verhuisden hebben we tips en ervaringen verzameld.
Zo wordt de verhuizing een feestje!

Cliënt: ”We bezochten onze nieuwe locatie al toen
die nog gebouwd werd. Daar maakten we steeds een
happening van. Van het bereiken van het hoogste
punt, van de sleuteloverdracht en uiteraard van de
eerste avond dat we er gingen slapen.”

De cliënt met een brede blik
• N
 eem de tijd om aan het idee te wennen. Om na
te denken en om ideeën voor de nieuwe locatie
op te doen. Ga regelmatig samen kijken bij de
nieuwe locatie. Maak kennis met de omgeving.
Proef de sfeer.
•	Zet je wensen op papier. Knip, plak, kleur, schets of
schrijf. Waar moet een nieuwe plek aan voldoen? Bij
welke sfeer voel je je prettig? Wat is belangrijk voor
het contact met anderen?

De medewerker regelt het slim
•	Zoek in het netwerk van de locatie naar goedkope
spullen en goede bedrijven waarmee je slimme
deals kunt sluiten.
•	De kringloop kan je beste vriend zijn. Ook intern!
Verdeel oude spullen. Maak bijvoorbeeld een
’weggeefhoek’ op de huidige locatie.
•	Denk aan de inzet van bijzondere vrijwilligers.
Bijvoorbeeld personeel van bedrijven uit de buurt,
van de gemeente, de kerk of de voetbalclub.
•	Maak een begroting waarin alle verwachte kosten
op een rijtje worden gezet. Handig om aan de hand
daarvan samen met de cliënten en hun netwerk de
taken te verdelen.

• G
 a met elkaar om tafel om lijstjes te maken.
Bijvoorbeeld een lijstje wat er moet gebeuren voor
de verhuizing of hoe de gezamenlijke ruimte eruit
moet zien. Lanceer je ideeën in de cliëntenraad of in
het huiskameroverleg.

•	Regel het slim en efficiënt. Eén verhuiswagen kan
door meer cliënten worden gebruikt.
Eén professional bereikt soms meer dan vijf
goedbedoelende amateurs.

•	Zoek taakjes die bij je passen. Op de achtergrond
iets uitzoeken, dingen regelen, mensen vinden die
kunnen helpen. Of de handen uit de mouwen
steken en mee klussen.

Locatiemanager: ”Uiteindelijk ging het er niet om wie

•	Betrek je netwerk bij de verhuizing. Doe het samen
met familie, vrienden, belangenbehartigers, buren
en vrijwilligers.

wat betaalde. We wilden gewoon samen het beste
bereiken, binnen de mogelijkheden. Het ging erom
dat iedereen een plek had waar hij zich thuis voelt.”

Wie betaalt wat?
(van toepassing voor cliënten met ‘Volledig Verblijf’!)
Geen cliënt is hetzelfde, geen locatie is hetzelfde en
dus is elke verhuizing anders. De financiering past dan
ook niet in een standaard kostenplaatje. Het is vooral
een kwestie van slim puzzelen met de mogelijkheden
die er zijn. Philadelphia heeft als doel om voor
iedereen de kosten zo laag mogelijk te houden.
•	Philadelphia levert de woonruimte afgewerkt op.
Dit betekent dat de woning gebruiksklaar wordt
opgeleverd: afgewerkte wanden, vloerbedekking,
gordijnen, tafel, stoel, lamp, bed, matras en
beddengoed. Philadelphia is ook verantwoordelijk
voor de inrichting van de algemene ruimtes,
roerende voorzieningen (zoals hoog-laag bed, tillift)
en mobiliteitshulpmiddelen voor algemeen gebruik.
•	Wil je dit helemaal naar je eigen smaak doen?
Dat kan. Je betaalt het dan wel zelf, maar daar heb
je misschien ook wel voor gespaard. Als dit niet lukt,
bijvoorbeeld omdat je niet genoeg geld hebt, kan
Philadelphia wel voor een basis inrichting zorgen.
Deze hoeft niet nieuw te zijn.
•	Bij nieuwe locaties kan de cliënt vaak kiezen uit meer
opties. Soms zijn er dan, tegen bijbetaling, ook extra
mogelijkheden, maar die zijn voor rekening van de
cliënt.
•	Philadelphia neemt ook de verhuiskosten op zich
wanneer dit plaatsvindt op ons initiatief. Wanneer
je zelf besluit om te verhuizen, moet je deze kosten
zelf betalen. We maken hier vooraf duidelijke
afspraken over.

Voor verhuizingen en inrichtingen van nieuwe locaties
stelt de overheid géén extra middelen beschikbaar; niet
voor cliënten en ook niet voor Philadelphia. Daarom is het
advies om in samenspraak met alle betrokkenen tot
goede afspraken over de inrichting te komen. Met een
creatieve aanpak – zoals op de voorzijde van deze flyer
beschreven – moet dat lukken.

En als je bij Philadelphia gaat
verhuizen en nu je eigen woning
huurt?
(van toepassing voor cliënten met PGB,VPT, MPT
of zorg zonder verblijf)
De WLZ biedt geen vergoeding voor de woning en
de verhuizing. Toch kijken we wel samen welke
kosten er gemaakt moeten worden en in overleg
bepalen we vooraf welke praktische oplossingen er
zijn. Dat kan ook in de vorm van samenwerking met
je mede huisgenoten of andere mensen die
Philadelphia helpen met de verhuizing.
Samen komen we er wel uit, want ook voor jullie
willen we de kosten zo laag mogelijk houden.
De kosten van de inrichting en aankleding van de
woning zijn wel altijd voor eigen rekening.
In de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt
Philadelphia voor alle cliënten ook de verhuis
kosten:
1.	de huidige locatie wordt binnen een jaar
gesloten, zonder dat dit eerder bekend was
2.	de cliënt moet tijdelijk elders wonen, omdat de
huidige locatie wordt verbouwd

•	Als de woongroep of zorgwensen zó veranderen dat
de huidige plek niet langer past en Philadelphia stelt
voor naar een geschiktere locatie te verhuizen zijn
de kosten voor Philadelphia.

Deze flyer is een praktische vertaling van het advies van Zorginstituut
Nederland aan onze overheid over dit thema.
1912EB_HKI001

Voor de inrichting die Philadelphia betaalt als gevolg
van de verhuizing kan de cliënt kiezen: óf Philadelphia
regelt dit óf de cliënt krijgt een tegemoetkoming zoals
die in het lokale overleg is besproken en overeen
gekomen.
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