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Verhuizen? Bel Jeroen!
Ontzorgd Verhuizen is sinds begin juli ook actief in Meppel en omgeving. Het bedrijf heeft een gat in

de markt gevonden: senioren en instellingen worden van A tot Z geholpen bij een verhuizing.
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Het gaat er bij Ontzorgd

Verhuizen niet alleen om dat

de inboedel van A naar B

wordt gebracht.

Nee, want een verhuizing kan

een stressvolle gebeurtenis

zijn. Emotioneel ook. Bij het

bedrijf, dat oorspronkelijk uit

Leeuwarden komt, wordt een

oudere die gaat verhuizen

volledig ontzorgd. Tot in de

puntjes. Denk aan de opleve-

ring van de oude woning.

Denk aan schoonmaak. Een

adreswijziging. Of het omzet-

ten van tv, internet en tele-

foon. Alles wordt geregeld,

als die wens daar is. Werke-

lijk alle stress wordt wegge-

nomen.

Draaiboek
Het bedrijf heeft liefst zes

nieuwe vestigingen geopend

in Noord-Nederland en eentje

in Tilburg. De wens is om

uiteindelijk af te zakken,

verder naar het zuiden van

het land toe.

Ontzorgd Verhuizen bleek na

aandacht in de media erg

populair. Er kwamen liefst

450 sollicitaties binnen. Je-

roen ten Lande (48) was een

van hen. Hij werd aangesteld

als verhuisregisseur in de

regio Meppel.

“Wanneer iemand uit deze

regio met ons in contact

komt, dan ben ik het aan-

spreekpunt. We gaan naar de

mensen toe en horen het

verhaal aan. We laten ze echt

het hele verhaal doen. Zo-

doende krijgen we een goed

beeld en uiteindelijk weten

we wat de wensen zijn van de

persoon die gaat verhuizen.

Vervolgens stellen we een

plan van aanpak op. Zie het

als een draaiboek.”

Opgave?
Ten Lande weet dat het bij-

voorbeeld voor alleenstaande

ouderen geen gemakkelijke

opgave is om te gaan verhui-

zen. Er moet in sommige

gevallen ontzettend veel

gebeuren en juist dan staat

Ten Lande maar wat graag

voor de mensen klaar. “Tot in

de kleinste dingen”, vertelt

hij. “Denk ook aan schilder-

werk of het leggen van een

vloer. Als dat de wens is, dan

kunnen wij dat allemaal voor

ze doen.”

Simone van der Veen, direc-

teur bij het bedrijf dat haar

man Marc ooit begon, is in

haar nopjes met Jeroen ten

Lande. “Met hem hebben we

precies de verhuisregisseur

gevonden waar we naar op

zoek waren: sociaal en tege-

lijk een echte aanpakker.

Eigenlijk voelde het direct als

familie, en dat is natuurlijk

niet helemaal toevallig.”

Informatie
Mocht u volledig ontzorgd

willen verhuizen of kent u

iemand die dat wil gaan

doen? Ten Lande heeft de

oplossing. “In deze buurt

moeten de mensen dan gaan

denken: even Jeroen bellen!”,

besluit hij met een lach.

Meer informatie vindt u op

www.ontzorgdverhuizen.nl
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