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Aan de bewoners van Het Uiterjoon 

 

 

 

 

 

 

 

Den Haag, 29 maart 2021 

 

 

 

 

Geachte bewoner van Het Uiterjoon, 

 

Zoals beloofd, kan ik u in deze brief duidelijkheid geven over de vervangende huisvesting 

vanwege de aanstaande renovatie van Het Uiterjoon.  

 

Vervangende huisvesting: Novotel aan de Johan de Wittlaan 

Wij zijn voornemens om drie etages van het Novotel aan de Johan de Wittlaan te huren 

gedurende de gehele periode van renovatie van Het Uiterjoon. Dit besloten gedeelte van het 

hotel proberen we naar uw wensen en sfeer in te richten. Daardoor vindt u hier straks ook 

de gezelligheid die aan het vertrouwde Uiterjoon doet denken. We hebben uitgebreid 

gesproken met de manager van het gebouw, die deze wensen goed begrijpt. En natuurlijk 

heeft het Novotel gastvrijheid hoog in het vaandel staan – dat hebben we met elkaar 

gemeen.  

 

Mooie plek en dichtbij 

Het Novotel ligt bij het World Forum (Congresgebouw) op nog geen 3 kilometer van het 

Uiterjoon. ‘Onze’ etages bieden een mooi uitzicht. Het restaurant ziet er gezellig uit en biedt 

ook mogelijkheden voor activiteiten, ook binnen de corona-maatregelen. Ook worden er 

extra huiskamers gemaakt, waar gezellig samenzijn mogelijk wordt gemaakt. Uiteraard zijn 

uw naasten van harte welkom. 

 

Uw kamer 

De kamers zijn met 25 m2 van ongeveer vergelijkbare grootte als die in het Uiterjoon. We 

verwachten dat u veel van uw eigen spullen kunt meenemen, dat bekijken we nog in goed 

overleg met u. De hotelbedden worden uit de kamers gehaald. Daar waar nodig en waar 

mogelijk worden er aanpassingen aangebracht, zodat u kunt verblijven in een prettige 

woonomgeving en u de zorg kunt ontvangen die voor u nodig is. Ook de medewerkers met 

wie u al vertrouwd bent, gaan mee naar de tijdelijke locatie.  

 

Bouwkundige beperkingen 

Het gebouw heeft bouwkundige beperkingen, ook wat betreft het kunnen aanbrengen van 

tijdelijke aanpassingen. Dit betekent dat mogelijk voor een klein deel van de bewoners de 

locatie niet geheel geschikt is of geschikt te maken is. Daarom gaan wij de komende periode 

met ieder van u persoonlijk in gesprek om de (on)mogelijkheden met u en eventueel met uw 

naaste te bespreken. En mochten we met elkaar moeten concluderen dat de tijdelijke locatie 

echt niet passend te maken is, dan gaan we in overleg met u op zoek naar andere 
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vervangende huisvesting. Wij verwachten echter dat dit slechts in een zeer beperkt aantal 

situaties het geval zal zijn. 

 

Verhuizing niet vóór 1 oktober 

We realiseren ons dat een tijdelijke verhuizing naar het Novotel u ook ongemak geeft. We 

helpen u dan ook zoveel mogelijk. We hebben nog wel even tijd: tot 1 oktober wordt er nog 

niet verhuisd. Ruim voor die tijd komen we nog bij u terug over praktische zaken, die ook 

worden geregeld in een zogeheten Sociaal Plan, wat we met de Cliëntenraad bespreken.  

 

Wat is het vervolg 

De keuze voor het Novotel als tijdelijke huisvesting wordt voorgelegd aan twee 

medezeggenschapsorganen: de lokale cliëntenraad Het Uiterjoon en de  

Ondernemingsraad. Deze medezeggenschapsorganen hebben namelijk in te stemmen. 

Daarbij geldt dat ook de Raad van Toezicht van Respect goedkeuring zal moeten geven, dit 

is zo vastgelegd in de statuten van de organisatie.  

 

Persoonlijke gesprekken 

In een persoonlijk gesprek met u – en liefst ook met uw contactpersoon of mantelzorger – 

noteren we uw wensen en behoeftes. Deze gesprekken plannen we zo snel mogelijk in. U 

ontvangt daarover persoonlijk bericht. Heeft u of uw contactpersoon nu al vragen, kijk dan 

op www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon of stuur een e-mail naar 

nieuwuiterjoon@respectzorg.nl.  

 

Tot slot 

Ik dank u voor uw geduld dat in de afgelopen maanden op de proef gesteld is. Er is nu 

duidelijkheid. Dankzij de vervangende huisvesting hoeft u niet lange tijd grote overlast te 

ervaren tijdens de renovatie (geluidsoverlast, stof etc.). Misschien ziet u op tegen verhuizen 

naar een andere locatie, maar daar woont u dan wel met ongeveer hetzelfde woongenot als 

u nu gewend bent. Wij gaan ons uiterste best doen om deze tijd zo aangenaam mogelijk 

voor u te maken! Voor eventuele vragen kunt u tijdens kantoortijden terecht bij ons 

servicebureau: 070 – 306 9170. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Klaas Smilde 

Raad van Bestuur 

 

 

 

http://www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon
mailto:nieuwuiterjoon@respectzorg.nl

