
   

 
Handleiding interne verhuizing FSW  

 
 
Verhuizen naar een andere werkruimte is vaak een hele klus....inpakken… ruimen…verhuizen…uitpakken…  
In het FSW verhuisformulier kunt u de verhuisaanvraag compact verwoorden en met de invoer van een 
nieuwe stickermethode proberen we een verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen voor alle partijen. 
 
 
UITGANGSPUNTEN bij een verhuisaanvraag 
• Of een verhuisaanvraag gehonoreerd wordt zoals opgegeven, beoordeelt werkplekbeheer ISSC en UFB. 

Meubilair en pc’s zijn namelijk geen eigendom van de gebruiker maar van de Faculteit. De verhuizing 
moet functioneel noodzakelijk zijn en de goedkeuring hebben van Neeltje Plug en de bedrijfsvoerder; 

• Aan de wand gemonteerde zaken zoals whiteboarden, prikborden, schilderijrails blijven hangen. 
Demontage vindt alleen plaats als dit artikel de plaatsing van meubilair in de weg zit; 

• ’n Bureau wordt in principe niet omgewisseld: dit meubel is geen eigendom van de gebruiker; 
• Tijdens de verhuisdag worden alle gestickerde spullen verplaatst (1e fase). NA de verhuizing 

inventariseert u per werkkamer wat er opgehangen moet worden en waar (2e fase).  
• Dichte kasten worden alleen leeg of bijna leeg verplaatst. Open kasten moeten uiteraard altijd leeg zijn. 

 
 

Invulling verhuisformulier 
U dient een verhuisformulier in bij de Servicedesk 

• wanneer er sprake is van een meervoudige verhuizing d.w.z. werkplekverhuizing (meubilair, spullen 
enz) al dan niet met PC’s en randapparatuur. Hierin coördineert het UFB en regelt werkplekbeheer 
ISSC de aansluiting van alle apparatuur. 

• als het gaat om verplaatsen of afvoeren van enkel PC’s.  
Het aanvragen van een nieuwe PC loopt via een Jotform. Zie webpagina ISSC, 
http://www.issc.leidenuniv.nl/ict-voor-medewerkers/formulieren-vragen/formulieren.html 

 
 
Termijnen bij verhuisaanvraag 
U dient het verhuisformulier incl kamerplattegrond(en) in bij de Servicedesk. Deze sluit e.e.a. kort met UFB en 
(indien v.t.) ISSC. 
Binnen 3 werkdagen na ontvangst koppelt de Servicedesk de verhuisdatum terug. Het streven is de 
verhuizing binnen 7 werkdagen na indienen van de aanvraag te realiseren.  
Regulier wordt er in de ochtend verhuisd, op maandag t/m donderdag * 
                                                                                          *In bijzondere aanvragen wordt van bovenstaande termijnen afgeweken 
 
Invulkolommen verhuisformulier 

• 1e gegevensblok: 
- Van elke te verhuizen medewerkers graag de algemene gegevens invullen 
- De invulkolommen over te verhuizen apparatuur alleen invullen als verhuizen PC(‘s) -  en 

randapparatuur naar uw mening noodzakelijk is  
NB per verhuisdag worden max 8 werkplekken (meubilair+pc) verhuisd; bij een groter aantal  is 
vooroverleg nodig 

• 2e gegevensblok 
Dit blok hoeft u alleen in te vullen als er EXTRA (= aanvullend) meubilair op de betreffende 
werkkamer (noteer het kamer-nr) voor ’n bepaalde medewerker (noteer naam) gewenst is. 

 
Stickermethodiek i.c.m. kamerplattegrond(en) 
Er is een speciale verhuissticker ontworpen. Stickervellen kunt u ophalen bij de Servicedesk. 
ALLE spullen per betrokken kamer moeten voorzien worden van deze verhuissticker. Op deze sticker geeft u 
aan of het attribuut (=meubel, apparaat, doos of overig artikel) verhuist, blijft staan, óf afgevoerd wordt. 
Vermeldt altijd op de sticker de achternaam van de (nieuwe) gebruiker van het betreffende artikel en noteer 
de bestemming (bij verplaatsing). Graag niet gebruikte of nog halfvolle stickervellen teruggeven aan de 
Servicedesk. 
Verpak alle kleine losse spullen in een verhuisdoos.. Let op: de dozen moeten nog wel tilbaar zijn! (max 20kg) 

http://www.issc.leidenuniv.nl/ict-voor-medewerkers/formulieren-vragen/formulieren.html


   

 
Op de deur – aan de gangkant! - van elke betrokken werkkamer hangt u de middag vóór de verhuizing 
dezelfde kamerplattegrond, die tevoren bij het verhuisformulier is ingestuurd met hierop de gewenste 
meubilair- en apparatuuropstelling. Noteer hierop per werkplek de achternaam van elke medewerker. 
 
 
Ophangklussen 
Op de verhuisdag zelf (fase 1) verplaatst de Algemene dienst alle gestickerde spullen. 
Op de dag NA de verhuizing (fase 2) inventariseert u per kamer wat er allemaal opgehangen moet worden. 
Dit kunnen spullen zijn, die meekomen uit een andere werkkamer maar ook nieuw te leveren artikelen (zoals 
whiteboards/prikborden e.a.) 
Deze inventarisatielijst met info over ophangplaats van de artikelen en white-/prikborden - per werkkamer - 
dient u in als nieuwe aanvraag. Voeg een situatieschets bij of omschrijf duidelijk item de ophangplaats.   
 
 
Overige informatie voor de verhuizende medewerker/afdeling 

 Zodra de verhuisdatum is afgestemd vragen we u om het aantal verhuiskar(ren) en/of -dozen op te 
geven. We zorgen dat het gevraagde tijdig geleverd wordt. Bel of mail ons als u meer nodig heeft. 

 Het leveren van ‘n papier –en/of afvalcontainer om overtollig materiaal weg te gooien, is op aanvraag. 
 Twee dagen na de verhuizing worden geleverde verhuiskar(ren) en/ of –dozen weer opgehaald. 

Graag hiermee rekening houden en ze op tijd leegmaken. 
 De verhuizende medewerker pakt zelf alles in, ook de losse spullen op het bureau 
• De verhuizing van 8 medewerkers (=max) kan ’n hele dag duren  wij adviseren u in dat geval te 

zorgen voor een vervangende werkplek of medewerkers een dag thuis te laten werken. 
• Indien nodig wordt apparatuur vanaf 8.30u afgekoppeld, en uiterlijk 17.00 uur is alles weer 

aangesloten.  
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