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Wie voeren de werkzaamheden uit?

U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw eigen huis en

De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

woonomgeving. Maar… soms wordt het moeilijk om kleine werkzaamheden in

Het Vrijwilligerssteunpunt Ommen werft en begeleidt deze vrijwilligers.

en om het huis zelf te doen. Er wordt dan vaker een beroep gedaan op familie,
vrienden, kennissen of buren. Veel ouderen, zieken en mensen met een

Voor wie werkt de Klussendienst?

beperking vinden het moeilijk om afhankelijk te zijn en een beroep te doen op

De Klussendienst werkt voor inwoners van de gemeente Ommen, die:

hun omgeving. De Klussendienst kan deze mensen helpen!

•

55 jaar of ouder zijn, en/of

•

een beperking hebben, en/of

•

tijdelijk in bijzondere omstandigheden verkeren, waardoor ze hulp

Wat doet de Klussendienst?
De Klussendienst voert kleine werkzaamheden in en om het huis uit.

nodig hebben.

Het gaat daarbij om werkzaamheden, waarvoor u doorgaans geen ander
bedrijf inhuurt.

Hoe werkt de Klussendienst?
De Klussendienst is onderdeel van het Vrijwilligerssteunpunt

De Klussendienst kan bijvoorbeeld:

Ommen! Als u de Klussendienst wilt inschakelen, dan belt u naar het

•

een schilderij ophangen

Vrijwilligerssteunpunt. De coördinator behandelt uw aanvraag en noteert

•

u naar de dokter of specialist brengen

uw gegevens. Ook wordt bekeken of de aanvraag past binnen de

•

samen met u boodschappen doen

dienstverlening. Meestal kan dit per telefoon, soms zal de coördinator

•

eenvoudig tuinonderhoud verrichten

bij u langs komen. Als de aanvraag door de Klussendienst kan worden

•

sneeuw schuiven

uitgevoerd, gaan zij op zoek naar een vrijwilliger. De vrijwilliger neemt dan

•

tuinmeubilair schoonmaken en opbergen

zo snel mogelijk contact op met de aanvrager om een afspraak te maken.

•

kleine reparaties verrichten aan keukenkastjes

Als de aanvraag niet binnen de dienstverlening past, helpt de coördinator

•

een lamp ophangen

bij het vinden van alternatieven of verwijst door.

•

een kast (ver)plaatsen

•

de snoeren vastzetten of verleggen

Wat kost de inzet van de Klussendienst?
De inzet van de Klussendienst is gratis! De kosten voor de materialen

Wat doet de Klussendienst niet?
De Klussendienst verricht geen huishoudelijke, verpleegkundige en

zijn voor eigen rekening. Voor vervoer betaalt u een kleine vergoeding
per kilometer!

risicovolle werkzaamheden. Ook doet de Klussendienst bepaalde
werkzaamheden niet, omdat de klus te groot is, zoals het verven van
een huis of grote plafonds, verhuizingen of een totaal verwilderde tuin
opknappen, bomen kappen en verwijderen, de dakgoten schoonmaken en
andere risicovolle werkzaamheden.
Als u in een huurwoning woont, kunt u de Klussendienst niet inschakelen
voor werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid vallen van de
verhuurder!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vrijwilligerssteunpunt Ommen

Contact
Vrijwilligerssteunpunt Ommen
Locatie Gemeentehuis Ommen
Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
Postadres: Postbus 100, 7730 AC Ommen
T 140529
E vrijwilligerssteunpunt@ommen.nl
I www.vrijwilligerssteunpuntommen.nl

Openingstijden
Elke maandag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Vrijwilligerssteunpunt Ommen is onderdeel van de Gemeente Ommen.

Deze brochure is een uitgave van de gemeente Ommen.
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