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Klussendienst
Graag Gedaan!

“Kunt u zelf de klusjes in en rond uw huis niet
meer doen?”
Door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of door uw
leeftijd? Dan is het een hele geruststelling als u
huisgenoten, buren of familieleden heeft waar u een
beroep op kunt doen. Maar wat te doen als dat niet
mogelijk is?
In de gemeente Heerenveen kunt u gebruik maken van de
klussendienst van welzijnsorganisatie Caleidoscoop.
U kunt een beroep doen op handige vrijwilligers die kleine klusjes in
en rondom huis kunnen doen.

Waarvoor kan ik de Klussendienst inschakelen?
Bijvoorbeeld voor:
- Kleine reparatie m.b.t. elektra
- Ophangen lampen, schilderijen en boekenplanken
- CV bijvullen, ontluchten en ketel aansteken
- Schilderen en behangen
- Grasmaaien
- Schoffelen
- Snoeien, heg knippen
- Sneeuw ruimen en zout strooien
- Buitenlamp ophangen
Wanneer kan ik beter iemand anders inschakelen?
De klussendienst doet geen werkzaamheden die
een professioneel timmerman, loodgieter of schilder zou moeten doen. Voor
de klussendienst geldt dat er geen werkzaamheden worden verricht die door
de thuiszorg of huishoudelijke hulp worden gedaan.

Kosten?
U betaalt een vergoeding voor:
Voor wie is de Klussendienst?
Klussendienst ‘Graag Gedaan’ wil tegemoet komen aan ouderen of mensen
met een beperking. Mensen die niet gemakkelijk hulp krijgen vanuit hun
eigen netwerk en iedereen die door ziekte tijdelijk aan de zijlijn staat.
Aanvragen?
Als u een klus gedaan wilt hebben belt u met het
Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen (VSP, 0513-645881). De medewerker
neemt uw aanvraag op en kijkt of de klus geschikt is voor de Klussendienst.
Vervolgens wordt uw aanvraag naar de coördinator van
de klussendienst ‘Graag Gedaan’ gestuurd.
De coördinator maakt vervolgens een afspraak met u en vertelt wie er langs
komt. Wij doen ons best om binnen twee weken iemand te vinden die bij u
aan de slag kan.

- De reiskosten van de vrijwilliger
(€ 0.19 per km)
- € 5,- voor elk uur dat de klus duurt.
Voor ieder volgend half uur € 2.50,- De kosten voor de aanschaf van
materiaal.
- De kosten voor het ophalen en/of
afvoeren van materiaal.

