
Klussendienst Seniorenvereniging Bladel 

1. Doel: 

De dienst verleent hulp aan senioren van 50 jaar en ouder en/of 

mindervaliden met of zonder chronische ziekte die niet in staat zijn om 

kleine klussen in en/of om huis uit te voeren. 

Subdoel: Bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. 

 

2. Uitvoering: 

De hulp wordt uitgevoerd door vrijwilligers die, voor een kleine vergoeding, 

werkzaamheden uitvoeren die doorgaans met enig technisch inzicht en met 

bescheiden middelen in een korte tijd kunnen plaats vinden. 

 

3. Verantwoordelijkheid: 

Het bestuur van de Seniorenvereniging Bladel draagt de juridische 

verantwoordelijkheid voor het klusteam. Er is een ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering voor alle vrijwilligers van de vereniging 

afgesloten via KBO-Brabant/Gemeente.  

 

4. Uitwerking: 

a.  De hulp is bestemd voor alle zelfstandig wonende 50plussers,  

     chronisch zieken en minder validen die in de kern Bladel wonen. 

b.  De hulpvraag moet aangemeld worden bij de contactpersoon van het  

      klusteam.  

c.   Vanwege het vrijwillige karakter van de hulp kan het zijn dat de hulp  

      niet meteen geboden kan worden. 

d.   De klussen worden uitgevoerd met behulp van gereedschap dat de     

      klusser mee brengt. Hij/zij maakt zoveel mogelijk gebruik van  

      materiaal van de cliënt zelf. 

e.   De klus mag niet langer dan twee uren duren. Vergt het werk, naar   

      schatting , meer dan twee uren of is het specialistisch werk, dan zal  

      verwezen  worden naar een beroepskracht. 

  



f.   De kosten voor een klus zijn:     

      -  Voorrijkosten     € 2,50 

      -  Voor elk gewerkt half uur    € 2,50 

      -  De kosten van het gebruikte materiaal, mits dat niet van de cliënt is. 

      -  Rijkosten voor gereden kilometers om materiaal te gaan kopen. 

g.   De klusser geeft de cliënt, als de klus gedaan is, een gespecificeerde  

      nota in tweevoud en deze moet contant betaald worden. Beide nota’s   

      moeten worden ondertekend. Een exemplaar is voor de cliënt en de  

      ander voor de klusser.  

h.   De cliënt die in een huurhuis van Woningstichting De Zaligheden  

      woont moeten alleen de voorrijkosten betalen. 

 

5. De contactpersoon/coördinator heeft de volgende taken: 

a.   Contacten met de cliënten en stelt klus vast. 

b.   Organisatie van de uit te voeren werkzaamheden. 

c.   Regelmatig overleg met de klussers. 

d.   Financiële afwikkeling van de uitgevoerde klussen met de  

      penningmeester van de vereniging. 

e.   Daar waar nodig contact met woningstichting De Zaligheden. 

      6. Vrijwilligers: 

            a.   De vrijwilligers geven aan de coördinator door wat voor soort klussen    

                  zij willen doen en wanner zij absoluut niet kunnen. 

            b.   De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke         

                  aansprakelijkheid.  

            c.   Zij krijgen van de coördinator alle benodigde informatie over een uit  

                  te voeren klus. 

            d.   Zij worden geacht de regels van het AVG-reglement voor, tijdens en  

                   na de klus, strikt te volgen. 

            e.   Zij brengen verslag uit van het verrichte werk aan de coördinator en  

                   verrekenen de bijbehorende nota. Zij kunnen hem ook  

                   vertrouwelijke informatie doorgeven 

 

 



 

 

       7.  Procedures: 

   De aanvrager: 

            a. Je woont in de kern Bladel 

            b. Je bent 50+ en/of chronisch ziek en/of mindervalide 

            c. Je hebt een klus in of om je eigen woning die niet door je eigen  

                kinderen of buurtgenoten/kennissen kan worden uitgevoerd. 

            d. Men belt naar de contactpersoon. Tel.nr. staat vermeld in De Schakel. 

                Men geeft het volgende door:  

                -  Je naam,  leeftijd, adres, woonplaats en telefoonnummer 

                -  Of je in een huurhuis van woningstichting De Zaligheden woont. 

                -  Welke klus er gedaan zou moeten worden. 

            Taak coördinator/contactpersoon 

            a. Neemt de aanvraag van de cliënt in ontvangst en vult in overleg met    

                deze een opdracht formulier in. 

            b. Geeft dit opdrachtformulier af  aan een van de vrijwilligers en maakt  

                 hierover definitieve afspraken. 

            c. Geeft aan  aanvrager door wie en wanneer de klus wordt uitgevoerd. 

            d.. Registreert de aanvragen en verzorgt  afhandeling naar  penningmeester. 

            Taak vrijwilliger klusteam: 

            a. Maakt afspraak met cliënt 

            b. Beoordeelt aard van werkzaamheden, bekijkt hoeveel tijd de klus zal  

                vergen en of er extra materiaal aangeschaft zal moeten worden. 

            c. Overlegt met cliënt en geeft aan wat de totale kosten zullen zijn. 

            d. Als de cliënt akkoord gaat wordt de klus uitgevoerd. 

            e. Vult daarna opdrachtformulier verder in  en maakt rekening op. 

            f. Int contant geld; laat rekening in tweevoud tekenen; tekent zelf. 

            g. Geeft rekening aan cliënt en brengt kopie naar coördinator. Rekent af 

               met coördinator. 

Bladel, 1-4-2019 

 

           


