Klussendienst
Omschrijving
De klussendienst is voor alle kleine klusjes, waar je geen professioneel bedrijf voor
inschakelt. Het karwei moet in alle situaties beperkt van omvang zijn en redelijkerwijs tot de
taak van een vrijwilliger behoren.

Voor wie is de klussendienst bedoeld
Een klussendienst is bedoeld voor senioren, chronisch zieken en gehandicapten die niet in
staat zijn zelf klusjes in en om het huis zelf te verrichten.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig om gebruik te maken van de klussendienst.

Aanvraagprocedure
Voor meer informatie over de klussendienst kunt u contact opnemen met Wmo-loket Elz.
In Zundert zijn dit de vrijwilligers die onder Stichting Welzijn Zundert vallen.
In Etten-Leur is er het wonen met gemak die u advies kan geven om comfortabel te blijven
wonen. De adviseurs kunnen ook bij u thuis komen om advies te geven. Daarnaast kunt u
ook een gratis woonscan uit laten voeren. U krijgt dan naast deskundig advies ook een
verslag waarin u alles nog eens rustig kunt nalezen en waarin allerlei tips en voorbeelden
staan. Deze woonscan wordt u gratis aangeboden door de gemeente en door Woonstichting
Alwel.
Daarnaast is er Buur voor Buur(t) in Etten-leur. Zij bieden hulp aan ouderen en mensen met
een beperking, die moeten rondkomen van een klein inkomen. Een team van vrijwilligers
staat klaar om mensen thuis te komen helpen, bijvoorbeeld met tuinonderhoud, een muurtje
schilderen, een plank aan muur bevestigen, een lamp vervangen, etcetera. Voor de
onkosten van het project Buur voor Buur(t) vragen ze €5,- per uur. De vrijwilliger is maximaal
2 uur in te zetten per klus.

Is er ook een klussendienst die en kleine klusjes opknapt maar daarnaast ook
grote klussen doet?
Ja, dat is wel tegen een betaling. Het is stichting De Helpende Hand. Deze heeft als doel,
mensen te helpen die lichamelijk, financieël of geestelijk niet in staat zijn om zelfstandig
bepaalde noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. De doelstelling is om ouderen en
gehandicapten langer in hun eigen omgeving te laten wonen. Deze stichting heeft
personeel in dienst maar werkt ook met langdurige werkelozen (re-integratie) en mensen uit
het werkvoorzieningschap, zodat ook zij werkervaring en werkritme op kunnen doen. Door
de samenstelling van dit team kan stichting de Helpende Hand voor een lage prijs werken.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers:
Wonen met Gemak
Email:
Website:
Telefoon servicepunt:
Stichting de Helpende Hand
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

servicepunt@wonenmetgemak.nl
www.wonenmetgemak.nl
06-83966100

Weberstraat 14
4711 AA Sint Willebrord
0165-389437
info@stdehelpendehand.nl
www.stdehelpendehand.nl

Surplus welzijn
Adres:

Postbus 18
4760 AA Zevenbergen
Telefoon:
076-5016450
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag kunt u via dit
telefoonnummer een terugbelverzoek achterlaten.
Email:
buurvoorbuurt@surplus.nl
Website:
www.surpluswelzijn.nl
U kunt ook langskomen op maandag van 9.00-12.00 uur aan de Kerkwerve 46 in Etten-Leur.
Stichting Welzijn Zundert
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

De Welborg 4
4881 CZ Zundert
076-5972200
info@swzundert.nl
www.swzundert.nl
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