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Heeft u (kleine) klusjes in en om het huis 
en bent u zelf niet mobiel genoeg om die 
te doen? De vrijwilligers van de klussen
dienst helpen u graag zodat u zich geen 
zorgen hoeft te maken om dat kapotte lampje 
of het versjouwen van een kastje. Hierdoor 
is het mogelijk om langer zelfstandig te blijven 
wonen.

Voor wie is de klussendienst?
De klussendienst is er voor inwoners van de gemeente Assen die:
• zelf niet in staat zijn, om wat voor reden dan ook, een klus 
 uit te voeren;
• vallen in de leeftijdsgroep vanaf 60 jaar en/of een beperking 
 hebben en/of chronisch ziek zijn; 
• geen of een klein netwerk hebben;
• niet de financiële middelen hebben om iemand in te huren; 
• tijdelijk in bijzondere omstandigheden verkeren, waardoor ze 
 hulp nodig hebben.

Soort klussen? 
De vrijwilligers van de klussendienst kunnen helpen bij 
kleine klussen in en om het huis zoals bijvoorbeeld:
• het ophangen van een lamp, spiegel of een schilderijtje;
• snoeren vastzetten of verleggen;
• een tuinhekje repareren; 
• een lade repareren; 
• een rolgordijn of gordijnrail ophangen; 
• het instellen van tv of radio- zenders;
• het verplaatsen van meubels;
• het installeren van een pc;
• het monteren van een extra trapleuning;
• uitvoeren van incidentele tuinwerkzaamheden.

Het gaat om klussen waarvoor u doorgaans geen bedrijf 
inhuurt. De klussen dienst doet geen verbouwingen en 
ook geen aanleg van gas-, licht- en elektra installaties.

Wat kost het?
U betaalt m.i.v. 1 januari 2017 € 2,- per klus. Dit is exclusief 

eventuele materialen en extra reiskosten. Het gaat om kleine, 
incidentele klussen en een klus (of meerdere klusjes samen) duurt 

maximaal 4 uur. 

Hoe werkt de klussendienst? 
U neemt contact op met de coördinator klussendienst en vertelt wat uw 
vraag is. Indien nodig komt een medewerker van te voren langs om de klus 
goed in te kunnen schatten, welke materialen en gereedschappen nodig 
zijn. Indien de klus door ons kan worden uitgevoerd, maken we met u een 
afspraak om de klus uit te voeren.                                 

Wie zijn klussers?
De klussendienst werkt met vrijwilligers die het leuk en belangrijk vinden 
om mensen te helpen. Wij vragen bij elk klusverzoek de bereidheid om per-
soonlijk aanwezig te zijn en indien mogelijk, naar kunnen, mee te helpen. 
De klussendienst valt onder het VIP! Assen (Vrijwilligers Informatie Punt). 
Het VIP! is onderdeel van Vaart Welzijn, de welzijnsorganisatie in de 
gemeente Assen.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag?
Neem dan contact op met het VIP!. Het VIP! kunt u vinden op de 1e etage 
van warenhuis Vanderveen a/h Koopmansplein in Assen. Kijk voor actuele 
openingstijden website: VIP! Assen, mailen: vip@vaartwelzijn.nl of bel: 
06 513 26 239.

Wilt u klushulp aanvragen of meer informatie over de klussen
dienst?
Neem dan contact op met Vaart Welzijn via het nummer (088) 030 51 60. 

Zij kunnen u meer vertellen over de spreekuren en u doorverwijzen 
naar de juiste contactpersoon in uw wijk. Kijk ook op onze website 

www.vipassen.nl voor actuele informatie over het VIP!, de Klussen-
dienst, vrijwilligerswerk,  spreekuren, contactgegevens en meer.


