Verslag Koffieochtend maart
Op de koffieochtend van maart was Kor Dijkstra van de nieuwe klussendienst “Klus& dienst”
te gast. Hij vertelde dat de dienst tot stand is gekomen in samenwerking met de Stichting
Werk op Maat en de Gemeente Eemsmond. Klus & dienst is een leer-/werkproject waar
mensen een vak kunnen leren en (weer) kunnen wennen aan het arbeidsproces.
De dienst voert verschillende klusjes in en om het huis uit bij mensen die wel wat hulp
kunnen gebruiken. Dat kan zijn, omdat men ouder wordt, of een beperking heeft, waardoor
het hen zelf niet (meer) lukt. De behoefte aan deze voorziening groeit mede, omdat de
regering graag wil, dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Zij wil ook graag, dat
iedereen zo lang mogelijk zelfredzaam is en kan blijven meedoen in de samenleving. De
nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning is hierop gericht.
“Klus& dienst” voert klussen uit binnen de gemeentegrens. Is bedoeld voor mensen van 55
jaar en ouder en/of gehandicapt zijn en/of tijdelijk in bijzondere omstandigheden verkeren.
Ook non-profit organisaties kunnen een beroep op de dienst doen. Voorbeelden van klusjes
zijn bijvoorbeeld: een lamp ophangen, een kast verplaatsen, eenvoudige reparaties, kleine
tuinklussen, cv ontluchten, kraanleertje vervangen enz.
De vergoeding die gevraagd wordt is € 6,-- per uur, (exclusief materiaalkosten).
Mensen kunnen een klus aanmelden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op
telefoonnummer 0595-433245. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de dag daarop langs te
komen. De coördinator bekijkt dan of de klus thuishoort bij “Klus& dienst” Zo ja, dan wordt
er een definitieve datum voor de uitvoering afgesproken. Ook via de Steunstee kan een
afspraak worden gemaakt.
De ochtend werd als zeer positief ervaren en er werd nog tot half twaalf onder het genot van
een kopje koffie doorgepraat. De klussendienst wordt als een waardevolle aanvulling gezien
op het voorzieningenniveau en draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid van met name
ouderen, gehandicapten en chronisch zieken en het ontlasten van mantelzorgers. Ook kwam
respijtzorg (tijdelijke overname van zorg) en aangepaste vakanties nog aan de orde. Het
laatste onderwerp zal op de e.v. koffieochtend centraal staan.
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