Klus- en verhuisdienst: meldingsformulier voor doorverwijzers
De klus- en verhuisdienst is een samenwerkingsverband tussen de participerende OCMW’s en
vzw. De Kringwinkel Zuiderkempen. De klus- en verhuisdienst voert de opdrachten uit die
werden doorgegeven door de sociale dienst van participerende OCMW’s in het kader van de lokale
diensteneconomie.
Wie is doorverwijzer?
In principe kan iedereen die betrokken is bij eerstelijnszorgverlening of sociale dienstverlening
doorverwijzer zijn. Met name iedereen die noden of behoeften opmerkt waarbij de klus- en
verhuisdienst een oplossing kan bieden. De zorg- of hulpverlener informeert zijn of haar diensthoofd
die op zijn of haar beurt het betrokken OCMW inlicht.
Welke klus- en verhuisopdrachten worden uitgevoerd?
Op de keerzijde van dit document vindt U een (niet limitatieve) lijst van mogelijke klus- en
verhuisopdrachten.
Welke klus- en verhuisopdrachten worden niet uitgevoerd?
•
De klus- en verhuisdienst kan en mag niet in concurrentie gaan met reguliere aannemers en
zal dan ook geen werkzaamheden uitvoeren die door hen worden gedaan: grote schilderwerken,
volledige sanitaire installaties vervangen of repareren, renoveren van elektrische installaties, enz.
•
De klus- en verhuisdienst kan en mag niet in concurrentie gaan met andere bedrijven uit de
sociale economie: aanleg van tuinen, snoeien van grote hagen, vellen van bomen, enz.
Bij wie worden deze diensten uitgevoerd?
De participerende OCMW’s bepalen de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om van deze
diensten gebruik te kunnen maken. Dit is meestal op basis van het inkomen of de sociale situatie.
Het plaatselijke OCMW kan hierover alle informatie verstrekken.

Meldingsstrook te bezorgen aan uw diensthoofd of aan de sociale dienst
van het OCMW
Ik (naam) ................................................ (dienst) ......................................,
meld dat volgende persoon:
(naam) ................................................................
(adres) ...............................................................
(telefoonnummer) .................................................
een beroep wil doen op:
O de verhuisdienst					
O de klusdienst
O de boodschappendienst
O de dienst klein tuinonderhoud
Bijkomende informatie of specifieke vragen:

Klus- en verhuisdienst: overzicht van mogelijke opdrachten
Interieur-, schilder- en behangwerken
•
•
•
•
•
•
•
•

schilderen en/of behangen van 1 ruimte van een woning
bijpleisteren van muren, egaliseren van een muur voorafgaand aan schilderen/behangen
schilderen van deuren, deurstijlen en vensters
behandelen van buitenschrijnwerk
afwassen van muren of plafonds voorafgaand aan schilderen/behangen
schilderijen, spiegels en kaders ophangen
gordijnrails en gordijnen ophangen
vloerbekleding vervangen

Opruim
•
•
•
•

opruimen of leeghalen van 1 ruimte van een woning. Complexere opruimopdrachten worden individueel bekeken.
afvoeren van gesorteerde goederen naar het containerpark
sneeuwvrij maken van stoepen
reinigen van goten, veranda- of platte daken (bereikbaar met huishoudelijke ladder)

Tuin- en buitenwerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieden en onkruidvrij maken van de tuin
tuinonderhoud: gras maaien, kleine snoeiwerken
winterklaar maken van de tuin
kleine aanplantingen
reinigen tuinmeubels en terras
inkorten en wegenemen van kleine bomen en hagen (bereikbaar met huishoudelijke ladder)
plaatsen, verplaatsen en wegnemen van kleine draadafsluitingen
installatie kippenren en plaatsen van kippenhok
kleine afdak maken
tuinhuisje uit bouwpakket monteren en plaatsen

Loodgieterij en sanitair
•
•
•
•
•
•

herstellen van lekkende kraan/sifon
aansluiten of verplaatsen van wasmachine/droogkast
ontstoppen van spoelbak of toilet
installatie van een douche
binnenwerk vervangen en/of volledig toilet plaatsen
ontluchten van radiatoren

Elektriciteit
•
•
•
•
•

beperkte herstellingen, bijvoorbeeld herbevestigen van een losgekomen stopcontact
beperkte uitbreiding van de elektrische installatie, bijvoorbeeld plaatsen van een bijkomend stopcontact of lichtpunt
installatie van een parlofoon
installatie of verhuis van toestellen, bijvoorbeeld: TV toestel, parlofoon, digitale CV regeling
lusters ophangen en aansluiten

Schrijnwerkerij
•
•
•
•
•

vervangen of herstellen van sloten
plaatsen van tochtstrips en vliegenramen
keukenkastjes en keukenkastdeurtjes bevestigen of uitlijnen
glas vervangen in ramen of deuren
linten van rolluiken vervangen of herstellen

Tegel- en metselwerken
•
•

hervoegen van een stuk muur
betegelen van een muur in badkamer, toilet of keuken

Valpreventie
•
•
•

installatie en montage van handvaten, handgrepen en leuningen
installatie en montage van opstapjes
wegwerken niveauverschillen van vloeren

Boodschappenservice

•
•
•
•

individueel boodschappenlijstje ophalen en aan huis leveren
met de klant de winkel bezoeken
vervoer van strijk naar en van strijkateliers gerelateerd aan de participerende OCMW’s
Kringwinkel bezoek

Verhuisdienst
•
•

eenvoudige verhuisopdrachten: met vrachtwagen de inboedel van punt A naar B brengen waarvan 1 van beide in het werkingsgebied moet
gelegen zijn
complexere verhuisopdrachten (met demonteren en inpakken) worden individueel bekeken

Andere
•

aanmaken van kachels en leegmaken van asselade

