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Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Inleiding
De Klussendienst is er voor Oudere, gehandicapte en langdurig zieke inwoners van
Gorinchem die niet (meer) in staat zijn zelfstandig klussen in en rondom het huis uit te
voeren. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij gebruik maken van hulp bij kleine
huishoudelijke, technische en tuinklussen, de boodschappentaxi en de vervoersdienst. Dit
biedt de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen.
Daarnaast draagt de inzet van vrijwilligers en medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt bij aan het vergrote van de arbeidsmarktparticipatie van inwoners
(complementair aan het werk van Avres)
Ambitie
De ambitie is om de verbinding van de Klussendienst met het sociaal domein verder te
versterken en daarmee de sociale samenhang in de wijken en de arbeidsmarktparticipatie te
vergroten. Daarbij wordt vanuit het bestuur van de Klussendienst en de partijen die financieel
bijdragen (Poort6, Rivas en gemeente Gorinchem) de wens uitgesproken een ander
businessmodel op te stellen die, in het kader van de financiële bijdrage en betrokkenheid,
beter past bij de wensen van alle drie de partijen.
Samenwerken met WMO-consulenten en sociaal team
De Klussendienst heeft verbinding met de WMO en het sociaal team. Werknemers van de
Klussendienst komen achter de voordeur. Wanneer zij buiten de klus om een andere zorg- of
hulpvraag signaleren, geven zij dit door aan het sociaal team. Met een werkplek in het
stadhuis kan de coördinator van de Klussendienst snel schakelen met het sociaal team. Dit
bevordert een integrale werkwijze, wat een goede dienst- en hulpverlening aan de doelgroep
bevordert.
Visie Meedoen Gemeente Gorinchem.
De activiteiten van de Klussendienst sluiten op verschillende manieren aan bij de gestelde
doelen in de visie Meedoen van de Gemeente Gorinchem zoals:
- Vergroten zelfredzaamheid: leden geven zelf sturing aan de hulp die zij nodig
hebben en kopen dit zelfstandig in. Daardoor kunnen zij langer zelfstandig blijven
wonen en ervaren zij meer zelfredzaamheid.
- Vergrote mentale weerbaarheiden voorkomen eenzaamheid: De Klussendienst
biedt mogelijkheden tot sociaal contact tussen de leden onderling, tussen de
leden en de medewerkers/vrijwilligers.
- Vergroten veiligheid: Door het oppakken van de klussen wordt voorkomen dat er
een onveilige situatie ontstaat in en rondom het huis en er daardoor ongelukken
gebeuren.
- Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt: De Klussendienst biedt een werkplek voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem
info@klussendienstgorinchem.nl, www.klussendienstgorinchem.nl
Kamer van Koophandel nr. 11052273, Rabobank NL15RABO0172991137

