Ben je handig en sta je graag klaar voor ouderen
en mensen met een beperking?

Word vrijwilliger bij de Klus Service van Sterker!
Vind je het leuk om je klustalenten in te zetten en ouderen en mensen met een
beperking blij te maken met een eenvoudige klus in of om het huis? Kom dan als
vrijwilliger werken bij de Klus Service van Sterker.
Wat is de Klus Service?
De Klus Service van Sterker sociaal werk is er voor Nijmeegse ouderen en mensen met
een functiebeperking. Zij kunnen – als zij zelf geen netwerk hebben - een beroep doen op
de vrijwilligers van Sterker voor eenvoudige klussen in en om het huis. Zodat zij
ondersteund worden bij het veilig zelfstandig wonen.
Wat doe je als klusvrijwilliger?
Voor de Klus Service zoekt Sterker vrijwilligers die het leuk vinden eenvoudige klussen uit
te voeren, voornamelijk bij senioren en mensen met een functiebeperking. Daarbij kun je
denken aan eenvoudige reparaties en kleine aanpassingen in en om het huis. Je werkt
samen in een team van handige klussers en een planner, onder begeleiding van een
beroepskracht van Sterker. Je kunt zelf kiezen hoe vaak en in welk gebied je ingezet wilt
worden.
Je voert de klus altijd veilig en correct uit, tot tevredenheid van de klant. Het resultaat
koppel je terug naar de beroepskracht.
Wat verwacht Sterker van jou als klusvrijwilliger?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent handig met diverse klussen. In principe is elk type klusvaardigheid welkom
Je gaat respectvol om met ouderen en mensen met een functiebeperking
Je bent sociaal vaardig, zorgvuldig en komt afspraken na
Je woont in Nijmegen
Je bent minimaal 2 dagdelen inzetbaar
Je bent in het bezit van een eigen auto en een geldig rijbewijs.
Wij vragen een verklaring omtrent gedrag
>>>

Wat staat er tegenover?
•
•
•
•

Tijdens het intakegesprek kun je je mogelijkheden en wensen aangeven
Het is dankbaar werk: je helpt de klant echt vooruit en dat wordt gewaardeerd
Je ontvangt een onkostenvergoeding en bent verzekerd tijdens je werk
Je wordt goed begeleid, zodat je je werk met plezier kunt blijven doen

Geïnteresseerd?
Denk je dat dit vrijwilligerswerk iets voor jou is en wil je echt iets voor onze cliënten
betekenen? Stuur dan een brief met korte motivatie en CV naar: Susan Dijkstra,
s.dijkstra@sterker.nl, o.v.v ‘vrijwilligersvacature Klusvrijwilliger’.
Voor meer informatie of aanmelding kun je ook bellen naar het Ouderenwerk van Sterker
sociaal werk, telefoon 024 365 01 89.

Over Sterker sociaal werk
Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en
Swon het seniorennetwerk. Samen zijn wij Sterker omdat we vanuit een gedeelde
visie hulp en ondersteuning bieden aan mensen van nul tot honderd-plus.
Wij zijn er voor mensen op het moment dat zij het - in hun eentje of met een ander
- even niet redden. Wij geloven dat elk mens in zo'n situatie in staat is om
uiteindelijk (weer) sterker te staan. Onze sociale professionals en betrokken
vrijwilligers helpen mensen graag om stappen vooruit te zetten. Zij ondersteunen
bij het zoeken naar oplossingen én komen voor mensen op wanneer zij dat zelf niet
kunnen.
Sterker sociaal werk is er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen,
Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en met Buurtbemiddeling in
Lingewaard en Overbetuwe. Ons aanbod verschilt per gemeente.
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