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   Klusjesdienst aan huis

 

Klussen voor mensen 
met een zorgbehoefte

Kan je woning wel wat opknapwerkjes gebruiken? 
Zou een handgreep in bad van pas komen? Of ligt je 
tuin er wat verwilderd bij? 

Van behangen tot tuinieren: voor klusjes in en rondom 
je woning kan je bij de klusjesdienst van Familiezorg 
O-Vl. terecht. Ook voor woningaanpassingen bij het 
ouder worden of een handicap, staan we voor je 
klaar. Onze gespecialiseerde klussers maken je wo-
ning veiliger en comfortabeler. Zo kan je langer zelf-
standig thuis blijven wonen. 

“Sinds een aantal maanden maak ik gebruik van een 
rolstoel. De klusjesdienst bevestigde oprijplaten aan 
alle drempels in huis en hielp met de verhuis van mijn 
slaapkamer naar het gelijkvloers. Het was een grote 
hulp in een moeilijke tijd.”

Familiezorg O-Vl. 

Over ons
Familiezorg O-Vl. is een dienst voor gezinszorg. 
We bieden zorg en ondersteuning bij kraamzorg, 
palliatieve situaties, bijzondere opvoedingssituaties, bij 
personen in armoede, personen met een psychische 
kwetsbaarheid, personen met een handicap, 
personen met dementie, ouderenzorg en mensen met 
een chronische of acute zorgnood.

Daarnaast beschikken we over een poetsdienst, 
klusjesdienst en oppas ziek kind. Jonge 
personen met dementie kunnen terecht in onze 
dagverzorgingscentra.

Contacteer ons
Tel. regio Oost-Vlaanderen: 09-225 78 83
Tel. regio Vlaams-Brabant: 02-461 29 00
E-mail: info@familiezorg.be
Web: www.familiezorg.be
www.facebook.com/familiezorgovl/

FAMILIEZORG O-VL.
Zwartezustersstraat 18
9000 Gent (hoofdzetel)

Bloklaan 38
1730 Asse (bijkantoor)



Wat kunnen we voor jou doen?

Doordat je een dagje ouder wordt, een handicap 
hebt of ziek bent, kan het onderhoud van je woning 
even te zwaar worden. Dan staat de klusjesdienst 
van Familiezorg O-Vl. voor je klaar. We helpen je met 
klussen en onderhoudswerken in en rond je woning. 

 “Ik heb altijd heel graag in de tuin gewerkt, maar sinds 
mijn heupbreuk lukt dit niet meer. Daarom installeerde 
de klusjesdienst hogere plantenbakken. Zo kan ik 
gewoon blijven rechtstaan, en toch tuinieren!”

Na de aanvraag komt onze coördinator of een 
klusjesman bij je thuis. Samen bespreek je wat 
er moet gebeuren en hoe de klusjesdienst jouw 
woonomgeving kan verbeteren.

Waarom kiezen 
voor onze klusjesdienst ?

•	 Ervaren klussers tot jouw dienst
 Onze werknemers zijn ervaren en opgeleide 

klussers. Ze worden aangestuurd en begeleid door 
een coördinator. 

•	 Een veiligere en comfortabelere woning
 Moet je slaapkamer omwille van mobiliteitsredenen 

naar beneden verhuizen?  Of kan je woonkamer 
een verfbeurt gebruiken? We luisteren naar jouw 
vraag en zoeken samen naar een oplossing.

•	 Snelle inzetbaarheid 
 We bieden zo snel mogelijk antwoord op je vraag. 
•	 Vlotte communicatie
 Met al je vragen en opmerkingen kan je bij onze 

coördinator terecht. Hij waakt erover dat alle 
opdrachten volgens jouw wensen gebeuren.

“Ik woon alleen en ben het afgelopen jaar een aantal 
keer gevallen in huis. Mijn verzorgende raadde de 
klusjesdienst van Familiezorg O-Vl. aan. Zij plaatsten 
een handgreep in de badkamer en in het toilet. 
Nu voel ik me een pak veiliger.”

Praktisch

Hoe vraag je de klusjesdienst aan?

•		 Bel	naar	09-225	78	83	
 of mail naar klusjesdienst@familiezorg.be
•		 Onze	 coördinator	 brengt	 je	 een	 bezoek	 en	

bespreekt samen met jou wat de klusjesdienst 
voor je kan betekenen.

•	 Afhankelijk	van	je	gezinssamenstelling	en	inkomen	
betaal je tussen de 11 en 22 euro per uur.


