Klusjes
Een lekkende kraan, een knellende deur, een loszittend stopcontact,…? Nood aan een nieuw
kleurtje in huis, een opfrisbeurt van de tuin, een kleine verhuis,… Een veel voorkomend
probleem, waar je niet altijd een vakman voor vindt.
Woon je in Sint-Katelijne-Waver dan kan je gebruik maken van de klusjesdienst. Het zorgbedrijf
knapt de klussen niet zelf op, maar doet hiervoor een beroep op de klusjesmannen van de
sociale onderneming Manus.
Wie kan beroep doen op de klusjesdienst?
De klusjesdienst is er voor 70-plussers en personen met een handicap.
Voor welke klusjes?
Renovatie- en decoratiewerken:
Behangen, schilderen, vloerbekleding leggen, gordijnen hangen en laten maken;
Tegelwerken;
Houtwerk behandelen (binnen en buiten);
Sanitaire klussen zoals douche en lavabo plaatsen;
Afbreken van wanden, plafonds en vloer;
Plaatsen van isolatie en roofing;
Kleine werken zoals nieuw raam plaatsen, parket opschuren,…
Je krijgt altijd een voorafgaande offerte.
Karweien en kleine klussen:
Lampen vervangen;
Kleine loodgieterij zoals lekkende kraan herstellen, verstopte sifon, wc-bril plaatsen,…
Afloop herstellen;
Aansluiten van electro-toestellen zoals wasmachine,…;
Slot vervangen;
Deurbel plaatsen of herstellen;
Kleine herstellingen elektriciteit: lampen, lusters, vervangen zekering, stopcontacten en
schakelaars;
Kaders ophangen;
Handgrepen plaatsen.
Voor deze kleine klussen komt Manus langs bij de klant en is er geen voorafgaande offerte. Voor
grotere opdrachten is er altijd een klantbezoek en een offerte.
De klusjesdienst werkt niet aan de gasleiding, het elektriciteitsnet of in de in elektriciteitskast.
Logistieke ondersteuning:
Kleine verhuis;
Voorbereiden verhuis (spullen in- en uitpakken);
Montage en demontage van meubelen;
Inboedel verplaatsen;
Afval naar containerpark brengen, glas naar de glasbol brengen;
Sneeuw ruimen.

Er is altijd een voorafgaande offerte.
Aanpassing van de woning:
Ergonomische klussen zoals aanpassing sanitair, inloopdouche plaatsen, aanleggen
hellend vlak, …
Tuinonderhoud:
Gras maaien, gazon aanleggen
Onkruid verwijderen, onderhoud tuin, opkuis tuin voor winter;
Snoeien en scheren van hagen en heesters, snoeiafval naar containerpark brengen;
Bomen vellen;
Terrasreiniging.
Wie knapt de klussen op?
Het zorgbedrijf voert deze klussen niet zelf uit, maar werkt hiervoor samen met Manus. Manus is
een bedrijf dat werkt in de domeinen schoonmaak, groen en renovatie, maar al wie extra handen
nodig heeft, kan op hen rekenen. Kwaliteit en duurzaamheid gaan hierbij hand in hand met
sociaal ondernemen. Manus investeert volop in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van
zijn medewerkers. Een job bij Manus betekent voor hun arbeiders een start naar een nieuwe
carrière.
Manus steekt al sinds 1989 de handen uit de mouwen. Op dit moment werken we vanuit
Antwerpen, Mechelen en Brussel, met een 200-tal arbeiders en een kleine 50 mensen in
omkadering.
Hoe werkt de klusjesdienst?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contacteer de zorgcoach.
Deel mee welke klus(jes) je wilt laten uitvoeren.
Geef je adres en telefoonnummer.
Voor klussen en karweitjes van meer dan drie uur brengt een medewerker van Manus
vooraf een plaatsbezoek en ontvang je een prijsofferte.
De zorgcoach contacteert je en stelt de prijsofferte voor. Je beslist of je al dan niet het
klusje laat uitvoeren.
Manus spreekt af wanneer een klusjesman zal langskomen.
Je betaalt niet aan de klusjesman.
Je ontvangt na uitvoering van de werken een factuur van het zorgbedrijf.

Wat kost de klusjesdienst?
Je betaalt 18 euro per uur (exclusief btw) en een vaste verplaatsingskost van 30 minuten (vanuit
Mechelen). Het zorgbedrijf kan beslissen om in bepaalde gevallen een aangepaste prijs aan te
rekenen.
Je kan het materiaal zelf aankopen of vragen aan Manus dat zij het nodige materiaal voorzien. Je
betaalt niet aan de klusjesman, je ontvangt een factuur van het zorgbedrijf.
Waarom een klusjesdienst?
Het zorgbedrijf wil dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Ook
al wordt het met het ouder worden moeilijker, mits enkele kleine aanpassingen aan de woning
kunnen ouderen soms langer thuis blijven. Kleine klussen laten uitvoeren door een vakman is
niet altijd makkelijk. De klusjesdienst van het zorgbedrijf kan hier een oplossing bieden.

Informatie over de werking van MANUS, tel. 03/217.43.50, info@manus.tv of
http://www.manuswerkt.be.

Zorgcoach Bie Van den Broeck
Sint-Katelijne-Waver
Wilsonsstraat 28 bus a
2860 Sint-Katelijne-Waver
Navigeer
015 30 69 99
bie.vandenbroeck@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach
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