
 

VACATURE werkt aan 

zorgzame 

buurten 

‘Het Zal Werken!’ zoekt vrijwillige ‘rollatordokters’ 
 

Wanneer je ouder wordt of een handicap hebt, kunnen ‘kleine’ obstakels in en rondom je 

huis problemen opleveren bij dagelijkse bezigheden. Uitvindersbrigade ‘Het Zal 

Werken!’ is een klussendienst van vrijwilligers. We helpen  ouderen en mensen met een 

handicap in heel Rotterdam met kleine woningaanpassingen, die ze niet via gemeente, 

woningcorporaties of hun eigen netwerk goed geregeld krijgen. We plaatsen onder 

andere wandbeugels en verhoogde toiletten, werken drempels weg en plaatsen opritten 

bij voordeuren. En als bestaande hulpmiddelen niet voldoen, bedenken we nieuwe 

oplossingen. Ook houden we rollatorspreekuren in verzorgingstehuizen. Tijdens deze 

spreekuren controleren en repareren we rollators, we stellen remmen af en fiksen 

handvatten of opklapmechanismen. Met veel rollators is wel iets mis, wat tot gevaarlijke 

situaties kan leiden en mensen in hun mobiliteit beperkt.  

 

Voor de rollatorspreekuren van ‘Het Zal Werken’ zoeken we vrijwilligers. Ben jij een beetje 

zorgzaam en handig (type ‘twee rechterhanden’) – als je een fiets kunt repareren, dan 

lukt een rollator ook wel – en flexibel in te zetten, dan willen we je graag beter leren 

kennen. Een rollatorspreekuur doen we meestal met een team van 2 of 3 klussers en 

duurt zo’n 1,5 uur tot 2 uur per keer. We willen graag toewerken naar 2 spreekuren per 

maand. 

 

Wij bieden: 

 onkostenvergoeding (materiaalkosten en reiskosten) 

 een vrijwilligersverzekering 

 dankbare Rotterdammers die je hebt kunnen helpen met hun vraag 

 

Reageren graag met een korte toelichting op wat je motiveert en wat informatie over je 

achtergrond. Dat mag per mail, CV, video of wat bij jou past. Stuur je reactie naar 

zorgvrijstaat@gmail.com. Als we denken dat je goed aansluit bij onze vraag, trakteren we 

je graag op een kop koffie of thee in de buurt zodat we nader met elkaar kunnen 

kennismaken. 

 

Zorgvrijstaat is een groep actieve bewoners in Rotterdam-West. Wij organiseren mensen 

in het zorgen voor elkaar en ontdekken samen met actieve bewoners en 

(wijk)organisaties wat daar voor nodig is. Dat doen we op straat, in de wijken en op 

stedelijk en landelijk niveau. Uitvindersbrigade ‘Het Zal Werken!’ is de klussendienst van 

Zorgvrijstaat. Voor meer informatie: www.zorgvrijstaat.nl en www.hetzalwerken.nl. 
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