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‘HET ZAL WERKEN!’  ZOEKT  KLUSVRIJWILLIGERS 
 
Wat is ‘Het Zal Werken!’ 
Wanneer je ouder wordt of een handicap hebt, kunnen ‘kleine’ obstakels in en rondom je huis 
problemen opleveren bij dagelijkse bezigheden. ‘Het Zal Werken!’ helpt ouderen en mensen 
met een beperking in heel Rotterdam met kleine woningaanpassingen, die ze niet  goed 
geregeld krijgen via gemeente, woningcorporaties of hun eigen netwerk. We plaatsen o.a. 
wandbeugels, douchestoeltjes, werken drempels weg of maken opritjes bij voordeuren. 
Tijdens onze rollatorspreekuren controleren en repareren we rollators. En als bestaande 
hulpmiddelen niet voldoen, bedenken we nieuwe oplossingen. We zijn maar een kleine club, 
maar krijgen behoorlijk veel voor elkaar: sinds 2014 hebben we al bijna 1.200 klusvragen 
behandeld. Kijk op www.hetzalwerken.nl voor meer informatie.  
 
Wat zoeken we? 
‘Het Zal Werken’ zoekt handige Rotterdammers (type ‘twee rechterhanden’), die graag 
andere mensen helpen en in staat zijn dingen op te lossen. We werken als vrijwilligers en op 
basis van vragen, waardoor het soms wat drukker en soms rustiger kan zijn. Gemiddeld 
komen we op ca. 250-300 klussen per jaar. Een aantal klussers werkt wekelijks aan het 
oplossen van vragen, anderen kunnen we oproepen wanneer het druk is. Afhankelijk van je 
beschikbaarheid, kunnen we daar afspraken over maken. Het is wel prettig als je beschikt 
over eigen gereedschap en vervoer. 
 
Wat bieden we? 
• onkostenvergoeding (materiaalkosten en reiskosten) 
• een vrijwilligersverzekering 
• dankbare Rotterdammers die je hebt kunnen helpen met hun vraag 
 
Wil je meedoen of meer weten? 
Reageren graag met een korte toelichting over waarom je mee zou willen doen en wat 
informatie over je achtergrond. Stuur je reactie naar mail@hetzalwerken.nl. Als we denken 
dat je goed past, drinken we graag op een kop koffie of thee in de buurt zodat we nader 
kunnen kennismaken. 
 
‘Het Zal Werken!’ is een project van Zorgvrijstaat. Stichting Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame 
buurten. Voor meer informatie, kijk op: www.zorgvrijstaat.nl en www.hetzalwerken.nl. 
 


