Welke diensten?
Homeservice Amsterdam biedt de volgende diensten:
• Klussen in en om het huis - zoals een muur witten, een lamp ophangen, onkruid
wieden;
• Opruimen en ordenen;
• Verzorgen van planten en dieren;
• (Samen) boodschappen doen;
• (Hulp bij) verhuizen;
• Administratie - zoals het ordenen van post of het invullen van formulieren.
En andere voorkomende (huishoudelijke) klussen.

Contact
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Bel of mail dan met Homeservice
Amsterdam. Homeservice Amsterdam neemt dan zo spoedig mogelijk contact met
je op. Je kunt natuurlijk ook langskomen. Homeservice Amsterdam is bereikbaar van
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Derde Schinkelstraat 9
1075 TJ Amsterdam
T (020) 626 09 69
info@deregenboog.org
www.deregenboog.org
Homeservice is een project van De Regenboog Groep en wordt mede gefinancierd door Gemeente Amsterdam.
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Homeservice
Praktische hulp bij
dagelijkse klussen, voor
en door mensen met een
psychische beperking
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Klussen voor en door mensen met een
psychische beperking
Homeservice biedt praktische hulp bij allerlei dagelijkse klussen in en om het huis.
Voor jou: je kunt je als klant aanmelden voor hulp van Homeservice Amsterdam. Door
jou: je kunt bij Homeservice Amsterdam aan de slag als dienstverlener om anderen te
helpen en/of om werkervaring op te doen.

Hulp bij dagelijkse klussen
Onder mensen met een psychische beperking blijkt grote behoefte
te bestaan aan praktische en persoonlijke dienstverlening, zoals
schilderen, onderhoudsklussen, boodschappen, tuinonderhoud
en hulp bij de administratie. Op al deze terreinen biedt
Homeservice Amsterdam hulp, waardoor zelfstandig wonen een
stuk makkelijker en aangenamer wordt. Homeservice Amsterdam
ziet erop toe dat de hulp op een plezierige en aandachtige manier
gegeven wordt, tegen een redelijke prijs.

Klant worden
Wil je praktische hulp in en om het huis(houden)? Meld je dan
aan als klant bij Homeservice Amsterdam. Dan maakt één van
onze coördinatoren een afspraak met je voor een huisbezoek,
om persoonlijk kennis te maken en om de gewenste klus te
beoordelen. Vervolgens gaat de coördinator actief op zoek naar een
dienstverlener die de klus kan klaren.

Dienstverlener worden
Wil je je dag zinvol besteden? Ga dan als dienstverlener aan de
slag. Je helpt mensen met een psychische beperking en doet
werkervaring op. De voorman en coördinator van Homeservice
coachen je er bij. Je hoeft als dienstverlener bij Homeservice geen
professional te zijn. Maar je gaat wel kwaliteit leveren. Daarom
krijg je begeleiding en de mogelijkheid cursussen te volgen
die aansluiten bij jouw kwaliteiten. Het is wel belangrijk dat je
zelfstandig kunt werken en dat je afspraken goed nakomt. Je krijgt
een vrijwilligersvergoeding voor de klussen die je doet.
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