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STAP 1
AANMELDINGEN
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De jongeren tussen 12 en 18 jaar
melden zich aan via
info@sudwestfryslan.nl
Deze mails worden doorgestuurd
naar de klussenbank:
tijdelijk@sudwestfryslan.nl

STAP 2
AANMELDLIJST
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De jongeren krijgen via de mail een aanmeldformulier
van de Klussenbank. Hierop vermelden ze hun contactgegevens, de contactgegevens van hun ouders en of ze
toestemming hebben van hun ouders om deel te
nemen. Zodra het formulier ingevuld met akkoord van
ouders terug is, komen de jongeren op de aanmeldlijst.

STAP 3
ER IS EEN KLUS!
De klus wordt aangemeld bij de Klussenbank. De
klussenbank kijkt voor welke leeftijd deze klus geschikt
is en waar de klus moet worden uitgevoerd. Daarna
benaderd zij een of meerdere jongeren van de aanmeldlijst uit deze leeftijdscatergorie en het betreﬀende
gebied. Als de jongere het ziet zitten geeft de Klussenbank de naam en contactgegevens van de jongere door
aan de opdrachtgever.

STAP 5
HOE GAAT HET?
Tijdens de werkzaamheden
wordt de jongere begeleid
door de opdrachtgever. Ook
komt een jongerenwerker of
andere begeleider langs om te
kijken hoe het gaat. Gedraagt
de opdrachtgever zich als
rolmodel, houdt de jongere zich
aan de afspraken, heeft iedereen het naar zijn zin?
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STAP 4
DE MATCH
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De opdrachtgever maakt een afspraak met de jongere(n)
voor het doorspreken van de klus. De verwachtingen,
tijden etc. Als ze het allebei zien zitten, is er een match.
De opdrachtgever informeert de Klussenbank. De klussenbank informeert jongerenwerk. Het werk kan beginnen...

STAP 6
DE KLUS IS
KLAAR...
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Na aﬂoop heeft de jongere
recht op voucher punten.
Per gewerkt uur 1 punt. 1
punt staat voor 5 euro. De
opdrachtgever geeft de
gewerkte uren door aan de
Klussenbank. Daar worden
de punten bijgehouden. De
punten kunnen online worden ingewisseld voor vouchers voor sport en cultuur
lessen/ activiteiten.

