
JONGEREN 

KLUSSENBANK
STAP 1
AANMELDEN
Je hebt je aangemeld via 
info@sudwestfryslan.nl

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 
benaderen wij een of meerdere jongeren van de aan-
meldlijst uit deze leeftijdscategorie en de buurt waar 
de klus is. Als jij het ziet zitten geef je dat door aan de 
Klussenbank. Wij geven jouw naam en contactgege-
vens door aan de opdrachtgever. 

STAP 5
HOE GAAT HET?
Tijdens de werkzaamheden 
word je begeleid door de 
opdrachtgever. Ook komt een 
jongerenwerker of andere 
begeleider langs om te kijken 
hoe het gaat. Gaat alles goed, 
houdt iedereen zich aan de 
afspraken, heb je het naar je 
zin? Dat soort vragen zal deze 
persoon stellen.

STAP 2
AANMELDLIJST
Je krijgt via de mail een aanmeldformulier van ons. We 
willen namelijk graag wat dingen van je weten. Het gaat 
om jouw naam, adres, geboortedatum, de contactge-
gevens van jouw ouders en of je van jouw ouders mee 
mag doen. Dit moet, omdat je nog geen 18 bent. Als je 
het formulier hebt teruggestuurd kom je op de aanmeld-
lijst. Zodra er een geschikte klus is, krijg je via whatsapp 
of mail een berichtje of je de klus wilt doen. 

STAP 4
DE MATCH
Een klus kan van alles zijn. Verven, schoonmaken, 
zwerfvuil opruimen noem maar op. De opdrachtgever 
maakt een afspraak met jou om te klus te bespreken. 
Wat moet je doen, hoe lang ben je ongeveer bezig, 
wanneer start de klus, hoe laat moet je beginnen, waar 
moet je zijn enzovoort. Als jullie het allebei zien zitten, is 
er een match. Het werk kan beginnen... 

STAP 6
DE KLUS IS 
KLAAR...
Na afl oop heb je recht op 
voucherpunten. 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 bijge-
houden. De punten kunnen 
online worden ingewisseld 
voor vouchers voor sport en 
cultuur lessen/ activiteiten. 
Je krijgt er dus geen geld 
voor.
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