FICHE vzw SESAM
IDENTIFICATIE
Organisatie: vzw SESAM
Project/initiatief: klusjesdienst voor particulieren
Sector: SOCIALE ECONOMIE
Werkingsgebied: Oostkamp, Zedelgem, Beernem, Torhout, Wingene, Brugge
Samenwerkingsverband tussen: vzw Sobo, OCMW Oostkamp, OCMW Zedelgem, gemeente
Zedelgem
Contactadres: Sint-Elooisstraat 92, 8020 Ruddervoorde
Startjaar: 2007
Contactpersoon:
naam: Sofie De Laere (coördinator)
adres: Sint-Elooisstraat 92, 8020 Ruddervoorde
tel: +32490564260
mail: sofie.delaere@sesamvzw.be
website: www.sesamvzw.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Nood aan het uitvoeren van kleine klussen in en rond de woning bij particulieren die zelf niet
meer of nog moeilijk in staat zijn om die klusjes uit te voeren. Vaak gaat het over
alleenstaanden wiens partner overleden is en die het niet gewoon zijn / de kennis of
vaardigheid niet hebben om een bepaald soort klus uit te voeren.
Voorrang aan senioren, langdurig zieken, personen met een beperking, personen net terug van
het ziekenhuis, personen doorverwezen door het OCMW, de gemeente of de
thuiszorgdiensten.
Daarnaast is er ook een dienstverlening naar OCMW en gemeente toe.
Doelstellingen
- Klusjesdienst voor particulieren
- Tewerkstellen van personen die in het reguliere arbeidscircuit (nog) niet terechtkunnen
omwille van het feit dat zij ondersteuning / arbeidsbegeleiding op de werkvloer nodig
hebben.
Doelgroep
- Particulieren
- Gemotiveerde werklozen of personen die op mutualiteit staan (doelgroepwerknemers)
- Lokale overheden (vb. hulp in woon- en zorgcentrum)
Korte beschrijving van de werking
- Sesam vzw heeft een erkenning LDE (lokale diensteneconomie).
- Potentiële werknemers die een ticket LDE hebben (zie VDAB) kunnen solliciteren via
de coördinator.
- Klanten kunnen contact nemen telefonisch of via het webformulier. Er komt iemand
langs om de klus op te meten en de werking uit te leggen.
- Personen woonachtig in Oostkamp en Zedelgem die de verhoogde tegemoetkoming in
het kader van de ziekteverzekering hebben worden aan verminderd tarief bediend (à
resp. €10 en €8 per uur). Hiervoor dient een kleefbriefje van de mutualiteit
overhandigd.
- Er worden voornamelijk volgende werken uitgevoerd:
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o Boodschappendienst voor minder mobiele particulieren
o Kleine verhuizingen
o Uitvoeren van klussen:
schilderen en behangen
herstellen van kleine mankementen
poetsen
kleine sanitaire werken
afvoer naar het containerpark
isoleren van hellende daken en zoldervloeren
tuinonderhoud
inoliën van ramen, deuren, tuinmeubilair, schuttingen en terrassen
afbraakwerken
Visie op vermaatschappelijking
Dankzij onze dienstverlening kunnen particulieren met een hulpvraag op het vlak van klussen
met hetzelfde comfort langer in eigen omgeving blijven wonen.
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