
•   U hebt geen medische indicatie nodig om een 
doordewijker in te huren.

•   Alle doordewijkers hebben een ‘verklaring 
 omtrent gedrag’.

•   U hebt er een optie bij; naast vrijwilligers en 
professionals, kunt u nu ook kiezen voor een 
doordewijker die daar net tussenin zit.

•   Het is zeer betaalbaar: € 9,50 per uur. Betaling 
gaat rechtstreeks naar de doordewijker. 

•   Het sociale aspect is erg belangrijk. Een door-
dewijker is altijd iemand bij u uit de buurt. Dat 
is wel zo vertrouwd. Ook leert u uw ‘eigen’ 
doordewijker steeds beter kennen,  omdat het in 
principe steeds dezelfde persoon is, die u komt 
helpen.

•   De doordewijker kan u met meerdere diensten 
helpen.

•   Er zijn duidelijke ‘huisregels’ waar de doorde-
wijkers zich aan houden en waar u snel bekend 
mee zult zijn.

Vraag om de hulp van een doordewijker
Een doordewijker kan u helpen met dagelijkse werkzaamheden, die u zelf misschien niet meer 
zelf kunt of wilt doen. Een helpende hand en een luisterend oor kan iedereen wel eens gebrui-
ken. Er zijn veel voordelen om de hulp van een doordewijker in te schakelen:

Welke diensten zijn er?

Er zijn maar liefst 11 verschillende diensten die DoorDeWijks aanbiedt. En dat worden er waar-
schijnlijk nog wel meer. Natuurlijk kunt u ook verschillende diensten combineren bij een 
doordewijker. Net zo handig.
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Tuinieren
Hebt u een mooie tuin of dakterras, maar schiet het onderhoud erbij in? 
Er zijn door dewijkers beschikbaar om u te helpen met het wekelijkse of 
maandelijkse onderhoud van uw tuin of bij hulp van het winter- of zo-
merklaar maken van uw tuin. U kunt zelf aangeven wat er gedaan moet 
worden. Of u alleen maar praat over de verschillende klusjes en planten, 
of dat u wat licht werk kunt doen terwijl de doordewijker het zwaardere 
werk verzorgt, het zal er in ieder geval voor zorgen dat u een leuke band 
opbouwt. Afval zal altijd keurig opgeruimd worden.
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Boodschappen doen
U komt er soms niet aan toe door alle drukte, of het is een hele opgave 
omdat u slecht ter been bent. Wat de reden ook is, de doordewijker 
gaat graag voor u of  samen met u boodschappen doen. Als dit een of 
meerdere keren per week gebeurt, zal dit steeds vlotter verlopen en 
bouwt u samen een band op. De boodschappen worden netjes voor u 
opgeborgen. De doordewijker is dan – in overleg - nog beschikbaar om 
een ander klusje voor u te doen en ervoor te zorgen dat alles goed gaat, 
voordat hij/zij weer vertrekt. De kosten voor de boodschappen zullen 
altijd verantwoord worden door het overleggen van de kassabonnetjes.
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Gezelschap, samen eropuit
Wilt u een keer een gezellig avondje uit? Of een dagje naar een museum? 
Ga gezellig samen! Een theater, een concert, de zondagsmis, een museum, 
winkelen of zomaar een ijsje in de stad halen; het kan allemaal. U kunt vast 
ook nog wel een paar leuke uitjes verzinnen. In overleg kan dit met eigen 
vervoer. De doordewijker heeft zelf ook interesse in kunst, cultuur of natuur. 
U hebt een gezellige tijd samen. De doordewijker kan ook op andere mo-
menten in de week bij u langs komen om een volgend uitje te plannen. 
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Gezelschap thuis
Onze doordewijkers hebben veel talenten en interesses. Er is er altijd 
wel een doordewijker die eenzelfde interesse heeft als u. U kunt samen 
puzzelen, borduren, schilderen, knutselen, rommelen, kletsen, de naai-
machine uit de kast halen of een boek laten voor lezen. U mag kiezen 
hoe de tijd besteed wordt. De doordewijker wordt een vriend aan huis 
en kan u altijd helpen met wat dagelijkse bezigheden of klusjes.
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Vergezellen naar arts of ziekenhuis
Er zijn doordewijkers beschikbaar om samen met u naar een arts of naar 
het ziekenhuis te gaan. Dit kan met  eigen vervoer of in overleg. Neem 
van te voren even tijd om elkaar te leren kennen en aan te geven wat u 
van de doordewijker verwacht. De doordewijker kan ook na het bezoek 
aan de arts tijd met u doorbrengen om te zorgen dat alle kleine proble-
men thuis verholpen worden.
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Licht huishoudelijk werk
Er zijn meerdere doordewijkers beschikbaar om u te helpen met licht 
huishoudelijk werk. Zo zal uw keukenaanrecht altijd netjes blijven, de 
strijk gedaan worden, stof  worden afgenomen en kasten worden opge-
ruimd. Er wordt ook tijd genomen voor een kopje koffie of een praatje. 
Een doordewijker is niet geheel gelijk aan een schoonmaakster of werk-
ster. Het sociale aspect blijft belangrijk.
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Opvang van de kinderen
Iemand nodig om de kinderen uit school te halen? Of ze na school thuis op 
te vangen? Naar school brengen, uit school halen, samen huiswerk maken 
of een spelletje spelen, kan alle maal. Enkele doordewijkers hebben ervaring 
met moeilijk opvoedbare  kinderen of kinderen met een lichte handicap. De 
doordewijker komt naar uw huis en houdt nauw contact met u over de 
bezigheden van uw kind of kinderen
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Papierwerk
Moet uw papierwerk nodig op orde gebracht worden? De doordewijker 
helpt u om uw papier werk te organiseren.  Deze hulp kan bestaan uit ar-
chiveren, verzorgen van  betalingen, uitzoeken van goedkopere mogelijkhe-
den voor uw verzekeringen en abonnementen , of wijzigingen doorgeven 
aan organisaties. Er zijn ook enkele doordewijkers gespecialiseerd in het 
onderzoeken van financiële problemen.
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Verzorging huisdieren
De verzorging van huisdieren kan soms net vragen om een handje extra. 
Uw hond moet naar de dierenarts, de kooi van de hamster moet worden 
verschoond, uw huisdieren moeten eten krijgen of uitgelaten worden; 
noem het maar op.
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PC Hulp
Hebt u problemen met de computer? Of wilt u nieuwe vaardigheden leren op 
de  computer? Leer het van een doordewijker die regelmatig bij u langskomt 
om u stap voor stap uit te  leggen hoe u de computer en de verschillende pro-
gramma’s kunt gebruiken. Er zijn enkele doordewijkers die de computer voor 
u kunnen ‘schoonmaken’, zodat deze weer sneller zal werken.
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Klussen in/om het huis
U kent het wel: van die klusjes die maar blijven liggen. De doordewijker 
helpt u er graag mee! Het zal niet zo zijn dat de doordewijker alleen maar de 
klus klaart en dan weer weggaat; hij/zij zal ook de tijd nemen om u – en uw 
huis - beter te leren kennen. Samen bepaalt u een eventuele volgende klus. 


