Hoe herkenbaar is dit: je wilt heus
wel dat plankje (eindelijk) ophangen,
maar als je je gereedschapskist erbij
pakt, ontbreken nét de pluggen of de
juiste maat schroef. Gelukkig heeft
Zoetermeer sinds anderhalf jaar Onze
Klusvrouw. Alexandra Goes rijdt haar
bus vol gereedschap en de juiste
schroeven met plezier naar iedereen
die wel wat hulp kan gebruiken bij de
klussen waar je maar niet aan
toekomt. Bij jezelf, of bij je ouders.
Met dank aan de EigenBaas
Avondschool kreeg Onze Klusvrouw
haar bedrijf goed van de grond.

Zoetermeer

Onze Klusvrouw nóg handiger na EigenBaas Avondschool

Voor iedereen die orde in de chaos wil
Tijdens de EigenBaas Avondschool bij Ter Zake
het Ondernemershuis werken starters uit de
regio Zoetermeer aan hun ondernemersvaardigheden en ondernemersplan. Daarbij
worden zij begeleid door specialisten,
ervaren docenten en doorgewinterde
ondernemers. Alexandra Goes begon
in januari 2017 aan deze 10-weekse
intensieve cursus. “Het beste wat
ik ooit in mijn leven heb gedaan”,
vertelt de daadkrachtige onderneemster. “Je ziet hoe anderen
denken, krijgt feedback van
professionals en leert echt wat
ondernemen is. Mijn coach was zó
betrokken, dat ik als echte Rijswijkse
een warm gevoel kreeg bij Zoetermeer.”
De klusbus van Onze Klusvrouw
Inmiddels woont Alexandra in Zoetermeer en
kun je haar opvallende klusbus dagelijks zien
rondrijden. “Ik heb hele leuke werkdagen”,
lacht Onze Klusvrouw. “Van het opruimen en
organiseren van een kast tot het leggen van
een nieuwe laminaatvloer. En ik ga pas weg
als alles klopt. Dus ook die plinten plaats ik
meteen, want Onze Klusvrouw houdt van
een strakke afwerking.”
Winnaar van de pitch
Het ijzersterke concept van Onze Klusvrouw
overtuigde de jury van de EigenBaas Avondschool. Tijdens de afsluitende pitchavond werd
Alexandra dan ook een van de drie winnende
pitchers. Onze Klusvrouw is er namelijk niet
alleen voor het kluswerk, maar denkt ook mee
over hoe ouderen met meer comfort in hun
eigen huis kunnen blijven wonen. “Toen mijn
vader ziek
werd, heb ik
allerlei aanpassingen gedaan
in zijn woning:
een douchebeugel plaat-

ONZE KLUSVROUW

sen, de drempels in huis weghalen. Ik realiseerde me dat niet iedereen handige kinderen
heeft. Bovendien willen ouderen hun kinderen
niet het gevoel geven dat ze gelijk klusjes
moeten doen als ze langskomen.”

“Voor al die fröbelklusjes
die blijven liggen”
Het Klus Gen
“Zelf haalde ik op mijn zesde mijn fiets al uit
elkaar. Ook mijn vader en mijn opa waren
fervente klussers. Ik heb hier nog een prachtige
houten auto van zijn hand staan, waar mijn
logeerkids liever mee spelen dan met de iPad.
Mijn moeder vertelt altijd dat ik het klus gen
heb doorgekregen. Ik ben alleen niet de
mannelijke variant.” Dat laatste werkt nu in
Alexandra’s voordeel. Haar klanten zijn veelal
vrouwen of ouderen, voor wie Onze Klusvrouw
door het vuur gaat. “Meestal word ik gebeld
voor een kleine klus, zoals het maken van een
kapotte la. Als ik dan langskom en zie dat die
la scheef is gaan staan doordat er te veel
rommeltjes in werden gepropt, help ik mee om
de boel op te ruimen en te reorganiseren. Ik
ben geen aannemer, ik denk mee met mensen.”

Alexandra Goes was met haar onderneming
Onze Klusvrouw een van de deelnemers aan de
EigenBaas Avondschool. Onze Klusvrouw pakt
met plezier allerlei klussen op: het ophangen
van een lamp, schilderen, het ordenen van je
schuur, het handiger inrichten van je keuken,
het helpen met de iPad. Onze Klusvrouw onderscheidt zich door naast het doen van kluswerk, ook orde te scheppen in de chaos én te
helpen bij het aanpassen van je woning voor
meer comfort.
Voorweg 169, 2716 NK Zoetermeer
(wijk 19 Buitengebied-West)
T 06 171 27 896
E info@onzeklusvrouw.nl
W www.onzeklusvrouw.nl

TER ZAKE
HET ONDERNEMERSHUIS
De EigenBaas Avondschool is een initiatief van
Qredits Microfinanciering Nederland en wordt
in Zoetermeer mogelijk gemaakt door de
ondernemersvereniging RVOZ, de gemeente
Zoetermeer en Ter Zake Het Ondernemershuis.
Nieuwsgierig en klaar om te ondernemen of
door te groeien? Aarzel niet en maak een afspraak met ondernemerscoach Irma de Graaff.
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
T 079 - 346 97 00
E info@tzho.nl
W www.klaaromteondernemen.nl

