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Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag willen wij graag een vrouw 
in de spotlight zetten die voor een baan in de bouwwereld heeft gekozen. Daarom 
hebben we vandaag niet één, maar twee vakVROUWEN aan het woord: Regina 
Jansen en Ellen Gerits van Onze Klusvrouw! 

Introductie 

In maart 2022 begon Regina (49) als Klusvrouw bij Onze Klusvrouw. Eerst werkte zij 
op kantoor, bij adviesbureaus en bij de gemeente. “Dat was heel ander werk. Het 
was veel overleggen, veel typen en vooral veel achter een schermpje thuiszitten 
tijdens corona. Ik was die computer en het stilzitten na een tijdje wel zat.”  

In december 2022 begon Ellen (55) als Klusvrouw bij Onze Klusvrouw. Ze is nog 
maar net een paar maanden bezig in het klus vak. “Ik ben van origine HR-adviseur. 
Dat doe ik nog steeds erbij, twee dagen per week. Via een oud-collega ben ik bij 
Onze Klusvrouw beland!” 

 

 

 



Maar waarom koos je dan voor klussen? 

Regina: 
“Ik was altijd al handig, ik heb veel in mijn eigen huizen aangepakt en ‘geoefend’. In 
mijn vorige banen heb ik ook regelmatig werk gedaan rondom bouwkundige 
onderdelen. Ik had dus al veel kennis van de mogelijkheden en materialen.” 
 
“Op een gegeven moment heb ik een loopbaancoachingstraject gedaan en daar 
kwam naar boven dat ik iets met klussen moest gaan doen. Toen ben ik serieus gaan 
googelen en kwam ik bij Onze Klusvrouw terecht. Volgens mij bestond de franchise 
toen nog niet zo lang, dus het heeft zo moeten zijn. Toen heb ik me aangemeld voor 
het opstapprogramma.”  

“Ik ben nog steeds heel blij met mijn keuze. Het is divers, het is leuk, je komt met heel 
veel verschillende mensen in contact en af en toe heb ik alsnog een kantoordag als ik 
iets moet uitzoeken voor een klus. Iedere klus is een nieuwe uitdaging.” 

Ellen: 
“Ik ben altijd met mijn handen bezig en heb ook mijn eigen huis verbouwd, maar een 
oud-collega begon over Onze Klusvrouw. Zij wist helemaal niet dat ik handig was, 
maar vroeg of ik het niet wat vond om een opstaptraining te volgen, nadat ik had 
verteld dat ik al dat zitten op kantoor een beetje zat werd. In eerste instantie kon ik 
helemaal niet meedoen aan de opstaptraining omdat die al vol zat, maar in oktober 
kreeg ik een last-minute belletje dat ik toch mee kon doen. Dat was het begin van mijn 
carrière als Klusvrouw!” 

Wat vind je zo leuk aan het vak? 

Regina: 
“Dat het een zichtbaar resultaat geeft en dat de mensen er altijd blij mee zijn. Ikzelf 
ook trouwens! Die combinatie maakt het leuk. Na een dag kantoorwerk aan een groot 
project zie je vaak niet echt wat je gedaan hebt, maar bij dit werk is dat heel anders. 
Zelfs kleine aanpassingen zijn al zichtbaar en dat vind ik heel fijn.” 
 
Ellen: 
“Het is heel divers, ik hoef bijvoorbeeld niet alleen maar te schilderen of alleen maar 
te stucen. Ik kan mijn creativiteit kwijt in dagen dat ik aan het klussen ben. Ik kon ook 
gewoon niet meer hele dagen op een kantoorstoel zitten, daar werd ik helemaal 
moedeloos van, dus dat is heerlijk aan het klusvak. Ik ben wel blij dat ik het 
vooralsnog parttime ben gaan doen, want mijn lichaam moet hier ook weer aan 
wennen!” 

Welke klussen doe je zoal? 

Regina: 
“Het is heel divers. Ik heb bijvoorbeeld al diverse kamers geïsoleerd, dat zijn wel 



grotere klussen. Maar hier en daar een schilderijtje ophangen vind ik net zo leuk. Dan 
wordt een huis echt een thuis. Loodgieterswerk vind ik wel nog lastig, daar heb ik nog 
niet zoveel ervaring mee, maar dat kan nog groeien!” 
 
Ellen: 
“Ik doe echt van alles. Vorige week heb ik twee dagen laminaat gelegd, daar ben ik 
goed in. De week ervoor heb ik kamers behangen bij een stel. Soms doe ik wel eens 
iets wat ik nog nooit gedaan heb. Dan ben ik vaak wel eerlijk en zeg ik gewoon: ‘Ik 
heb het nog nooit eerder gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan!’. Tot nu toe pakt 
dat goed uit.” 

Hoe bevalt het als vrouw in de bouwwereld? 

Regina: 
“Ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties. In de bouwmarkten helpen ze me 
graag als ik om advies vraag, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat ze dat bij mannen 
ook doen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het pakken van zware dingen!” 
 
Ellen: 
“Vaak reageren mensen heel positief. Het is wel grappig, pas bij de Hornbach kreeg 
ik de vraag: ‘Mevrouwtje, wat moet u dan met een zaag. Wat gaat u dan zagen?’. 
Als ik dan zeg dat ik een klusbedrijf heb, reageren ze ineens heel enthousiast en veel 
minder neerbuigend! Daarnaast heb ik ineens veel meer energie dan een half jaar 
geleden en ben ik toch al wat kilo’s kwijt. Alleen maar positief dus.” 

"Ik krijg alleen maar positieve reacties." 

Zijn er dingen die je mist voor vrouwen in de bouw? 

Regina: 
“Ik heb de dameskledinglijn geprobeerd, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit 
naar de herenlijn! Handschoenen zijn wel altijd lastig, die liggen er nooit in mijn maat 
en daar moet ik dan dus altijd even voor zoeken. Het gereedschap is over het 
algemeen wel wat zwaar. Pasgeleden had ik een training gipsplaten bij Knauf en die 
boormachines waren echt loodzwaar en groot. Met mijn eigen, lichtere boormachine 
had dat ook prima gekund! Onze handen zijn ook gewoon vaak net wat kleiner. 
Tegenwoordig is veel gereedschap op accu, maar daar wordt het ook zwaarder van. 
Ik werk toch vaak binnen, dus dan is gereedschap met een snoer ook prima.” 
 
Ellen: 
“Er is niet een heel groot assortiment kleding of schoenen. In de standaard 
bouwwinkel liggen wel veiligheidsschoenen, maar vaak pas vanaf maat 41. De betere 
bouwkledingzaak heeft deze wel, maar vak maar 1 of 2 schappen met een 
vrouwenlijn." 



"Tijdens trainingen merk je dat gereedschap niet altijd voor vrouwen is gemaakt. We 
waren pas bij een training van Knauf waar we metalen staanders en liggers moesten 
stansen met een stanstang. We hadden allemaal best moeite daarmee, omdat onze 
handen gewoon kleiner zijn! Ik heb daarom ook een paar voorkeursmerken die 
gewoon lekkerder in een vrouwenhand liggen.” 

Hoe komt het denk je dat zo weinig vrouwen kiezen voor 
de bouw? 

Regina: 
“Geen idee. Ik heb zelf geen opleiding gedaan in die hoek en ben echt via mijn 
persoonlijke interesse ingestroomd. Ik denk dat het lastig kan zijn om als jonge vrouw 
een langdurig leertraject in te moeten stromen, terwijl er nauwelijks andere vrouwen 
zijn. Dan weet ik niet of het leuk blijft.” 

“Ik denk wel dat vrouwen erg goed in de bouw passen. Ze zijn vaak erg creatief en 
hebben oog voor de klant. Dat zijn goede eigenschappen voor bijvoorbeeld 
renovaties en aanpassingen in de bestaande bouw. Ik geef daar persoonlijk ook de 
voorkeur aan (boven nieuwbouw), want daar kom je de klant echt tegen en daar zit 
de uitdaging. Dat heb je bij nieuwbouw niet.” 
 
Ellen: 
“Misschien dat de meeste mannen over het algemeen toch de meeste klusjes in huis 
doen? Ik heb toevallig een man die het klussen liever aan mij overlaat. Maar ik denk 
dat er wel een keerpunt is en dat er steeds meer vrouwen zijn die klussen leuk vinden. 
Ik denk persoonlijk dat iedereen kan klussen, maar je moet het gewoon doen en niet 
bang zijn. Ik vind een nieuwe klus ook altijd spannend, maar ik doe het wel gewoon!” 

Hoe is het om in een mannenvak toch zoveel vrouwelijke 
collega’s te hebben? 

Regina: 
“Hartstikke leuk! We zien elkaar regelmatig, maar je doet je werk wel veel alleen. Het 
is fijn dat je back-up hebt van de andere klusvrouwen. Als we elkaar zien is het altijd 
heel gezellig en leerzaam. Het is fijn om als zzp’er toch een teamgevoel en collega’s 
te hebben. En je leert van elkaars ervaringen. Omdat iedereen vanuit een andere 
hoek komt qua werk, brengen we allemaal weer andere waardevolle kennis mee.” 

Ellen: 
“Ik vind het hartstikke leuk, vooral om te zien dat zoveel vrouwen geïnteresseerd zijn 
in klussen. Ik vind de themadagen en terugkomdagen met z’n allen vooral erg leuk." 
 
"Ondanks dat het je een werkdag kost, komen we altijd allemaal opdagen. Het is een 
stukje saamhorigheid. Daarnaast kan ik ook altijd een collega vragen om hulp bij een 
klus.” 
  



Wat zou je de (toekomstige) vrouwelijke klussers van 
Nederland mee willen geven? 

Regina: 
“Wees niet bang en ga ervoor! Het is doodeng. Ik heb ook m’n baan opgezegd en 
ben ‘gewoon’ begonnen. En als je iets niet kan, hoef je het niet te doen (je bent je 
eigen baas, dus jij beslist wat je aanneemt!), dus het is minder eng dat het misschien 
lijkt. Het is uiteindelijk gewoon heel leuk en divers. Iedere keer blijkt toch maar weer 
dat je veel meer kunt dan je zelf denkt.” 
 
Ellen: 
“Volg je hart en doe het gewoon! Als ik dit 10 jaar eerder had bedacht, had ik nu 
denk ik wel een leuk lopend bedrijf kunnen hebben. Wellicht kan dat nu nog steeds!” 

"Volg je hart en doe het gewoon!" 

Word je weleens anders behandeld door klanten omdat je 
een vrouw bent? 

Regina: 
“Nee, niet echt. Vaak kiezen klanten juist bewust voor een klusvrouw. Vooral veel 
alleenstaande dames. Dat vinden ze toch fijner en ze verwachten (terecht) dat ik mee 
kan denken over de kleuren of de schilderijtjes! Ze kiezen mij ook voor mijn 
creativiteit. Ik word in ieder geval nooit negatief behandeld. Ik denk dat de wereld 
echt toe is aan meer klusvrouwen!” 
 
Ellen: 
“Nee, eigenlijk nooit. Vaak vragen klanten juist specifiek naar een klusvrouw. Er zijn 
vrouwen die het concept gewoon heel leuk vinden of zich er net wat fijner bij voelen. 
Ik hoor ook vaak van klanten dat mannen wat minder goed zijn in communiceren!” 

Wat zou je graag nog een keer willen leren op een 
training of van anderen? 

Regina: 
“Hele bergen! Door alle aanvragen die we binnenkrijgen, heb ik veel op het 
verlanglijstje staan. Dingen die ik door te weinig ervaring misschien niet zo snel zou 
aanpakken. Ik wil bijvoorbeeld graag meer weten of hang- en sluitwerk. Dat is een 
heel specifiek onderwerp waar je niet makkelijk meer over leert.” 
 
Ellen: 
“Er zijn nog zoveel dingen! Je loopt soms tegen dingen aan bij klussen. Ik zou graag 
nog meer willen leren over het plaatsen van sanitair en kranen. De loodgieterskant 
zeg maar, daar heb ik nog niet zoveel ervaring in. Nu twijfel ik soms of ik zo’n klus 
wel moet doen, maar dan kan ik het gewoon zonder twijfel aanpakken.” 



 

  

 


