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'Wij hebben een enorme gunfactor'
 Geplaatst op 29 november 2022  Detachering / advisering

In 2014 begon Alexandra Goes, na in de ICT, de zorg en de fotografie te hebben gewerkt, als
zelfstandig klusvrouw. Dat vond ze best pittig. ‘Ik had behoefte om af en toe te overleggen, soms
wat samen te doen, te sparren. Dat gaat niet in je eentje.’

In de loop van de jaren kwam ze af en toe hele handige vrouwen tegen, maar zelf als klusvrouw
beginnen; dat zagen ze niet zitten. Alexandra: ‘Daarom bedacht ik het franchiseconcept Onze
Klusvrouw. Ik wilde vrouwen aanmoedigen die keuze wél te maken, en dat is goed gelukt. Er zijn nu of 21
vrouwen aangesloten, in maart begint er weer een opstapprogramma waarvoor het animo zo groot is
dat het al vol zit.

Netwerk

Alexandra is met Onze Klusvrouw begonnen, maar inmiddels heeft een aantal collega’s ook regeltaken
opgepakt. ‘Ik kwam zelf haast niet meer aan klussen toe’, lacht ze. ‘We hebben een enorme gunfactor en
dus is het altijd druk. Gelukkig is er nu iemand die de planning regelt en wierpen twee andere
klusvrouwen zich op om de contacten met bedrijven te onderhouden en waar we bijgeschoold kunnen
worden. We zijn ieder voor zich zelfstandig ondernemer, werkend in onze eigen regio. Het mooie is dat
we daarnaast verboden zijn middels het netwerk, en daar delen we kennis en ervaring met elkaar.’
Tevens hebben we een eigen werkplaats in Zevenhuizen waar we al onze opgedane vaardigheden en er
ervaringen in bijeenkomsten met elkaar delen.

Wirwar aan regelingen

Iedere nieuwe ‘Onze Klusvrouw’ moet een VCA-VOL certificaat halen, en doorloopt bij technisch
opleidingscentrum Vakwijs een vijfdaagse basistraining. Dat gaat over elektra, over de NEN 3140, maar
er wordt ook uitgelegd hoe je een chemisch anker aanbrengt en hoe je koperen buizen buigt. Verder
gaan ze naar praktijkdagen bij fabrikanten zoals Knauf, Geberit en Grohe om nieuwe materialen en
producten te leren kennen. Komend jaar staat er weer een breed scala aan cursussen en trainingen
gepland waar we onder meer ook houtbewerken behangen en schilderen in aanbieden. Want een Onze
Klusvrouw is breed inzetbaar. Voor sommige trainingen en cursussen krijgen de vrouwen subsidie, voor
andere moeten ze wel betalen. ‘Het is een wirwar aan regelingen’, zegt Alexandra: ‘Ik vind dat wij via
Nederland Leert Door het volledige traject vergoed moeten krijgen. Hopelijk gaat dat in de toekomst
ook gebeuren.’

Puzzelen

Iedereen kan Onze Klusvrouw inschakelen. Alexandra: ‘Onze doelgroep bestaat ondermeer uit ouderen.
Dat betekent dat we veel aanpassingen aan woningen doen, zodat mensen veilig thuis kunnen blijven
wonen. Aan de hand van de ‘Veilig wonen check’ lopen we de woning door. Waar nodig plaatsen we
extra trapleuningen, brengen anti-slip aan in de badkamer, monteren we steunen en beugels in
sanitaire ruimte en andere slimme plaatsen en noem maar op. Verder lopen de klussen uiteen van het
ophangen van een lamp schilderen en behangen, tot het vervangen van een compleet toilet. Mensen
hebben altijd wel een lijst – op papier of in het hoofd – met klussen die zijn blijven liggen. Soms is het
standaard, maar vaak is het echt puzzelen om een oplossing te vinden. Vrouwen zijn daar goed in. En
als we even willen sparren, dan appen we elkaar. Want samen komen we er altijd uit.’

Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Onze Klusvrouw
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