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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 een interview gehouden met Alexandra
Goes van Onze Klusvrouw.

Introductie

In 2014 begon Alexandra (54) als klusvrouw voor zichzelf. Na een geschiedenis in de ICT, de zorg en zelfs
fotografie vond ze het tijd voor iets anders. Midden in de coronatijd is ze met de franchise ‘Onze Klusvrouw’
begonnen in Zevenhuizen. “Eerst was ik zzp’er, maar ik vond het niet gezellig om alleen te werken. Ik miste back-up.
Daarnaast kreeg ik zoveel aanvragen, dat ik wel uit moest breiden!”

Waarom heb je dan voor klussen gekozen?

“Ik was het op kantoor zitten zat. Daarnaast heb ik mijn hele leven altijd veel geklust, dus wilde ik kijken hoe ik het
ervan af bracht. In 2014 waren er al wat meer vrouwen die in het klusvak werkten, dus ik wilde die stap ook wel
maken. En toen … toen begon het gewoon te lopen!”

“Mijn achtergrond in de zorg heeft er ook wel voor gezorgd dat ik voor dit vak heb gekozen. Ik kwam vaak bij
mensen waar het soms onmogelijk was om je werk goed te doen, waar ze geen beugels hadden in de douche of
waar overal te hoge drempels lagen. Maar voor zulke klussen komen geen aannemers. Hierdoor ben ik gaan
samenwerken met de FlorencePas. Oudere mensen kunnen naar Florence (organisatie voor thuiszorg) bellen voor
klussen en aanpassingen in de woning en ik neem die dan op me.”

Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt?

“Eén keer kwam ik op een hele oude, schitterende boerderij. De oude vrouw die daar woonde had geen geld om het
te laten renoveren, maar vroeg toch of ik het kon opknappen hier en daar. Als beloning kon ik me dan gratis laten
invriezen in Californië, iets wat in Nederland verboden is, zodat ik over duizend jaar weer kon ontdooien! Ik heb
toch maar nee gezegd…”

Wat vind je zo leuk aan het vak?

“Het contact met de mensen. Ze zijn je altijd heel dankbaar. Ik vind het ook heerlijk dat ik oplossingsgericht moet
werken, omdat men zoveel verschillende dingen van je vraagt. We metselen, stucen, repareren wandjes, schilderen
etc. Ik kan alleen niet alles meenemen om loodgieterswerk te doen of stucwerk, dus ik moet werken met de spullen die
ik heb en die er in het gebouw zijn. Je moet heel innovatief zijn.”

Waarom heb je gekozen om een franchise te starten met alleen
vrouwelijke klussers?

“Omdat wij een gigantische achterstand hebben. Niet qua klusvaardigheden, maar ons talent wordt nog niet erkend.
Als klusvrouw (een woord dat Google nog niet eens herkent) heb je het best zwaar in dit vak. Er wordt alleen maar
gesproken over ‘vakmannen’. Je ziet het heel vaak terug in advertenties van de Gamma of de Hornbach. Alles is
gericht op de vakMAN. Wij worden eigenlijk totaal niet erkend!”

"Je ziet het vaak terug in advertenties. Alles is gericht op de vakMAN."

Hoe bevalt het als vrouw in de bouwwereld?

“We moeten knokken, anders wordt je als je even niet oplet een klusvrouwTJE genoemd. En dat terwijl we heel
professioneel zijn. We willen van dat stigma af. Wij volgen ook uitgebreid trainingen, zorgen dat we up-to-date
blijven en breiden onze kennis uit in het klusvak. We zijn stukken beter dan menig kerel!”

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

“Voor veiligheidsschoenen zoek je je helemaal rot. Sommige bedrijven komen langzaam met kleding voor vrouwen,
maar je kunt amper klus- en stuckleding vinden voor vrouwen. Blåkläder heeft wel veel vrouwenkleding.”

“Ook het gereedschap is niet altijd geschikt voor vrouwen. Apparaten zoals een boormachine zijn vaak net iets te
groot. We hebben als vrouwen gewoon net iets kleinere handen! En als je dan wel gereedschap voor vrouwen vindt,
is het meteen zo’n truttending in het roze. Daarom zie ik liever geen roze op de werkvloer. Dat is zo
vrouwonvriendelijk!”

Kiest de klant specifiek voor jullie bedrijf, omdat jullie vrouwen
zijn?

“Ja en nee! Vaak kiezen ouderen en gescheiden vrouwen wel vaak specifiek voor ons, omdat we vrouw zijn. Ze
gunnen het ons gewoon heel erg. We horen ook vaak van vrouwen dat ze dit werk vroeger ook hadden willen doen,
maar dat dat toen gewoon nog niet mogelijk was.”

“Daarnaast bieden we veel meer diensten aan dan bijvoorbeeld een stukadoor. Die komt niet langs voor een trapje
van 3 bij 2 meter. Wij doen het trapje, schilderen meteen het halletje en vervangen nog een paar lampjes. De
mannen zijn er voor het rouwdouwen, wij zijn er voor het slimme werk.”

"En als je dan wel gereedschap voor vrouwen vindt, is het meteen zo’n truttending in het roze."

Behandelt de klant je anders omdat je een vrouw bent?

“Nee, totaal niet. Ik maak er zelf soms wel misbruik van. Dan koop ik spullen in bij een bouwbedrijf en dan helpen
de jongens me met inladen. “Dat doen ze nou nooit eens voor ons”, hoor je de mannelijke klussers dan weleens
zeggen. “Dat is het voordeel van vrouw zijn”, roep ik dan terug.”

Leer je nog steeds van de werkwijze van anderen?

“Ja, dat is een constant proces. Een oudere, Franse vrouw van in de negentig heeft dat ooit tegen me gezegd: “Er
zijn tegenwoordig zoveel apparaten die de kracht voor jullie kunnen overnemen.” En daar maken wij dan ook graag
gebruik van. Omdat wij soms de kracht missen, werken we slimmer met de spullen die we hebben.”

“Het is ook fijn dat bedrijven helpen door trainingen aan te bieden, die aansluiten op ons werk. Als je de tips en
tricks eenmaal onder de knie hebt, kun je namelijk veel bereiken. Heel veel huidige klusmannen hebben iets geleerd
en blijven bij die methode. Daar wijken ze niet meer van af. Wij proberen juist altijd door te leren en door te
ontwikkelen, omdat we zo slimmer te werk kunnen gaan.”

Hoe vullen jullie elkaar aan binnen het bedrijf?

“De ene is goed in stucen, de ander in verven. We vullen elkaar echt aan. Onze jongste collega is 26 en de oudste
is 60 jaar. De oudste helpt de jongste door haar kluservaring te delen. Het gaat erom dat we elkaar helpen.”

"Omdat wij soms de kracht missen, werken we slimmer met de spullen die we hebben.”

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

“Vaak beginnen ze wel, maar haken ze ook weer af. Ik liep daar ook wel tegenaan, vooral dat je er vrij alleen voor
staat. Juist daarom ben ik begonnen met deze franchise. Je hebt veel meer steun aan elkaar en er is veel meer
gezelligheid.”

Heeft dit jou ooit doen twijfelen om dit werk te gaan doen?

“Nee, absoluut niet. Ik vond het meteen zó leuk. Ik kreeg er juist meer energie van. Daardoor had ik ook de power
om een franchise te beginnen. Ik dacht: Eindelijk, ik heb een mooi vak gevonden dat voldoening geeft. Hier moeten
meer vrouwen mee aan de slag!”

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

“Hartstikke gezellig! Vrijdag is onze lesdag, dan volgen we trainingen in onze eigen werkplaats of bij een bedrijf.
Daar oefenen we onze vaardigheden, maar hebben we ook gewoon overleg over hoe iemand iets aanpakt of wat
onze ervaringen in bepaalde klussen zijn. We gaan soms ook samen naar opdrachten toe, zodat we kunnen leren
van elkaar.”

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

“Heb het lef om het te doen! Je kunt hier de kost mee verdienen! We hopen dat we met de franchise ervoor zorgen
dat meer vrouwelijke klussers zich willen aansluiten. We doen het samen, niet alleen. Hopelijk over vijf jaar, weet
Nederland niet beter dan voor al die klussen een klusvrouw te bellen. Laten we het begrip ‘Vakvrouw’ op de kaart
brengen!”

"Laten we het begrip ‘Vakvrouw’ op de
kaart brengen!"

Alexandra Goes, Onze Klusvrouw

Tags

Blog



Vorige pagina



Je bent

PRODUCTEN & SYSTEMEN TOOLS & SERVICES EXPERTISE WIE ZIJN WIJ VACATURES

PROFESSIONAL HANDELAAR ARCHITECT PARTICULIER WERKZOEKENDE

Zoeken

https://knauf.nl/
https://www.facebook.com/knaufnl
https://www.youtube.com/KnaufBV
https://www.instagram.com/knauf_nl/
https://www.linkedin.com/company/knauf-bv
https://knauf.nl/cookie-statement
https://knauf.nl/privacy-statement
https://knauf.nl/contact
https://knauf.nl/disclaimer
https://knauf.nl/nieuws/overzicht?Onderwerp_tag=Blog
https://www.onzeklusvrouw.nl/
https://knauf.nl/node/1596
https://knauf.nl/producten-en-systemen
https://knauf.nl/tools-en-services
https://knauf.nl/expertise
https://knauf.nl/wie-zijn-wij
https://vacatures.knauf.nl/jobs

