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De vergrijzing zet iedereen aan het 
werk. De een denkt aan doemscenario’s, 
aan onbetaalbare ziektekosten voor het 
toenemend aantal ouderen en aan te-
korten voor de AOW. De ander ziet kan-
sen en denkt aan werk: het aanbrengen 
van extra voorzieningen in woningen, 
zodat ouderen langer in hun eigen huis 
kunnen blijven wonen. 
Bij de Rabobank verscheen de maand-
uitgave van Cijfers & Trends met als 
veelzeggend thema: ‘Ondernemen in 
een zilveren samenleving’. De teneur 
van deze uitgave is zeer positief.
Zo wordt afgerekend met het vooroor-
deel dat ouderen de huidige ontwikke-
lingen niet meer kunnen bijbenen. In de 
VS is een op de vier sifons gekocht door 
een 55-plusser. Deze groep heeft ge-
noeg geld voor dit relatief dure product, 
is kritisch op kwaliteit, redelijk gevoelig 
voor statussymbolen en inmiddels vol-
ledig bekend met de techniek. Een doel-
groep die bovendien de komende jaren 
toeneemt. Dus – aldus het commentaar 
van de bank – laat niemand zeggen dat 
de vergrijzing per de� nitie ongunstig is 
voor onze economie.
Het is dan ook niet gek dat de bank 
afstand neemt van het beladen be-

grip ‘vergrijzing’ en het spreekt over 
verzilveren van kansen. De Rabobank 
beschrijft vervolgens een aantal sectoren 
die volop kansen krijgen bij deze nieuw 
doelgroep: horeca en recreatie, gezond-
heidszorg, dienstverlening en bouw. De 
overheid wil tot 2015 jaarlijks 45.000 
“nultreden-woningen” realiseren voor 
ouderen en mensen met lichamelijke 
beperkingen.

Hoewel de Nederlandse economie de 
laatste kwartalen behoorlijke groeiper-
centages heeft gekend, ziet de Rabo-
bank ook wel enkele wolkjes. Vooral de 
krappe arbeidsmarkt legt een druk  op 
de lonen, terwijl ook de grondstofprijzen 
fors stijgen. Vooral in de bouw vormt 
een tekort aan gekwali� ceerd personeel 
een knelpunt. 

Zilveren samenleving

Ook klussers vergrijzen. De VLOK is eind 2007 gestart met vier voorlichtingsbijeen-
komsten over het project Klussen aan de Toekomst. Doel van de bijeenkomsten is 
de klussenondernemers bewust te maken van de invloed van leeftijd op hun werk. 
Inmiddels zijn de eerste brainstormsessie gehouden. Hierbij wordt met een aantal 
klussenondernemers oplossingen bedacht voor de problemen rond de in- en uit-
stroom in de branche, gezond blijven werken en de kwaliteit. Deze knelpunten zijn 
bij een eerder onderzoek naar voren gebracht door klussenbedrijven.

Klussen aan 
de toekomst

Stage

Moviq is hét nieuwe online woonplat-
form van Nederland en is sinds 17 maart 
online te bezoeken. Het is een inspi-
rerende ontmoetingsplek voor verhui-
zende consumenten en aanbieders op 
de woonmarkt. De twee grootste peilers 
van de site zijn het woningaanbod 
en de bedrijvengids. Door middel van 
een samenwerking met de Kamer van 
Koophandel zijn uw bedrijfsgegevens in 
onze online bedrijvengids opgenomen, 
zonder dat het u een cent kost.

Wat doet Moviq?
Op Moviq vindt de bezoeker een to-
taaloverzicht van het te koop staande 
woningaanbod en alle bedrijven die 
actief zijn op de woonmarkt. Daarnaast 
ondersteunt Moviq de consument met 
checklists, tips, demonstratievideo’s en 
advies over het kopen en verkopen van 
een huis, verbouwingsmogelijkheden en 
de laatste woontrends. Alle woongere-

Vergrijzing is het toenemend aandeel van 65-plussers in de 
totale bevolking. Het beeld in 100 jaar ziet er zo uit:

  1950  2010  2050
0 - 20 jaar: 37%  25%  23%
20 - 65 jaar: 57%  60%  55%
65 en ouder 6%  15%  22%

Wanneer je bedenkt dat het aantal inwoners in Nederland in 
dezelfde periode zal zijn toegenomen van 10 naar 15 miljoen, 
dan is duidelijk hoe sterk de groei van het aantal ouderen is. 
De groei wordt veroorzaakt door de naoorlogse babyboom-
generatie, door de stijging van de levensverwachting en het 
sterk afgenomen geboortecijfer. Van de groep 20 – 65-jarigen 
is overigens slechts 70% aan te merken als werkzame 
beroepsbevolking (ongeveer 45% van de totale bevolking).

Vergrijzing

Gratis: uw vermelding in de 
bedrijvengids van Moviq.nl

lateerde aanbieders zijn te vinden in de 
Moviq bedrijvengids: van klussenbedrij-
ven, makelaars, woonwinkels, hoveniers 
tot elektriciens. Dus ook u.

Beheer zelf uw bedrijfsvermelding
Alle woongerelateerde aanbieders heb-
ben een brief van Moviq ontvangen met 
een inlogcode. U kunt ook altijd de in-
logcode opnieuw aanvragen op Moviq.
nl. Wanneer u zich hiermee registreert 
op de site kunt u uw gratis basisver-
melding aanpassen en aanvullen. Op 
Moviq.nl ontmoet u de consument op 
het juiste moment: precies in de fase 
van verhuizing en verbouwing. Het is 
belangrijk dat uw gegevens zo compleet 
mogelijk staan vermeld. Moviq biedt u 
daarom vier uitbreidingen: Moviq Plus, 
Moviq Premium en Moviq Professional. 
Deze uitbreidingen leveren u nog meer 
bezoek van potentiële klanten op. 

Veel belangstelling toonden de 
klussenbedrijven voor het opne-
men van stagiaires. Als klussen-
ondernemer kun je de leerling 
heel goed alle facetten van het 
vak laten zien en enthousiast 
maken. Je kunt de aankomend 
vakman (of -vrouw) laten ken-
nismaken met het zelfstandig 
ondernemerschap. Bovendien 
krijg je er wat voor terug. Wan-
neer je de leerling goed kunt 
motiveren en delegeren, heb je 
een nuttig hulp bij de hand. 

Om de kans op een goede 
stageplek te vergroten, is onder 
meer aandacht nodig voor:
•   voorlichting van de scholen 

over de opleiding,
•   ondersteuning bieden bij het in contact brengen van stagiaire 

en klussenbedrijf,
•   samenwerken van klussenbedrijven,
•   praktische training in het omgaan met stagiaires.

De klussenbedrijven zien hierbij ook een belangrijke rol voor de 
VLOK is weggelegd.

Verlagen werkdruk
De meeste klussenondernemers hebben te kennen gegeven 
meer dan voldoende werkaanbod te hebben. Om de toene-
mende drukte het hoofd te bieden, moet je op een aantal 
dingen goed letten:
•   planning van je werk (de een probeert een dag in de week 

“vrij” te houden, een ander plant tussen grotere klussen een 
tot twee weken “pauze” in),

•   niet van hot naar her rennen, dus eerst de ene klus goed 
afmaken voordat je met de volgende begint,

•   hulp organiseren bij zware werkzaamheden (bijvoorbeeld een 
stagiaire).

Voor de VLOK zien de klussenondernemers als taak om meer 
informatie toegankelijk te maken over hulpmiddelen.

Kwaliteit
Klussenondernemers herkennen de gevaren die de werkdruk 
oplevert voor de kwaliteit van het werk. En daarmee voor de 

imago van het vak. Zowel nieuwe starters als de meer ervaren 
klussers onderstrepen het belang van het voortdurend bijleren. 
Bijeenkomsten bij leveranciers, vakbeurzen en workshops vindt 
men dan ook noodzakelijk. Nieuwe technieken moet je niet 
alleen bijleren om een goede kwaliteit te kunnen leveren; zij 
kunnen ook een aanzienlijke tijdwinst opleveren en daarmee 
de werkdruk helpen verlichten. Een dag cursus kun je snel 
terugverdienen!
Het vakblad KlusVisie blijkt bij de deelnemers een zeer belang-
rijke informatiebron te zijn. De meesten geven aan het blad 
van A – Z uit te spitten!
Van de VLOK moet de voorlichting naar de klant komen. Niet 
iedereen bleek de consumentenfolder van de VLOK te kennen: 
een � yer met de tien tips om met een klussenbedrijf zaken te 
doen waarop je je eigen bedrijfsstempel kunt zetten.

Aanbieding voor 
VLOK leden
Als lid van de VLOK 
betaalt u voor een 
Premium Pakket 
op Moviq.nl slechts 
het introductietarief 
van € 348,- (excl. 
BTW) in plaats 
van € 498,- (excl. 
BTW). Met het premiumpakket wordt 
u basisvermelding uitgebreid met een 
uitgebreide beschrijving, link naar uw 
website, bezoekersstatistieken, foto’s, 
een ‘contact me’ knop, extra zoekwoor-
den en een eigen webadres (bijv: www.
vlok.moviq.nl).   

Ga voor inloggen en meer 
informatie 
naar www.moviq.nl/zakelijk
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