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DE : DE BRANCHEORGANISATIE VAN EN VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

Terug naar het verleden?
De wereld wordt fl ink door elkaar geschud door de gevolgen van 
de kredietcrisis. De kranten staan er bol van en op de televisie be-
steedt het ene na het andere programma uitvoerig aandacht aan dit 
onderwerp. En terecht. Het is onverstandig om te denken dat dit je 
deur voorbijgaat. Er zullen minder auto’s verkocht worden, plannen 
om een keuken of badkamer te vernieuwen zullen in de ijskast gezet 
worden. Wat betekent dat voor jouw klussenbedrijf en hoe kun je 
daar het beste mee omgaan? 

Leren van ouderen
Tijdens het project ‘Klussen aan de toekomst’ waarin de VLOK het 
afgelopen jaar aandacht heeft besteed, kwam het overdragen van 
kennis van oudere ervaren klussenondernemers aan jongere col-
lega’s aan bod. Daarbij werden voorbeelden genoemd over vaktech-
niek. Juist nu blijkt hoe belangrijk het is om kennis over te dragen. 
Daarom even terug in de tijd.
Toen de klussenbranche ontstond in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw, kende de wereld ook grote economische problemen. 1974 is 
verbonden met de Oliecrisis. Door politieke ontwikkelingen was er 
een tekort aan olie. Benzine ging in Nederland zelfs op de bon en dat 
was niet voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1978 was er 
een groot probleem op de huizenmarkt met forse prijsdalingen. Ook 
was in die jaren de hypotheekrente ongekend hoog, tot wel bijna 
15%. Er was een miljoen mensen werkloos of arbeidsongeschikt. 
Juist in die tijd startten toch de eerste klussenondernemers hun be-
drijf. Wat kunnen we leren van deze ondernemers, die dapper tegen 
de economische wind in roeiden en – ondanks extra belemmeringen, 
zoals de Vestigingswet - toch hun bestemming wisten te bereiken?
Uit verhalen van klussers van het eerste uur bleek dat er een aantal 
zaken belangrijk waren voor hun succes:
• improvisatietalent,
•  zuinigheid, de bereidheid om met bescheiden tarieven aan de 

onderkant van de markt een plaats te verwerven, een bescheiden 
ondernemersinkomen en vooral een uitgavenpatroon (ook privé) 
dat daarop is afgesteld,

•  geen leningen bij de bank, dus eerst verdienen en dan nieuwe 
gereedschappen kopen of met collega’s samenwerken (samen 
grotere bedrijfsmiddelen aanschaffen),

•  klantvriendelijk werken, waarbij inzet en vakmanschap maar ook 
de manier waarop je het werk achterlaat (alles keurig voor de klant 
opruimen) de basis is om van een nieuwe klant een vaste klant te 
maken,

•  aandacht voor energie- en milieuaspecten, inhakend op stimule-
ringsmaatregelen van de overheid (zie kader Workshop Zonneboi-
lers).

Gevaren
Je moet als ondernemer rekening houden met de gevolgen van 
deze crisis voor de klant. Houdt bijvoorbeeld rekening dat een 
klant een order moet annuleren. Het is belangrijk dat je de afspra-
ken met de klant schriftelijk vastlegt. Bij kleinere klussen zal er net 
zoveel mis kunnen gaan, maar vooral bij grotere klussen moet je 
goed opletten, zowel fi nancieel, als in tijd. Financieel, omdat je 
mogelijk een grote bestelling moet doen van materialen. Houdt 
er rekening mee dat ook leveranciers minder bereid zijn hun 
klanten op rekening te laten inkopen. In tijd, omdat – bij een late 
annulering – je ineens zonder werk zit. Dan is het de vraag of je 
tijdig voldoende vervangend werk kunt inplannen. Een klant heeft 
bij aanneming van werk de mogelijkheid om het werk (zelfs als 
je al bezig bent) stil te leggen. Natuurlijk heb je dan recht op een 
schadevergoeding, maar soms is het onmogelijk om dit recht 
te verzilveren, bijvoorbeeld omdat de klant failliet is. Ook is het 
doorgaans lastig om de geleden schade aan te tonen en kost het 
geld om een advocaat aan het werk te zetten. 
Enkele tips:
•  Leg bij grote klussen een annuleringsvergoeding vast waar-

mee je in ieder geval een dekking hebt van uren waarvoor je 
geen vervangend werk kunt vinden.

•  Regel de betaling van in te kopen materialen door een voor-
schot te vragen of de levering direct te laten plaatsvinden aan 
de klant.

•  Spreek bij grotere klussen tussentijdse betalingen af en be-
houd je het recht voor het werk stil te leggen als betaling uit-
blijft.

•  Probeer een voorraad kleine klussen aan te houden, maar 
houd er wel rekening mee dat die klussen ‘ineens’ niet meer 
nodig zijn.

•  Kijk naar de mogelijkheden om gebruik te maken van nieuwe 
mogelijkheden om aan opdrachten te komen via internet. De 
VLOK werkt onder meer samen met Casius, Werkspot en Leadz, 
terwijl de VLOK ook bezig is om de leden bij de klant in beeld te 
brengen via woonsites, zoals Moviq.nl.

•  Benader nieuwe klanten, bijvoorbeeld huurders van woningen 
(zie kader over de Huurwijzers.

•  Wees eerlijk naar jezelf of je bepaalde zaken beter kunt doen 
en maak gebruik van workshops die de VLOK organiseert, zoals 
onlangs over zonneboilers. De VLOK houdt ook een enquête 
voor nieuwe workshops met de Stichting Bouwrearch (SBR), 
zie www.vlok.nl.

•  Kijk of je voor jouw klussenbedrijf een rechtsbijstandsverze-
kering hebt afgesloten. Kijk goed waarvoor de dekking van 
die verzekering geldt en vraag – zo nodig –  deskundig advies; 
VLOK-leden kunnen daarvoor onder meer terecht bij Meeùs 
Assurantiën. 

Workshop Zonneboiler succes

Op 13 oktober 2008 is op het VLOK-kantoor in Zoetermeer 
een workshop gehouden over het installeren van zonne-
boilers. Initiatief voor deze workshop is genomen door de 
fi rma Helios Energie Systemen uit Zaltbommel. Ed van den 
Eijkel, de ondernemer achter Helios, zette uiteen waarom 
hij klussenbedrijven wil interesseren voor het plaatsen van 
zonneboilersystemen. Installateurs zijn gewend boilers te 
installeren, maar zij zijn soms huiverig om op daken zon-
necollectoren te monteren. Klussenbedrijven doen wel 

meer klussen 
op daken en zijn 
bovendien vaak 
vertrouwd met 
installatiewerk-
zaamheden. Na 
een uiteenzet-
ting over het 
belang van 

energiebesparing, de in-
zet van een nieuwe sub-
sidieregeling door de 
regering, ging Ed van 
den Eijkel over op de 
uitleg van het zonneboi-
lersysteem en de mon-

tage en installatie daarvan. 
De aanwezige VLOK-leden 
vonden dat de workshop 
hen goed op de mogelijk-
heden wees om met een 
zonneboilersysteem aan 
de slag te gaan.

Ook een huurder kan zijn 
huis verbeteren 

Veel klanten van klussenbedrijven zijn eigenwoningbezit-
ter, soms zijn ze huurder. Het werken voor de eigenaar-
bewoner heeft als voordeel dat deze direct beslissingen 
kan nemen. De huurder zal dat soms moeten afstemmen 
met de verhuurder. Maar  huurders hebben meer moge-
lijkheden gekregen om hun woning naar hun wens aan te 
passen. Met het project ‘Verbeter Uw Huurwoning’ wil de 
overheid huurders op een objectieve manier informeren 
over de vele mogelijkheden voor de (her)inrichting van 
hun huurhuis. De VLOK is bij dit project nauw betrokken.
Met brochures en via de internetsite  www.verbeteruw-
huurwoning.nl krijgt de huurder goede handvatten om 
te weten hoe hij zijn woning kan verbeteren en waar hij 
rekening mee moet houden. Een huurder kan de verbete-
ringen zelf uitvoeren maar ook laten doen. Daarvoor wordt 
in de brochures en op de site stelselmatig verwezen naar 
de VLOK en VLOK-leden.
Naast de vier al eerder verschenen titels: Energiebespa-
ring, Keuken, Vloeren en Indeling en uitbreiding zijn on-
langs verschenen de titels Badkamer en Tuin.
Juist in deze tijden heb je als VLOK-lid de mogelijkheid 
om deze nieuwe markt te benaderen. Met behulp van de 
brochures kun je jezelf presenteren bij huurders. Kijk op 
de eerdergenoemde site, houdt de media in de gaten of 
vraag de (papieren) brochures aan via het secretariaat van 
de VLOK. 
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