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De kapiteinklusser
Ooit wel eens een legerkapitein uit 
de klussenbus zien stappen? In het 
Overijsselse Balkbrug kijken ze er 
niet van op. Dat moet Ed Stolwerk 
zijn, die zijn bus aftankt voordat hij 
naar een Defensie-locatie rijdt. De 
rest van de week klust Ed in zijn 
burgerkloffie. Maak kennis met een 
man die zich tussen al het werk door 
ook nog inzet voor de kluscollega’s 
die lid zijn van de VLOK.

Jaap van riJn

Ed Stolwerk ziet er opvallend fit en jong uit voor 

een 45-jarige met zo’n drukke agenda. Ga maar 

na: kapitein met een nulurencontract, VLOK-

bestuurslid, verzamelaar van militaire voertui-

gen, vader en als klap op de vuurpijl zeker vier 

dagen in de week zelfstandig klussenonderne-

mer. Daarnaast vindt hij tussendoor al acht jaar 

lang de tijd om zijn vervallen boerderij tot een 

comfortabel woonstee te verbouwen, inclusief 

binnenzwembad en autowerkplaats. Ten slotte 

zien we hem tijdens de Bouwrelatiedagen VLOK-

folders uitdelen en ook nog verkooptrainingen 

geven. Hoe doet Stolwerk dit allemaal!?

Stolwerk: “Je vergeet me ook nog dyslectisch en licht 

autistisch te noemen! Ja, ik ben een duizendpoot die 
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“Presenteer boor-
hamer!” Bij vakman 
Ed Stolwerk stroomt 
duidelijk militair 
bloed door de aderen.

altijd bezig is. ach, een dag telt vierentwintig uren. 

De meeste dingen die ik doe, vind ik erg leuk. Dan is 

iets niet snel teveel. ik houd ook tijd genoeg over 

voor mijn gezin.”

Dochterlief komt binnen. Toch maar even 

checken. Ziet ze haar vader nog wel eens? 

“Ja hoor”, zegt ze licht verbaasd. Waarom niet, zie je 

haar denken. Ed grijnst. “ik doe al die dingen niet 

tegelijkertijd, hoor. ik weet mijn werkzaamheden 

goed te verdelen. ik stop meestal rond negen uur ’s 

avonds en ga op tijd naar bed.”

Laten we dan maar eens bij het begin beginnen. 

Wie is Ed Stolwerk?

“ik heb ooit LTS timmeren gedaan. Op mijn vijftiende 

ging ik aan de slag bij van Eck, een slopersbedrijf in 

Den Haag. Die hadden een plek voor me in hun 

houthandeltje. ik werkte als aspirant-gezel vier dagen 

in de week. De vijfde dag ging ik naar school in het 

kader van het leerlingwezen. Op een gegeven 

moment had ik het daar wel gezien en ben ik met 

mijn werkmap van school een bouwplaats van 

reehorst Bouw opgelopen. ik mocht blijven en werd 

assistent-uitvoerder, totdat ik voor de militaire dienst 

werd opgeroepen. Mocht ik in een hok van drie 

vierkante meter berekenen hoeveel toiletrollen op de 

kazerne werden verbruikt. Dat heb ik maar een paar 

dagen volgehouden. Gelukkig vonden ze iets beters 

en kreeg ik als opdracht om het onderdeel Stand-

bouw in Maassluis te ontmantelen en van de 

materialen in een Haagse kazerne een timmerwerk-

plaats te bouwen. Het leger beviel me en zodoende 

werd ik beroeps bij de Genie. na een opleiding in 

Weert kreeg ik allemaal leuke functies. Storm op Sint 

Maarten: regel jij het even, Stolwerk. Lekker veel 

improviseren, een mooie combinatie van denkwerk 

en je handen laten wapperen. Maar na een tijdje 

werd het me steeds duidelijker dat ik wel meer 

verantwoordelijk werk verrichtte, maar niet werd 

beloond voor de bijbehorende rang. Uiteindelijk heb 

ik me vrijwillig overtollig laten verklaren. Mij zul je 
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Strak dakvlak en een nieuwe achtergevel: Ed 

draait er zijn hand niet voor om en heeft nog 

tijd over om de collega-vakman verkooptechnie-

ken bij te brengen.

niet horen klagen over Defensie. Als ik een goed 

businessplan opstelde, mocht ik een bijbehorende 

opleiding volgen. Zo kwam ik op de aannemersoplei-

ding terecht. Na twee jaar had ik het papiertje.”

Je bent dus een aannemer. Waarom bied je jezelf 

aan als klussenbedrijf?

“Omdat ik dan leuker werk krijg. Klanten verwachten 

dat je als aannemer grote klussen aanneemt. Maar ik 

wil geen complete huizen bouwen en vijf man in 

dienst hebben. Mijn klanten willen mij persoonlijk op 

de klus zien. Ik hoor zo vaak van mensen die een 

aannemer inhuren, dat ze eerst een goed gesprek 

hebben met de bedrijfsleider of aannemer zelf. 

Vervolgens wordt er een ander gestuurd die de klus 

moet klaren en niet precies weet wat er gedaan moet 

worden. Veel klanten willen liever een vakman met 

goede referenties, die zelf de klus opneemt en 

uitvoert, zo is mijn ervaring. Daarom is het klussenbe-

drijf zo populair geworden. Overigens sta ik wel 

ingeschreven als aannemer.”

Wanneer ben je aan de slag gegaan met je 

bedrijf?

“1996.”

Toen werd het klussenbedrijf nog niet echt 

serieus genomen… 

“Nooit wat van gemerkt, nooit in verdiept. Ik heb 

eerst mijn huis in IJhorst verbouwd. De spullen haalde 

ik bij de bouwmaterialenhandel Boer in Staphorst. Op 

een gegeven moment heb ik iemand aan de balie 

mijn visitekaartje gegeven en gevraagd klanten met 

kleine klussen naar mij door te verwijzen. Bij mijn 

eerste klant heb ik een laminaatvloertje gelegd. Toen 

hij op een landgoed ging wonen, mocht ik de hele 

zaak verbouwen. Hij is nog steeds klant.”

Je bent nu zo’n vijftien jaar klussenondernemer. 

Ik neem aan dat het nu lastiger is om aan werk 

te komen?

“Nee hoor, integendeel: ik moet nog steeds 

regelmatig ‘nee’ verkopen. Ik heb destijds snel 

ervaren dat als je goed naar de klant luistert en hem 

zinvolle adviezen geeft, hij het niet erg vindt dat een 

verbouwing duurder of anders kan uitpakken. Je kunt 

bij het eerste gesprek altijd zaken aandragen waar de 

klant niet aan denkt, maar later wel veel plezier aan 

beleeft. Deze aanpak werkt goed: ik haal na al die 

jaren nog steeds het grootste deel van mijn omzet bij 

vaste klanten. Het aantal zelfstandige vakmensen is 

wel spectaculair toegenomen. In 1996 was ik hier in 

een straal van 30 kilometer de enige, nu tel ik een 

mannetje of veertig. Ongelofelijk, toch? Maar het 

hoeft geen probleem te zijn. Er zijn nu veel meer huis-

eigenaren, in die dertien jaar is er een hoop 

bijgebouwd.”

Ik hoor dat best veel vakmensen minder werk 

hebben of zelfs in de problemen zijn gekomen. 

De uurprijs staat onder druk, de klant is 

veeleisend en wil het onderste uit de kan halen. 

“Dat is deels verklaarbaar. Of je wel of niet overleeft, 

heeft met ondernemerschap te maken. De meeste 

vakmensen die er bij zijn gekomen, kunnen maar één 

kunstje. Het zijn geen generalisten die meer 

vaardigheden aanbieden. Het klinkt wat borstkloppe-

rig, maar ik kan alles. Dat wordt door de klant 

herkent. Ik zie veel onverschilligheid. Al die specialis-

ten zijn vooral verwerkers, geen ondernemers. Ze 

hebben geen visie op hun bedrijf en weten weinig 

van communicatie. Ze zien verkooptechniek niet als 

onderdeel van het ondernemerschap. Niet zo gek dat 

je dan omzet misloopt. Vaak gaat het zo: De telefoon 

rinkelt. ‘Kunt u een dakraam plaatsen.’ ‘Ja, dat kan 

ik.’ Er wordt een prijs gegeven, het dakraam wordt 

geplaatst en dat is het dan. Geen vragen waarom de 

klant het dakraam wil hebben. Geen vragen wat de 

klant van plan is met de zolder, of hij nog lang in de 

woning wil blijven of niet. Deze zaken kun je allemaal 

achterhalen bij het eerste gesprek. Gezellig wat 

praten met een kop koffie, belangstelling tonen, dat 

werk. Een huis is emotie. Zorg dat de klant zich 

begrepen voelt. Geen glad verkopersgedoe, maar 

oprecht zijn. Het gaat om ontzorgen. Je gaat de 

directie voor hem voeren in zijn eigen huis. Je bent 

niet iets aan het aansmeren, nee, je biedt oplossingen 

waar de klant waarschijnlijk zelf niet aan heeft 

gedacht. Je biedt keuzes. Met andere woorden: het is 

niet voldoende om alleen een goede vakman te zijn. 

Ja, toen het allemaal niet op kon nog wel. Maar de 

tijden zijn veranderd. Een echte ondernemer komt 

ook aan werk als het minder gaat.”  

Zijn dit ook je ervaringen als VLOK-bestuurslid?

“Deels. Van de VLOK worden vooral de generalisten 

lid. Daar zitten echte ondernemers tussen. Bij andere 

organisaties zie ik vooral specialisten die anders in het 

leven staan. ‘Mijn vader zat bij de bond, dus ik zit bij 

de bond’, dat werk. En die bond doet voor de 

zelfstandigen typische bondsdingen, zoals collectieve 

zaken regelen. Ik ervaar dat die vakmannen 

uitvoerders zijn en geen ondernemers. Ze doen 

hetzelfde als in loondienst, maar sturen nu een 

factuurtje. Ik kan me voorstellen dat deze vakmensen 

het moeilijk hebben. Het VLOK onderscheidt zich 

door een andere koers te varen. Onze nakomingga-

rantie is vooralsnog uniek. Een ondernemer doorziet 

dit direct en gaat er mee aan de slag. Het moet voor 

de klant een hele geruststelling zijn dat hij met een 

eventuele klacht gehoord wordt. Er is altijd de 

mogelijkheid dat een geschil aan de Geschillencom-

missie kan worden voorgelegd en een onafhankelijke 

inspecteur de klus kan komen beoordelen. Daarnaast 

zetten wij ons in om het ondernemerschap te 

stimuleren. De VLOK biedt verkooptrainingen, brengt 

leden in contact met leveranciers. Onze verzekeringen 

zijn voor dat geld de beste in de markt, omdat de 

ervaringen van onze leden erin zijn meegenomen: 

wat doet een klusser, hoe werkt dat en hoe verzeker 

je dit het beste. Een voorbeeld: De klant koopt de 

materialen. Daar gaat de vakman mee aan de slag. 

Vanaf dat moment heb je die materialen onder 

opzicht en zijn ze uitgesloten van de aansprakelijk-

heidsverzekering. Dat gaat problemen geven bij 

schade. Onze verzekering dekt dit af.”

Om terug te komen op het werkaanbod, hoe 

kijk jij tegen marktsites als Werkspot aan?

“Ik heb de Werkspot-mannen over de vloer gehad 

toen het nog niet meer dan een idee was. Ik zou de 

website gebruiken om met potentiële opdrachtgevers 

in aanraking te komen. Steeds meer particulieren 

kopen via internet. Maar de echte ondernemer geeft 

geen prijzen, want dat kun je niet. Maak duidelijk 

waarom je geen prijs geeft, maar eerst de klus wilt 

zien. De klanten die hierop ingaan zijn de klanten die 

je wilt hebben, waar je een relatie mee op kunt 

bouwen. De rest is alleen maar geïnteresseerd in lage 

prijzen.”

Jouw orderportefeuille is goed gevuld. Toch 

werk je weer voor Defensie.

“Zie het als een betaalde hobby. Ik heb een nuluren-

contract. Komen ze er bij Defensie niet meer uit, dan 

bellen ze mij. Ik werk dan als projectmanager Bouw en 

Infra. Zaken als een compound in Afghanistan bouwen 

en de aanbestedingen met Afghaanse aannemers 

regelen. Kortom, topwerk waar je geen nee tegen 

zegt. Daarbij, je moet wat om de dag door te komen!”
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