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Werkplekken
De ateliers en werkbanken zijn te huur. Bij de 
huur van deze atelierruimten zit het gebruik 
van het machinepark inbegrepen. Ideaal, want 
zelf investeren in machines is dan niet nodig. 
Ook aan de wat kleinere klusser is gedacht; 
huur een werkbank en maak in die tijd gebruik 
van de machines. Het huren van de ateliers gaat 
per kwartaal, de werkbanken en machines per 
dagdeel en het inroepen van assistentie per uur.

Cursussen
Naast de atelierruimten en de werkbanken 
worden er in de werkplaats ook cursussen 
en workshops gegeven. Bij de cursus 
‘Houtbewerking’ maak je een werkstuk waarbij 
je gebruikmaakt van bijna alle machines in 
de werkplaats. Uiteraard leer je daarbij om 
vertrouwd met de machines te kunnen werken 
en om deze zelf af te stellen, waarbij veiligheid 
natuurlijk erg belangrijk is. Ook de cursus 
‘Bovenfrees’ is populair; in twee avonden leer 
je meer te doen met je bovenfrees. 
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Klusstraat. Dat was het eerste woord dat naar boven 
kwam na het bezoek aan de Open Werkplaats Manu 
Forti van Bert Jongeling (zie hoofdartikel hiernaast). 
Als variant op de autowasstraat. Een kapitaalintensieve 
machine waarvan een ieder voor een klein bedrag 
gebruik kan maken op een moment dat het hem of haar 
uitkomt. Open en toegankelijk.
Toch geeft de vergelijking met een wasstraat een te eng 
beeld voor wat zich in een Open Werkplaats afspeelt. 
Want er zijn in feite meer faciliteiten. Zo kun je een 
vaste eigen atelierruimte huren, waarin je je eigen 
handgereedschappen en materialen kunt opslaan en 
waarin je op een eigen werkbank aan de slag kunt. 
Maar het mooiste is nog wel dat je er uitstekend kunt 
netwerken. Het is niet alleen, omdat ‘Netwerken’ het 
jaarthema van de VLOK is voor 2016, dat we er nu 
aandacht aan besteden. Nee, je wordt vanzelf enthousiast 
als je ziet hoe mensen, die met veel passie ambachtelijk 
aan het werk zijn, soms vlak bij elkaar blijken te wonen 
zonder elkaar te kennen. In de Open Werkplaats maken 
ze dan voor het eerst met elkaar kennis en blijken ze van 
alles met elkaar te kunnen ondernemen. 
En dat maakt de Open Werkplaats een soort van 
klushaven. Een plek waar je kunt aanmeren. Waar 
je veilig beschutting kunt vinden. Waar je collega-
schippers ontmoet. Inspirerend. En – dat is een duidelijk 
keuze – met een professionele insteek, ook voor een 
serieuze doe-het-zelver.

Andere ons bekende locaties zijn:
• Timmerlab Almere – www.timmerlab.nl
• Klushal Amersfoort – www.klushalamersfoort.nl
•  De Openbare Werkplaats Amsterdam –  

www.openbarewerkplaats.nl
• Atelier Eindhoven – www.ateliereindhoven.nl
• AllesHaaks Groningen – www.alleshaaks.nl
•  Stadswerkplaats Groningen –  

www.stadswerkplaats.nl
•  Stadswerkplaats Utrecht –  

www.stadswerkplaatsutrecht.nl

Het idee
Het aantal zelfstandigen neemt toe en oprichter/
eigenaar Bert Jongeling wil starters, kleine 
ondernemingen en particulieren de kans bieden 
zelfstandig te werken met een uitgebreid 
machinepark van houtbewerkingsmachines. De 
oplossing werd Open Werkplaats Manu Forti. 
Een inspirerende plek waar vakgenoten elkaar 
ontmoeten, (samen)werken aan hun projecten 
en gebruik kunnen maken van nieuwe en goed 
onderhouden houtbewerkingsmachines, zoals: 
een vlak/vandiktebank, een langgatboor
machine, een kantenaanlijmer en een 
formaatzaag.

De VLOK ontdekte in Helmond de Open Werkplaats Manu Forti. In een schitterende 
hal aan de Hoofdstraat in Helmond bevinden zich vijf atelierruimten, een aantal 
werkbanken en vijftien professionele houtbewerkingsmachines. 

Startersbijeenkomst 
Leiden

Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst 
met een goede opkomst. Er waren een paar 
zaken die opvielen. Opvallend was, dat er 
niet veel aanstaande ondernemers waren 
in onze branche of in een van de andere 
ambachtelijke bouwsectoren, terwijl de Kamer 
van Koophandel meldde dat er toch wel veel 
bedrijven in deze sectoren starten.

Ook viel op, dat er veel gemeenten waren 
uit de Leidse regio die zich actief inzetten 
om starters te ondersteunen. De gemeenten 
geven aan dat door de bezuinigingen bij de 
Kamer van Koophandel de regionale kantoren 
zijn verdwenen. En een starter in de Leidse 
regio gaat niet helemaal naar Rotterdam om 
startershulp te zoeken. Belangrijk is ook, dat 
de gemeenten samenwerken met elkaar, met 
ondernemersverenigingen en met opleiding en 
kennisinstellingen: zie www.economie071.nl. 

Overigens had de Kamer van Koophandel de 
moeite genomen om naar Leiden te komen en 
nam met verve deel aan de manifestatie.
En tenslotte is het bijzonder om te zien, 
dat er naast de gebruikelijke deelnemende 
organisaties, zoals banken, accountants 
en administratiekantoren, financiële 
en verzekeringsadviesbureaus en 
softwareleveranciers ook een geheel nieuw 
soort deelnemers op de voorgrond treedt, 
namelijk netwerkorganisaties. Met name Conn
XE is een bijzonder concept: www.connxe.nl.

Hoewel er slechts enkele starters direct 
belangstelling toonden voor de VLOK, was de 
deelname aan deze Startersdag uiterst zinvol. 
De diverse deelnemende bedrijven, gemeenten 
en instellingen gaven aan belang te hechten aan 
kennis over de VLOK. De meeste kenden de 
VLOK nog niet, maar waren onder de indruk 
van de faciliteiten, die de VLOK startende 
klussen en onderhoudsbedrijven te bieden 
heeft. Zo vonden de VLOKinformatiesets toch 
gretig aftrek. Ook werden afspraken gemaakt 
voor mogelijke vervolgactiviteiten.

AD
Klusvrouw Tamara Vrieling uit Amsterdam 
maakt sinds kort furore als bijzonder 
ambassadrice voor de VLOK. Zij maakt voor 
het AD periodiek een bijdrage met tips voor 
doe-het-zelvers. De artikelen komen zowel in 
de landelijke als in de regionale edities, zoals 
in de Stentor.
Met tips over het leggen van laminaat is 
Tamara de serie gestart. Naast de tips 
geeft Tamara met anekdotes en gekke 
voorvallen een kijkje in het leven van een 
klussenonderneemster. 
Naar aanleiding van tips over het ontstoppen 
en schoonhouden van de waterafvoer in de 
keuken, zijn inmiddels de eerste vragen van 
lezers bij de VLOK binnengekomen. Zo wilde 
een dame graag meer weten over soorten 
azijn als reinigingsmiddel.
Heb je ook een gekke situatie 
meegemaakt of heb je 
voorbeelden van tips die 
voor een consument nuttig 
kunnen zijn, laat 
het weten. Dan 
kan Tamara 
consumenten 
verder helpen 
de weg naar 
de VLOK te 
vinden.

De VLOK was op 31 augustus 2016 
aanwezig op de Startersdag in Leiden op 
uitnodiging van Starterdagen.com.

Samenwerken
Omdat er bij Open Werkplaats Manu Forti 
veel ruimte is, kunnen grotere klussen worden 
aangenomen. Om de uitvoering daarvan te 
kunnen realiseren, kan er assistentie worden 
gevraagd in de werkplaats. Heb je te veel 
klussen aangenomen? Geen probleem! Ze 
werken ook in opdracht. Zo hoef je je klant 
nooit teleur te stellen en ben je verzekerd van 
vakwerk.  

Kansen
Ook VLOK ziet in Open Werkplaats 
Manu Forti veel kansen voor klussen en 
meubelmakersbedrijven in de regio Zuidoost 
Brabant. Algemeen Secretaris Kees Huisman 

bracht een bezoek en moedigt geïnteresseerden 
zeker aan een kijkje te gaan nemen. “De 
werkplaats is inspirerend en hier liggen zo 
veel kansen om elkaar te ontmoeten samen te 
werken. Hier wordt iedereen beter van.”

Contact
Open Werkplaats Manu Forti is gevestigd 
aan de Hoofdstraat 48a, in Helmond. Voor 
informatie kun je langskomen, mailen naar 
info@manuforti.nl of bellen naar Bert 
Jongeling op 0644277286. Uiteraard ook 
online te vinden op www.manuforti.nl. 


