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Europeanen klussen zich de 
blaren op de handen

WE WETEN HET 
(NOG) NIET

Nederlanders zijn geen uitzondering met hun 
huidige kluswoede. Heel Europa gaat los met 
verf, kit en boormachines. Zo’n 20 procent 
van de huishoudens klust meer dan te doen 
gebruikelijk, aldus de onderzoekers van 
USP MC. Dit is terug te zien in de positieve 
omzetontwikkelingen voor de bouwmarkten 
in Europa, in Nederland werd zelfs meer dan 
30 procent groei behaald. De onderzoekers 
waren nieuwsgierig of ze de komende tijd 
doorgaan met verbouwen. Gemiddeld 17 
procent denkt van wel. 15 procent van de 
Nederlanders is er wel klaar mee. 
De onderzoekers signaleerden ook een 
aankomende trend: een kwart van de 
Nederlandse consumenten is geïnteresseerd 
in slimme badkamerproducten. Ook 
smarthomeproducten mogen zich in 
een toenemende belangstelling onder 
vooral millennials verheugen. Het gaat om 
verwarming, veiligheid en vooral verlichting. 
De interesse in smartproducten voor 
tuinieren blijkt beperkt. Een barrière om 
smarthomeproducten te kopen zijn de te 
verwachten hoge kosten en de hulp van een 
professional die kostenverhogend werken.

Corona… Hoe lang nog? Veel media 
overgieten de berichten met een saus 
van spanning en sensatie. Voor en 

tegenstanders van de maatregelen nemen 
elkaar de maat. Wat is waar en niet waar? 
Corona is in ieder geval iets om rekening mee 
te houden. Dus houden we afstand, wassen 
we onze handen en ontsmetten altijd alles. 
We werken stug door, er is werk zat.

Maar wat komt er nog op ons af? Wat is 
de impact van deze gezondheidscrisis op 
het onderhouds- en kluswerk? Hebben 
scholen en organisaties nog budget, of is 
er inmiddels (te) veel geld uitgegeven aan 
maatregelen. Gaat de consument de hand 
op de knip houden? Komen er kortingen op 
de pensioenen? De onzekerheid maakt vele 
potentiële opdrachtgevers onzeker. Dit kan 
invloed krijgen op onze branche. Dus: bouw 
een (financiële) buffer op en bespaar waar 
mogelijk.

Maar ook: praat met je klanten. Hoe zien zij 
hun toekomst, is er nog werk te verwachten? 
Speel in op hun onzekerheid. Laat zien 
hoe goed je bent (referenties)! Werk onder 
garantie en laat zien hoe die worden 
nagekomen. Laat (aan)betalingen lopen via 
onder meer VLOK-partner Safe Betalen. Zo’n 
degelijke aanpak wekt vertrouwen en levert 
werk op.

Gaat de consument
de hand op de knip
houden?

Gecertificeerd 
ketelproblemen 
verhelpen

Niet vergeten: de Gasketelwet is van 
kracht gegaan. Op 1 juli 2020 om precies te
zijn. Je mag alleen aan de gasketel zitten als
je over een Bewijs van Vakmanschap Kool-
monoxide beschikt. Dat is het bewijs dat je 
beschikt over een CO-certificering. Beschik 
je niet over dit papiertje en wil je wel de klant
van dienst zijn bij ketelproblemen? Wellicht 
kom je dan in aanmerking voor de cursus van
het ROVC. 
Meer informatie: www.rovc.nl
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Tip voor de klant, en 
voor vakmensen
Wellicht is het je ontschoten: vanaf 1 januari 
kunnen de kosten voor de aanvraag van 
het definitieve energielabel maximaal 200 
euro hoger uitvallen. De reden is dat een 
controleur de woning komt bekijken als je 
deze wilt verkopen. Wie dat geld liever in zijn 
zak houdt, vraagt nog dit jaar het label aan, 
gratis en voor niets. Dat label blijft nog tien 
jaar geldig.
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