COLLEGIAAL

“Blijf altijd jezelf”
Hoe kom je in deze barre tijden aan nieuwe klanten? Vakman Wilco
Machielse heeft daar originele ideeën over. Die wil hij best delen met de
concullega’s. Da’s heel aardig van hem. Daarom de ruimte voor Wilco, een
man die een rijke carrière wist te bekronen met het mooiste beroep van
Nederland: zelfstandig klusondernemer.
JAAP VAN RIJN

Wilco Machielse (63 jaar) maakt graag tijd vrij voor
KlusVisie. En wij voor hem, want originele geesten
leveren mooie verhalen op. Voordat hij zijn tips geeft,
eerst een beknopt cv van zijn leven. Wilco begon zijn
carrière in de groothandel van zijn ouders in Baarn.
Zij handelden in glas en aardewerk en Wilco hielp
regelmatig een handje mee. Ondertussen volgde hij
de HBS en het deftige Nijenrode. Tijdens die laatste
studie trok het grafische vak en hield hij Nijenrode
na een jaartje voor gezien. Wilco wist een eigen
drukkerij uit de grond te stampen. Tot halverwege de
jaren negentig liep zijn leven op rolletjes. Toen sloeg
het noodlot toe. De drukkerij ging in 1997 failliet,
zijn huwelijk overleefde het faillissement niet. Daar
zit je dan, zonder vrouw en zonder werk. Niemand
zocht een generalist van vijftig jaar oud. Nadat Wilco
zijn laatste gulden in 1999 uitgaf, was het hoog tijd
voor een ‘list’. Hij stuurde naar twintig vrienden en
bekenden een brief met de mededeling: “Ik ben
blut, maar wel handig. Wie heeft er iets te klussen?”
Spoedig schelde de telefoon. Wilco kon zijn leven als
ondernemer voortzetten met een klussenbedrijf. Aanvankelijk met weinig geld en met vallen en opstaan.
Bijscholing gaf zijn bouwvaardigheid een zet in de
goede richting. Met het afleveren van steeds betere
klussen steeg zowel zijn gevoel van eigenwaarde als
zijn tarief. Twaalf jaar later bestiert Wilco Machielse
ondanks de recessie het bloeiende klussenbedrijf
KlusKlus.nl.

KlusKlus.nl, da’s een opvallende naam.
Hoe ben je daar opgekomen?
“Dankzij een klant. Die was het declaratienummer
kwijt en schreef op de betaling ‘klusklus’. Die term
bleek op internet nog vrij. Mijn zoon Joris ontwierp
vervolgens de website. Op de site staat een heldere
uitleg van mijn doen en laten, en foto’s van vóór en
na de klus. Ook heb ik een foto van mij als een appel
etende zzp’er geplaatst. Bewust, want ik wilde een
vrolijke, informele uitstraling. Mijn slogan luidt ‘Leuke
klussen voor leuke mensen’. Daar spreek ik een bepaalde categorie klanten mee aan. Ik neem die slogan
af en toe heel letterlijk. Blijkt de klant een etterbak of
neemt hij Tip 8 uit de VLOK-folder niet serieus, dan
kom ik niet terug.”

Tip 8 uit de VLOK-folder? Verklaar je
eens nader.

Betrouwbaarheid is belangrijk. Wilco kun je je portemonnee meegeven, aldus zijn klanten.
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“De VLOK is de brancheorganisatie voor klussenbedrijven. Zij verstrekken hun leden een folder om aan
de klant te kunnen geven. Onder punt 8 staat dat de
klant de vakman niet in de watten hoeft te leggen,
maar wel de gelegenheid moet geven om het werk
naar behoren uit te voeren. Denk aan het eventueel
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aanwezig zijn, op tijd een termijn betalen, dat soort
zaken. Zit een klant mij meer dwars dan ik redelijk
acht, dan houd ik het doorgaans voor gezien. Ik vertel hem open en eerlijk wat er aan schort. Zo blijf ik
een vrolijk en optimistisch mens die zijn persoonlijke
motto kan blijven volgen: toeval bestaat niet, maar
dingen kunnen je wél toevallen door een samenloop
van omstandigheden. En ik weet dat je omstandigheden kunt beïnvloeden. Daarbij schijn ik nogal
betrouwbaar over te komen. Werken aan zo’n uitstraling kan ik elke collega aanraden. Ik heb hier in Zeist
in een buurtje werk van verschillende klanten die mij
aan elkaar hebben aanbevolen met de slogan: ‘Wilco
kun je je portemonnee nog toevertrouwen’.”

Samengevat: blijf jezelf om succesvol te
kunnen zijn.
“Exact. Dat betekent ook eerlijk zijn over wat je als
vakman niet zelf kunt, maar wel voor de klant kunt
regelen.”

Wat kun je nog meer doen?
“Actief zijn en blijven. Bijvoorbeeld je hobby en werk
op een aangename manier verenigen. Een voorbeeld.
Ik ben een fanatiek hardloper. Ik heb inmiddels
negentien marathons gelopen. Eind oktober organiseerde mijn vereniging U-Track in Utrecht voor de 31e
keer de Pheidippides estafettemarathon. Ik heb met
KlusKlus.nl dit evenement gesponsord en mocht een
VLOK-folder met een zelfklevend KlusKlus.nl visitekaartje in de deelnemerstasjes stoppen. Dat werkte.
Collega-atleten vroegen me tijdens het hardlopen
hoe het met m’n bedrijfje ging. Ze wilden weten of
ik tijd beschikbaar had voor enkele klussen. Door een
begroting te geven waarbij ik aangaf op uurbasis aan
het werk te gaan, vergrootte het vertrouwen.
Je moet blijven netwerken. Naast de atletiekclub ook
op de tangoschool, noem maar op. Voorwaarde is om
het integer aan te pakken. Geef eerst een vrijblijvend
advies en laat de keuze voor een collega nadrukkelijk
open. Als de potentiële klant niet voor jou kiest, mag
dat geen invloed hebben op de verstandhouding binnen de vereniging of vriendenkring. Ook houd ik mijn
ogen en oren open. Als ik vermoed dat een klant niet
helemaal tevreden is, breng ik dit ter sprake en los
het probleem op. Dat wordt gewaardeerd.”

“Je moet blijven netwerken. Voorwaarde is om het integer aan te pakken.”

in Waalwijk organiseerde heb ik ook veel gehad. Dat
bedrijf levert een prima systeem om houtrotplekken
te repareren. Laatst ben ik naar TonZon in Enschede
geweest, waar ze me leerden om vloerisolatie met
thermokussens aan te brengen. Met de opgedane
kennis adviseer ik klanten die mij vervolgens steeds
vaker een isolatieklus geven. Kortom, je laten informeren kost tijd, maar levert wel extra werk op. Ik
steek ook veel op van collega’s en zij van mij. Om de
zoveel tijd ontdek ik een materiaal waarvan ik denk:
had ik dat eerder geweten. Neem de egaliseerpasta
van Probastine. Op aanraden ben ik er mee aan de
slag gegaan. Bleek het superspul, ik maak er strakke
wanden mee. Mijn vaste stukadoor gebruikt het inmiddels ook, ondanks zijn aanvankelijke bedenkingen.”

Gebruik je voor de acquisitie ook sociale

“Jazeker. Ik heb onlangs voor een paar euro een
nuttige Twitter workshop van PZO gedownload. PZO
is een belangenorganisatie voor zelfstandigen, ze
vertegenwoordigen ons in de SER. Elk VLOK-lid is
automatisch lid van PZO. Met Twitter wil ik anderen
laten weten wat me waar brengt, (klus)tips geven of
gewoon een mop vertellen. Twitteren is voor mij één
van de mogelijkheden om te netwerken. Daarnaast
ben ik op LinkedIn lid van de PZO-discussiegroep.”

Je hebt een smartphone. Hoe benut je de
mogelijkheden van die techniek?
“In mijn smartphone zit een volledig bestand van mijn
relaties. Dat ding beschouw ik als mijn kantoor in de
klusbus. Bij de opname van een klus is de smartphone
ook als camera onmisbaar. Even een foto van een kapotte kraan naar de groothandel mailen en zij zoeken
het voor me uit. Ik zou niet meer zonder kunnen.”

Ik merk dat je veel aandacht schenkt aan
de klant. Hoe zit het met de aandacht
voor jezelf? Heb je voldoende geld voor
je oude dag opzij kunnen zetten?
“Eh…, dat is een heikel punt. Fysiek zorg ik goed
voor mezelf door te sporten, niet te roken en gelukkig te zijn met mijn vriendin. Ik mijd risico’s tijdens het
werken. Maar financieel is niet alles goed geregeld.
Mijn reserves zijn met het faillissement van de drukkerij verdampt en een oud partnerpensioentje heb
ik afgekocht om van het geld nieuw gereedschap te
kopen. Maar ik heb leren leven met relatieve onzekerheid. Als ik 65 ben, blijf ik lekker doorwerken en zet
de AOW op een spaarrekening.”

Hoe houd je je vakmanschap op peil?
“Onder meer via mijn leveranciers. Bedrijven als Stiho
en Bouwmaat organiseren regelmatig vakavonden
waar je wat aan hebt. Ik heb onlangs nog Beamix
bezocht en een workshop vloerverwarming bij Speedheat gevolgd. En ik ga de cursus Seniorkeurklusser in
Nuenen volgen. Aan een cursusdag die Repair Care

media als Twitter en Facebook?

www.klusklus.nl
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