
 

Dit is de allereerste nieuwsbrief van het Gilde Klussendienst. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan 

alle klussers van het Gilde, de coördinatoren van de andere Gilden en het bestuur van de Vrijwilligers 

Centrale Zoetermeer. Uiteraard zal de nieuwsbrief ook worden gepubliceerd op de website van de 

Vrijwilligers Centrale Zoetermeer. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief 1x per kwartaal gaat 

verschijnen. 

Druk, druk, druk… 

Het is zomer in Nederland. En dat betekent dat de vraag naar tuinklussen 

piekt. Als dat gebeurt op een moment dat er maar twee tuinklussers in het 

bestand staan waarvan er één in de lappenmand zit, dan is dat best even 

druk….. 

Artikel in het Streekblad 

Om de drukte in met name de tuinklussen beter het hoofd te kunnen bieden, is contact gezocht met 

het Streekblad. Dat heeft geleid tot een leuk artikel, waarin we een oproep konden doen aan nieuwe 

(tuin)klussers.  

Vacatures op en  

Tegelijkertijd zijn er vacatures geplaatst op een aantal vacaturesites voor vrijwilligers. En al die tijd 

wist Jan, onze enige tuinklusser op dat moment zich staande te houden … 

Mutaties in het klussersbestand 

Mede door het artikel in het Streekblad en de gepubliceerde vacatures hebben we er inmiddels twee 

nieuwe klussers bij:  

Bas Alblas 

Bas heeft een fulltime baan en is alleen in de avonduren en het weekend beschikbaar voor 

zowel huis- als tuinklussen. 

Erik Bos 

Erik doet vooralsnog alleen tuinklussen.  

 

 

John Erkelens heeft aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Hij zal niet meer actief worden 

ingezet, maar is nog wel beschikbaar als backup, bijvoorbeeld voor een klus die je met twee man 

moet doen. 

Nieuwe coördinator 

Er is ook een nieuwe coördinator: Clemens Straathof is toegetreden tot het bestuur van de 

Vrijwilligers Centrale Zoetermeer en heeft de coördinatie van het Gilde Klussendienst 

overgedragen aan Nel Jense. 



Nieuw registratiesysteem 

De nieuwe coördinator heeft inmiddels een nieuw registratiesysteem 

geïntroduceerd. Met dit systeem wordt veel administratief onnodig. Zo 

worden klussen nu automatisch per email doorgezet naar de klusser en ook 

het afrekenen kost veel minder tijd. Op termijn kunnen er met dit systeem 

nog veel meer verbeteringen worden doorgevoerd. 

Promotiemateriaal 

Klanten vragen onze klussers of ze een foldertje hebben of een kaartje met de tarieven en 

het telefoonnummer. Om aan die behoefte te kunnen voldoen hebben we flyers laten 

maken. Die kunnen de klussers dan bij de klant achterlaten. Ook bij onze vaste relaties, 

zoals HandjeHelpen in Seghwaert en Palet Welzijn gaan we deze neerleggen. Zo kunnen 

bestaande en nieuwe klanten ons makkelijker (terug)vinden.  

  

Onderlinge communicatie 

Tijdens het afrekenen bleek dat niet alle klussers elkaar kennen. Daar gaan we wat aan doen. Om te 

beginnen gaan we de klussers een lijstje verstrekken met de telefoonnummers en emailadressen van 

hun collega’s. Maar ook een spontane barbecueavond sluiten we niet uit.  

 
 

Dat was het voor deze keer. Heb je een leuk of leerzaam verhaal uit de praktijk? Laat het me weten. 

Wellicht is het iets voor de volgende Nieuwsbrief. Die verschijnt begin oktober.  

Ik wens iedereen een fijne vakantie.  

 

Nel Jense 

Coördinator Gilde Klussendienst 


