
Begin februari is een zevende druk van 
de Startersgids van de VLOK versche-
nen. Was de vorige editie een losbladig 
systeem; dit keer is weer gekozen voor 
een uitgave in boekvorm. Het nieuwe 
handboek is een makkelijk hanteerbaar 
boekwerk, dat plezierig leest en de in-
formatie over het runnen van een klus-
senbedrijf ordelijk weergeeft. Om het 
geheel nog wat levendiger te maken, 
bevat de uitgave dit keer vele kleurrijke 
afbeeldingen en foto’s.

Ook de inhoud is uitgebreid. De gids 
bevat informatie over de nieuwe vakop-
leiding Allround Ondernemer Klussen-
bedrijf. Verder wordt aandacht besteed 
aan de klusondernemer die overweegt 
iemand in dienst te nemen. De meeste 
klussenbedrijven kiezen bewust voor de 
zzp bedrijfsvorm (zelfstandige zonder 
personeel). Omdat de vraag naar de 
diensten van klussenbedrijven blijft 
toenemen, vragen sommige klusbe-
drijven zich serieus af of en wanneer 
zij personeel in dienst moeten nemen. 
Hoewel de VLOK het in dienst nemen 

van personeel – gelet op alle administra-
tieve lasten, aansprakelijkheidsrisico’s en 
het ontslagrecht – niet aanbeveelt, is dit 
onderwerp belangrijk genoeg om het 
uitgebreid te behandelen.

Vanwege alle veranderingen, is ook be-
sloten de titel van de uitgave te wijzigen 
in VLOK Hand(ig) Boek (korte titel) ofwel 
VLOK Handboek voor het klussenbedrijf, 
een klantvriendelijke manier van onder-
nemen (lange titel).

In het VLOK-Hand(ig) Boek komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:
•  Het klussenbedrijf: het ontstaan en 

de eigenaardigheden van dit soort 
bedrijf;

•  Marketing, communicatie en 
promotie;

• Ondernemerschap en bedrijfsvoering; 
•  Financiën en administratie, hoe kun je 

jouw tarief vaststellen;
•  Risicobeheer: het indekken van risico’s 

op verschillende manieren door het 
afsluiten van verzekeringen;

•  Gereedschap: vervoer en gereed-

schappen voor alle bedrijfsfacetten;
•  Samenwerken: omgaan met collega’s 

en eventuele medewerkers;
•  Instanties: nuttige instanties voor 

klussenbedrijven, zoals de Kamer van 
Koophandel;

•  De VLOK: voordelen van het lidmaat-
schap en de activiteiten van de VLOK.

Vanaf 2005 heeft de VLOK via Broekhuis 
Auto’s verschillende bijzondere acties 
gehad voor de aankoop van  nieuwe 
bedrijfswagens. De actie van 2007 met de 
nieuwe Ford Transit is zojuist eigenlijk ge-
stopt. Om leden die op korte termijn een 
nieuwe bedrijfsauto willen aanschaffen, 
nog een kans te geven, is met Broekhuis 
Auto’s en Ford Nederland afgesproken, 
dat tot maandag 31 maart 2008 een Ford 
Transit kan worden besteld met een kor-
ting van liefst 15%. 

Meer informatie op www.eenbroekhuisauto.nl/bedrijven/vlok
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Handig, dat nieuwe VLOK handboek

Op 3 april om 13:55 uur zal een 
bijzondere genodigde voor de 
VLOK de openingshandeling ver-
richten van Klus in Bedrijf. Met 
dit jubileumevenement bekroont 
de VLOK een traditie van 25 jaar 
samenwerken met leveranciers en fabrikanten om kennis en 
ervaring uit te wisselen op de praktijkvloer. Kom ook naar de 
Evenementenhal in Gorinchem, het wordt vast een gezellige, 
leerzame en inspirerende dag.

Klus in Bedrijf, 3 tot en met 5 april, Evenementenhal te 
Gorinchem. Meer informatie: www.klusinbedrijf.nl of 
info@klusinbedrijf.nl

Klus in Bedrijf 

1983
Op 22 februari 1983 komen twintig klussenbedrijven bijeen om over de 
problemen van de Vestigingswet te praten. Zij richten het Landelijk Overleg 
Klussenbedrijven – het LOK – op. Op 12 augustus 1983 laat notaris Kunst te 
Amsterdam de statuten van de Vereniging Landelijk Overleg Klussenbedrij-
ven, VLOK passeren.

In 1978 werd voor het eerst onderkend dat er een nieuw fenomeen was ont-
staan, de klusbus ofwel het klussenbedrijf. Plaats van handeling: de Twaalf 
Ambachten in de persoon van oprichter Sietze Lee� ang. 

1984-1985 
Erkenning 1, Ministerie van Economische Zaken. Het klussenfenomeen be-
gint zich te ontwikkelen in allerlei vormen: van zwartwerkers en beunhazen 
tot idealisten en serieuze vakmensen. De kleine VLOK met haar veertig leden 
loopt te hoop tegen de beperkingen van de vestigingswet, die voorschrijft 
dat je voor allerlei werkzaamheden aparte vakdiploma’s moet hebben. 
Overleg met de Economische Controledienst (de instantie die toezicht houdt 
op het naleven van de Vestigingswet) leidt in 1985 tot een belangrijke door-
braak: een of� ciële lijst met kluswerkzaamheden die wel of niet zijn toege-
staan zonder vakdiploma.

Toen een ernstige belemmering, nu vermakelijke geschiedenis.
Een vestigingsvergunning was verplicht voor:
•  het vastzetten en vervangen van schakelaars en wandcontactdozen (elek-

tra aansluitbedrijf)
•  het vastzetten en vervangen van wand- en vloertegels (tegelzettersbedrijf)
•  het plaatsen van tuinkastjes en kippenhokken (aannemersbedrijf)
• het sauzen van wanden en plafonds (schildersbedrijf)

1986
Uit het vakblad Renovatie en Onderhoud, augustus 1986.“Nederland kent 
momenteel zo’n 600 klussenbedrijven die volgens de huidige wetgeving 
nauwelijks legaal zijn. Zoals in elke branche waar de vraag groot is en het 
aanbod klein, lopen er ongetwijfeld marktpro� teurs bij die het imago van het 
bona� de klussenbedrijf beschadigen.”

1997  
Erkenning 2: Onderzoeksinstituten. Eerste onderzoek naar klussenbedrijven 
door het EIM te Zoetermeer. Het onderzoek rept over een landelijke omzet 
van 247 miljoen gulden in 1995 en een groei van 18 procent ten opzicht van 
1994. De werkgelegenheid omvat 3225 personen.

1997 
Erkenning 3: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Aan de VLOK wordt een subsidie toegekend voor een communicatieplan 
voor Duurzaam Klussen.
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Erkenning 4: Consumentenorganisaties. Met de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis wordt overeenstemming bereikt over de VLOK-Uitvoe-
ringsvoorwaarden.

1998 
Vakblad KlusVisie. In het jaar dat de VLOK 15 jaar bestaat weet de VLOK uitge-
verij Wijlhuizen in Nijmegen te bewegen een eigen onafhankelijk vakblad voor 
klussenbedrijven uit te geven. De betrokkenheid van de VLOK wordt verankerd 
in het VLOK-Journaal, twee vaste pagina’s in elke KlusVisie-uitgave.

1998 
Erkenning 5: Ministerie van Justitie. In het verlengde van de overeenkomst met 
de consumentenorganisaties erkent de minister van Justitie de VLOK als de 
brancheorganisatie voor klussenbedrijven en ondersteunt de Geschillencommis-
sie Klussenbedrijven.

1999
De VLOK zet de eerste stappen om leden inkoopvoordelen aan te bieden met 
de VLOK-polis voor bedrijfsaansprakelijkheid.

2001
VLOK schrijft het duizendste lid in. De ondernemer uit Leeuwarden kon geen 
toepasselijker naam bedenken: De Duizendpoot.

2002 
Samen sterk. Om samen met andere brancheorganisaties van zelfstandigen 
zonder personeel sterker te staan en de belangen beter te kunnen behartigen 
in politiek Den Haag, sluit de VLOK zich aan bij Platform Zelfstandige Onderne-
mers (www.pzo.nl).

2003 
In het jaar dat de VLOK 20 jaar bestaat wordt het 1500-ste lid ingeschreven.

2005 
Erkenning 6: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De minister keurt de 
middelbare beroepsopleiding tot Allround Ondernemer Klussenbedrijf of� cieel 
goed.

2007 
Erkenning 7: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De minister kent de VLOK een subsidie toe om alle klussenbedrijven voorlich-
ting te geven over Leeftijdsbewust Werken. Met als trefwoorden “vergrijzing”, 
“ontgroening” en “krapte” roept de regering de steun in van de VLOK om 
klusondernemers langer actief te laten blijven voor de branche.

2008 
Erkenning 8: leveranciers. Een traditie van 25 jaar samenwerken met leveran-
ciers om praktische kennis over te dragen tussen leveranciers en klussenbedrij-
ven wordt beloond met een magni� ek evenement: Klus in Bedrijf!
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