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Oud en nieuw
We hebben het al weer achter de rug, oud 

en nieuw. Oude gewoontes afzweren, goede 

voornemens, dat werk. Gezondheid staat bij de 

meesten in het middelpunt: oppassen met je 

gewicht, niet meer roken. 

Ook het starten van een bedrijf is 

een voornemen die door duizenden 

aan het begin van een nieuw jaar 

in daden wordt omgezet. De VLOK 

merkt dit onder meer aan de be-

stellingen van de VLOK Startersgid-

sen. Ook via de mail en telefonisch 

komen er tegen het einde van een 

jaar meer vragen over het starten 

van een klussenbedrijf. Omdat 

voor de naaste toekomst nog 

steeds een tekort aan vaklieden 

wordt voorspeld, heet de VLOK de 

nieuwkomers van harte welkom op 

de klussenmarkt. Een nieuwe groep 

starters op de markt zijn ouderen. 

Pech
Een voorbeeld uit de praktijk. Aan 

de telefoon hebben wij Daan uit 

Wezep. Hij is 62 jaar en wil een 

klussenbedrijf opzetten. Na de LTS 

en een korte tijd MTS is hij op 17 

jarige leeftijd gaan werken in de 

plaatselijke meubelfabriek. Toen de 

fabriek na enkele jaren de deuren 

sloot, ging hij in de bouw aan de 

slag. Via de bouwplaats kwam 

Daan terecht in de werkplaats en 

leerde hij calculeren. Toen een van 

de bouwbedrijven waar hij werkte 

een collegabedrijf overnam, kwam 

er een bedrijfspand vrij waarboven 

hij kon wonen. In de periode van 

1968 tot 1982 heeft hij in de ruimte 

een bouwmarkt opgezet en geleid. 

Hieraan kwam een abrupt einde , 

een brand legde het hele pand in 

de as. Wat moet je dan? Daan be-

sloot voor zichzelf te beginnen. Via 

relaties uit zijn bouwmarktperiode 

kreeg hij klussen als het plaatsen en 

monteren van keukens. Maar het 

zat Daan niet mee. In 1985 dwon-

gen toenemende rugklachten hem 

om naar iets anders om te zien. Hij 

kwam weer in contact met de we-

reld van de bouwmarkten en kon 

een afdeling keukens en badkamers 

leiden. Hij was vooral verantwoor-

delijk voor het technische deel: van 

offertes tot oplevering. Dit ging 

goed totdat ‘zijn’ afdeling in 2004 

werd opgedoekt. Daan zat weer 

zonder werk. 

Kon je makkelijk weer aan de 
slag komen?
“In het begin kon ik een jaartje rus-

tig aan doen”, zo vertelt hij aan de 

keukentafel in zijn huis. “Ik zag het 

allemaal wel gebeuren en maakte 

me geen zorgen dat ik niet aan 

het werk zou komen. Maar toen ik 

serieus ging solliciteren, kreeg ik 

steeds hetzelfde te horen: ik ben te 

oud en te duur.” 

En nu?
“Inmiddels ben ik al weer een 

tijd bezig met het UWV en het 

CWI. Deze organisatie hebben 

mij competentietesten laten doen 

om na te gaan of ik voor mijzelf 

zou kunnen beginnen. Volgens de 

testen kan het. Daarom ben ik mij 

nu via de Kamer van Koophandel 

(onder andere de Startersdag) aan 

het oriënteren. Het valt mij op dat 

niemand mijn specifi eke vragen 

goed kan beantwoorden. Ik ben met 

de VLOK in contact gekomen en heb 

de VLOK-Startersgids besteld. Ik pro-

beer ook in contact te komen met 

klussenondernemers die op dezelfde 

manier vanuit een uitkeringssituatie 

zijn begonnen. Komende donder-

dag zal ik een netwerkbijeenkomst 

van PZO bezoeken in Utrecht.”

Op welke klanten wil je je 
richten?
“Ik wil voor 80 procent voor consu-

menten gaan werken en daarnaast 

voor aannemers en bedrijven. Ik 

heb al eens gekeken op de site 

van Werkspot. Verder heb ik mijn 

kaartje afgegeven bij de plaatselijke 

bouwmarkt. Die werken al met 

een klussenbedrijf samen maar die 

vakman bulkt van het werk.”

Wat verwacht je van 2009?
“Ik zie de toekomst zonnig tege-

moet. Ik denk dat er werk genoeg 

is. Maar ik wil voorzichtig begin-

nen. Niet direct een bus kopen van 

20.000 euro. Ik heb een personen-

auto en begin met een eenvoudige 

aanhanger. Ik wil mezelf niet node-

loos in de schulden steken. Ik vindt 

het leuk met mijn vrouw af en toe 

uit eten te gaan en dat wil ik graag 

blijven doen.” ■

De Stichting LekkerLeven heeft 

inmiddels een goede naam op-

gebouwd. De klanten van Lek-

kerLeven zijn particuliere huis-

houdens. Zij hebben op basis van 

een abonnement toegang tot de 

dienstenbemiddeling van LekkerLe-

ven. Inmiddels heeft LekkerLeven 

landelijk 2.500.000 klanten, uit alle 

leeftijdsgroepen. Dit zijn allemaal 

mensen die uit tijdgebrek, gemaks-

overwegingen of andere motieven 

diensten wil uitbesteden aan een 

betrouwbare organisatie.

De klant staat centraal
Klanten kunnen via één tele-

foonnummer 24 uur per dag een 

Hoewel er nog steeds veel werk aan 

de winkel is, kan het geen kwaad 

regelmatig aan promotie te doen. 

De VLOK helpt de leden daarbij op 

verschillende manieren. De basis 

vormt een tiental tips voor de klant. 

Met de tips kan hij met succes een 

klus laten klaren door een klussen-

bedrijf. Deze tips zijn opgenomen 

in een speciale consumentenfolder 

die VLOK-leden gratis bij de VLOK 

kunnen aanvragen. Achter op de 

folder kun je je eigen bedrijfs-

stempel aanbrengen of een sticker 

met het logo en de naam van je 

bedrijf. De tips zijn ook opgenomen 

in een artikel dat inmiddels wordt 

verspreid onder de woonconsumen-

ten door het regionale magazine 

Wonen Totaal. ■

LekkerLeven bemiddelt 
in diensten
LekkerLeven is een onafhankelijk intermediair voor klanten en leveranciers 

van diensten en een oude bekende van de VLOK. In de VLOK-Nieuwsbrief 

3 uit 1997 maakt de VLOK al melding van de Stichting Lekker Leven.

beroep doen op de bij LekkerLeven 

aanwezige kennis over diensten, 

voorzieningen, wet- en regelge-

ving en procedures. Op aangeven 

van de klant regelen deskundige 

medewerkers van LekkerLeven een 

aanbod dat aansluit bij de vraag 

van de klant. LekkerLeven staat 

garant voor een goede prijs/kwali-

teitverhouding van de gevraagde 

dienstverlening. De dienstverlening 

van LekkerLeven reikt van bemid-

deling tot betalingsafhandeling. 

Ook bewaken ze de kwaliteit van 

de geleverde diensten en blijft 

LekkerLeven voor de klant het 

aanspreekpunt.

Voor LekkerLeven geeft het 

werken met VLOK-leden voor-

delen. VLOK-leden hanteren de 

VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 

die zijn opgesteld samen met de 

Consumentenbond en Vereniging 

Eigen Huis. Daarmee zijn de Lek-

kerLeven-klanten verzekerd van  

het vangnet van de Geschillencom-

missie Klussenbedrijven en de extra 

nakomingsgarantie van de VLOK.

Veel vraag naar klussen
Een van de meest aangevraagde 

diensten betreft het allround klus-

werk in en om de woning. Dat kan 

een 1-uurs-klus zijn of een verbou-

wing van een volledige badkamer. 

Het gaat om zowel kleine klusjes als 

grote verbouwingsprojecten. Voor 

de uitvoering van deze diensten 

heeft LekkerLeven in de afgelopen 

jaren een uitgebreid bestand aan 

klusbedrijven en (kleine) aanne-

mingsbedrijven opgebouwd. Van-

wege de grote belangstelling voor 

de dienstverlening van LekkerLeven 

en het groeiend aantal opdrachten, 

wil LekkerLeven het bestand met 

klussenbedrijven verder uitbreiden.

Belangstelling?
LekkerLeven komt graag in contact 

met klusbedrijven die zijn aange-

sloten bij de VLOK en interesse 

hebben om in samenwerking met 

LekkerLeven hun aantal opdrach-

ten en dus de omzet te verhogen. 

Bas de Wit, teamleider relatiebe-

heer van LekkerLeven, omschrijft 

zijn verwachtingen als volgt: “Her-

kent u zich in de kernwoorden 

Kwaliteit, Goede communicatie, 

Duidelijkheid en Betrouwbaar-

heid? Bent u ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel en han-

teert u marktconforme tarieven? 

Beschikt u over een bedrijfsaan-

sprakelijkheidsverzekering? Neemt 

u dan contact met ons op. U kunt 

uw interesse bekend maken via 

onze website www.lekkerleven.nl. 

De afdeling Relatiebeheer, de bui-

tendienst van LekkerLeven, neemt  

telefonisch contact met u op om 

de mogelijkheden tot samenwer-

king te bespreken. Aansluitend zal 

een afspraak bij u thuis of op het 

bedrijf worden gemaakt.” ■

VLOK-promotie

JOURNAAL JOURNAAL

In het Bouwbesluit staan verschillende 

verwijzingen naar NEN-normen. Het 

probleem met NEN-normen is dat deze 

bij het Nederlands Normalisatie Insti-

tuut moeten worden gekocht. Zij zijn 

niet vrij toegankelijk, zoals de teksten 

van wetten en besluiten. 

Onlangs sprak de rechter zich uit over 

deze verwijzingen vanuit het Bouwbe-

sluit naar de normen. de rechter stelde 

vast dat, voor zover het Bouwbesluit 

NEN-normen onwettig?
2003 naar NEN-normen verwijst, het 

besluit niet algemeen verbindend is. Het 

besluit mist dus wettelijke kracht. 

De VLOK is blij met deze uitspraak, 

omdat de overheid nu aan zet is om iets 

te doen. Al eerder heeft de VLOK ervoor 

gepleit NEN-normen beter toegankelijk 

te maken. Het wachten is op een reactie 

van de overheid en die zal naar verwach-

ting niet al te lang op zich kunnen laten 

wachten. Wordt vervolg.  ■ 
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