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Veiligheid, tot op zekere hoogte
Als je de titel letterlijk neemt, kom 

je terecht bij het thema van de 

VLOK-regiobijeenkomst van maan-

dag 11 mei j.l. De VLOK was te gast 

op het hoofdkwartier van Altrex 

B.V. in Zwolle. Deze bekende lad-

der- en steigerfabrikant heeft daar 

niet alleen een fraaie toonzaal, 

maar zelfs een heuse klimhal. Je 

kunt dus steigers en ladders opbou-

wen en uitproberen. 

Vele VLOK-leden hebben de reis 

naar Zwolle gemaakt en maakten 

tijdens een uitgebreide brood-

maaltijd kennis met het team van 

deskundigen van Altrex onder 

leiding van marketing manager 

Joke Nijmeijer.

Aan de hand van een korte video-

presentatie kregen de aanwezigen 

een goede indruk van de aspecten, 

die komen kijken bij de ontwikke-

ling en productie van hoogwaardig 

klimmateriaal. Behalve praktisch en 

betrouwbaar moeten de producten 

ook voldoen aan Europese en op 

sommige punten zelfs strengere 

nationale wetgeving.

Altrex heeft een drietal product-

groepen, te weten:

■  Home & Garden: bedoeld voor de 

consument,

■  Heavy Duty: bedoeld voor de seri-

euze amateurklusser en de kleine 

vakman,

■  Professional: bedoeld voor de 

vakman.

De eerste twee groepen zijn ver-

krijgbaar via de bouwmarkten waar 

ook de particulier terecht kan. Het 

laatste systeem is alleen verkrijg-

baar bij de vakhandel en bevat 

onder meer de 5000-serie modulair 

steigersysteem. De artikelen uit de 

Heavy Duty- en de Professional-

groepen voldoen aan alle arbo-

eisen.

Altrex levert zijn producten via een 

netwerk van gekwalificeerde dea-

lers. Ook kunnen klussenbedrijven 

gebruik maken van de keuring- en 

reparatieservice van Altrex en van 

de diensten van Customer Solutions 

voor maatwerk. ■

Journaal Journaal

Veiligheid is niet alleen een zaak 

van deugdelijke hulpmiddelen, 

zoals gekeurde ladders en steigers. 

Het is vooral een zaak van zorg-

vuldige met deze hulpmiddelen 

omgaan. In de NEN 2484 ‘Leidraad 

werken op hoogte’ is de stand van 

de techniek weergegeven. Het 

is alleen treurig om te moeten 

constateren dat je als bedrijf 43 

euro moet betalen om erachter 

te komen hoe je veilig op hoogte 

moet werken. De VLOK is met vele 

Tot op zekere hoogte
anderen van mening dat normen, 

die een algemeen belang betreffen 

en als zodanig worden gebruikt in 

wetgeving en door officiële instan-

ties, vrij beschikbaar moeten zijn. 

Voor degene die deze uitgangs-

punten ook steunt: www.kooble.

nl/petitie. Daarom is de VLOK blij 

met de hulp die geboden wordt om 

er op andere manieren achter te 

komen. De bijeenkomst van 11 mei 

bij Altrex is daar een goed voor-

beeld van! ■

VLOK naar de 
regio

VLOK-zaken
Na de presentatie van de firma 

Altrex werd aandacht besteed aan 

VLOK-zaken. Voorzitter Gerard 

Oltmans nam de gelegenheid te 

baat om kort terug te kijken op de 

omstandigheden ruim 25 jaar gele-

den toen de VLOK werd opgericht. 

We kunnen veel leren uit die tijd. 

Ook toen was het economisch niet 

al te best. 

Centraal staat het woord kwaliteit. 

Als de kwaliteit niet goed is, kun 

je het vergeten. De klant rekent 

je – zeker in deze tijd – er zwaar 

op af. Nog geen jaar geleden was 

er niet aan een vakman te komen. 

Het ligt nu iets anders. Laat er geen 

misverstand over bestaan: er is nog 

volop werk voor klus- en onder-

houdsbedrijven. Maar dat juist jij 

werk krijgt, is minder vanzelfspre-

kend. Het kaf scheidt zich van het 

koren. 

VLOK-promotie
VLOK-leden kunnen zelf aan 

nieuwe klanten laten weten welke 

voordelen zij extra kunnen bieden 

op grond van de VLOK-Uitvoe-

ringsvoorwaarden, met de daarin 

opgenomen VLOK-nakomingsga-

rantie. VLOK-leden kunnen bij het 

secretariaat gratis bundels met con-

sumentenflyers bestellen. Je kunt 

de flyers voorzien van een eigen 

bedrijfsstempel of -sticker.

Er zijn zelfs VLOK-leden die in 

hun regio gezamenlijk adverteren 

in huis-aanhuis-bladen. De VLOK 

helpt daarbij met teksten over de 

VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden en 

de nakominggarantie.

Tenslotte heeft de VLOK steeds 

meer partners die op internet actief 

zijn. Hierbij komen ook nieuwe 

vormen van bemiddeling tevoor-

schijn die door een fors toenemend 

aantal klanten wordt gebruikt. De 

bekendste nieuwigheid betreft het 

openbare marktplatform (een soort 

veiling) die aangeboden wordt via 

sites als Leadz en Werkspot. 

Voor de aanwezigen legt com-

mercieel directeur van Werkspot, 

Pascal Joore, uit hoe Werkspot is 

ontstaan en hoe het verder gaat. 

Enkele belangrijke trends: de vraag 

komt voor het grootste deel van 

particulieren (zowel eigenaren als 

huurders), waar vakantiebestedin-

gen afnemen, neemt het aantal en 

de omvang van de opdrachten via 

Werkspot toe, het aanbod wordt 

verzorgd door bedrijven die bij 

de Kamer van Koophandel zijn 

ingeschreven waarbij het aantal 

zelfstandigen zonder personeel 

rond de 65 procent ligt. De praktijk 

leert dat de prijs-kwaliteitverhou-

ding het meest belangrijk is. Daar-

bij vormt het referentiesysteem 

– waarbij de klant zijn bevindingen 

kan weergeven – een spilfunctie. 

Goede referenties leiden er zelfs 

toe dat klanten buiten het vei-

lingsysteem contact met bedrijven 

opnemen. Bij de opzet van Werk-

spot ging het erom de vakman een 

mogelijkheid te bieden gaten in 

zijn werkplanning te kunnen opvul-

len. Intussen zijn er al bedrijven 

die een groot deel van hun werk 

op deze manier krijgen. Bedrijven 

betalen aan Werkspot alleen aan 

vast maandbedrag en hoeven niets 

af te staan van hun omzet. De 

dienstverlening voor de klant is 

gratis. Werkspot besteedt tenslotte 

veel aandacht aan promotie, onder 

meer door het organiseren van de 

Vakman van het Jaar-verkiezing.

Voor VLOK-leden die van de 

diensten van Werkspot gebruik 

willen maken, heeft Werkspot een 

speciale aanbieding. ■

Klussen aan 
de Toekomst
Als onderdeel van het project Klus-

sen aan de Toekomst is een digitale 

workshop waarin alle aspecten 

rond Leeftijdsbewust Werken voor 

zelfstandige klussenondernemers 

– waaronder Veilig Werken – de 

revue passeren. De vernieuwde 

versie van de workshop is onlangs 

op de VLOK-internetsite de lucht in 

gegaan: www.vlok.nl. ■

Dit voorjaar nodigt de VLOK haar 

leden en andere belangstellenden 

uit om te kennis met elkaar uit te 

wisselen, in samenwerking met 

een aantal bekende fabrikanten. 

Hier een kort verslag van de eerste 

bijeenkomst, die is gehouden op 11 

mei j.l. bij Altrex in Zwolle. 

De volgende bijeenkomsten vinden 

plaats op:

■  8 juni 2009 bij Velux in De 

Meern

■  15 juni 2009 bij Maxit/Beamix te 

Eindhoven

■  22 juni 2009 bij Fetim te 

 Amsterdam 

■  29 juni 2009 bij RnnShanks te 

Wateringen
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