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Klusplein bruist van activiteiten
Hoe je ook wendt of keert, het is 

overal te merken: de crisis. Zo ook 

op de  Bouwrelatiedagen 2010 in 

Gorinchem. De beurs was klei-

ner dan voorgaande jaren. Maar 

naar een bekende voetbalheld: 

elk nadeel heb zijn voordeel. Dat 

voordeel was merkbaar voor de 

deelnemers en de bezoekers. Want 

er was voldoende moois te zien 

en te beleven. De bezoekers die 

gratis konden parkeren, kregen in 

de gastvrije Evenementenhal een 

prima ontvangst met een hapje, 

drankje en alle aandacht van de 

deelnemende bedrijven. Ook op 

het, door de VLOK georganiseerde 

en door Easydeck fraai afgedekte 

Klusplein, was het continu een 

drukte van jewelste. Bij de VLOK-

stand spraken de leden van het 

VLOK-beursteam (Ed Stolwerk, 

Mart Rietveld en Mark Seveke) vele 

klussenondernemers, waaronder 

veel VLOK-leden. n

Journaal Journaal

De VLOK heeft het Klussenplein 

2010 kunnen organiseren in nauwe 

samenwerking met de volgende 

partners:

•  Askilan: renovatie van keuken, 

badkamer en trap

•  Easydeck: interieurbescherming

•  Faay: wand- en plafondsystemen

•  Van Hadelkamp: containers voor 

afval

•  PCI: tegellijm, wand en vloer 

egalisatieproducten en oplossin-

gen voor waterdichting

•  Repair Care: kozijnrenovatie

Repair Care heeft voor VLOK-leden 

workshops gepland:

voor Niveau 1 op:

• maandag 11 oktober 2010

• dinsdag 2 november 2010, en

•   woensdag 10 november 2010 

voor Niveau 2 op:

•  vrijdag 12 november 2010, en

•    woensdag 24 november 2010

Inschrijving op volgorde van 

binnenkomst.

VLOK-lid Jaap Koppejan van Klus-

service Hoekse Waard uit Klaas-

waal is zeer enthousiast. En ook 

trots. Van Jeroen Nieuwkoop, de 

technische docent van Repair Care, 

heeft hij gehoord dat hij het eerste 

VLOK-lid is die is gecertificeerd 

voor Niveau 3, het hoogsthaalbare 

niveau voor een klussenonderne-

mer zonder personeel! “Ik ben 

erg enthousiast over de mogelijk-

heden die het systeem van Repair 

Agenda
Reserveer: Algemene Ledenver-

gadering op maandag 8 november 

2010. Plaats en agenda worden 

begin oktober naar de leden 

 persoonlijk  toegezonden. 

Care biedt. Voor de zomer heb ik 

nog een klus met glas in lood-ra-

men kunnen uitvoeren. Dat ging 

prima!”

Jaap was vorig jaar bezig met hang- 

en sluitwerk voor 132 woningen 

van een woningbouwvereniging in 

het kader van het Politie Keurmerk 

Veilig Wonen. “Destijds was er 

een schildersbedrijf in dezelfde 

woningen bezig met kozijnen en 

deuren. Die mensen gebruikten het 

Repair Care-systeem en ik was erg 

onder de indruk van de resultaten. 

Daarop heb ik contact opgeno-

men met Repair Care en daarvan 

heb ik geen spijt gehad. Ik ben nu 

bezig mijn site (www.kshw.nl) te 

vernieuwen, want als je gecertifi-

ceerd bent, kunt je dat maar beter 

bekendmaken”.

Houtrot levert duurzaam 
onderhoudswerk op
Na de enthousiaste reacties van 

vele VLOK-leden afgelopen voor-

jaar, voor de door Repair Care in 

Waalwijk georganiseerde trainin-

gen, bleek ook op het Klusplein 

veel belangstelling te bestaan 

voor de aanpak van houtrot. Ook 

komend najaar is het weer mogelijk 

jouw vakkennis en vaardigheid 

bij te spijkeren bij Repair Care. 

Repair Care biedt al jarenlang zelf 

ontwikkelde trainingen aan. Gelet 

op de grote belangstelling onder 

VLOK-leden hier een kort overzicht 

van de aangeboden trainingen.  Er 

bestaan vier verschillende opleidin-

gen (niveaus):

Niveau 1: Kennismaking met duur-

zaam onderhoud 

Niveau 2: Technische verdieping 

Niveau 3: Praktijktraining op 

project 

Niveau 4: Duurzaam Onderhoud 

Expert – D.O.E. (alleen voor bedrij-

ven).

Na deelname en het succesvol 

afleggen van het tentamen 

behorende bij desbetreffend 

niveau, ontvangen deelnemers een 

persoonsgebonden pas. Na het 

behalen van Niveau 4 ontvangt het 

bedrijf een D.O.E. Certificaat. Pas- 

en certificaathouders staan vermeld 

op de internetsite van Repair Care: 

en dat levert nieuwe opdrachten op! 

Niveau 1: Kennismaking met duur-

zaam onderhoud

De opleiding voor niveau 1 is be-

doeld als eerste kennismaking met 

duurzaam onderhoud en het Repair 

Care Systeem. De opleiding beslaat 

één interactieve dag, waarbij theorie 

en praktijk elkaar afwisselen.

Programma Niveau 1:

Theorie

-  Kennismaking met duurzaam 

houtherstel (voor, tijdens en na de 

reparatie)

- REPAIR CARE werkwijzen

- Milieu en Arbo

- Producten

Praktijk:

- De 7 applicatiestappen

- Machinerie

-  Uitvoeren P2 - Afdichten van naden 

en verbindingen

-  Uitvoeren C1 - Herstellen aangetast 

hout in houtconstructies

-  Demonstratie P6 - Afdichten kopse 

kanten en P11 - Toepassing van het 

glasvlies systeem

Niveau 2: Technische verdieping

Tijdens deze eendaagse opleiding 

worden, naast een korte theoretische 

sessie, de overige veel voorkomende 

Repair Care werkwijzen in de praktijk 

door de deelnemer zelf uitgevoerd.

Programma Niveau 2:

Theorie:

- Opfrissing theorie Niveau 1

-  Doorlopen van de 7 applicatiestap-

pen

- Repair Care werkwijzen

Praktijk:

-  Herhaling P2 - Afdichten naden/ver-

bindingen

-  Uitvoeren C2 - Herstellen aangetast 

hout d.m.v. lamineren

-  Uitvoeren C4 - Herstellen aangetast 

hout d.m.v. deelvervanging

-  Uitvoeren P7 - Afronden verweerde/

scherpe kanten

De geldigheidsduur van elke losse 

opleiding van Repair Care is vier 

jaar. Echter, om door te stromen 

naar een volgend niveau, dient de 

opleiding voor het volgende niveau 

binnen een jaar gevolgd te worden. 

Wanneer een opleiding verlopen is, 

kan door middel van een opfriscur-

sus voor het specifieke niveau, het 

reeds behaalde niveau gereacti-

veerd worden.

-  Uitvoeren P6 - Afdichten van 

kopse kanten

-  Uitvoeren P11 - Toepassing van 

glasvlies systeem

-  Demonstratie PG2 - Vervangen 

stopverfkanten 

Niveau 3: Praktijktraining op 

project

Deze eendaagse opleiding vindt 

plaats op een eigen projectlocatie. 

Tijdens deze dag wordt de beheer-

sing en kwalitatieve uitvoering van 

de meest essentiële Repair Care 

werkwijzen getoetst.

Programma Niveau 3:

Theorie:

Verificatie en aanscherping van 

kennis.

Praktijk:

Aantonen beheersing en kwalita-

tieve uitvoering van de volgende 

REPAIR CARE werkwijzen:

-  P2 - Afdichten naden/verbindin-

gen

- P11 - Toepassing glasvlies systeem

- C1 - Herstellen aangetast hout

-  C2 - Herstellen aangetast hout 

d.m.v. lamineren

Niveau 4 is alleen bereikbaar voor 

bedrijven met personeel. Meer 

informatie hierover is te vinden op 

www.repair-care.com. n

Architecte Ineke Schimmelpen-

ningh is de drijvende kracht achter 

het Seniorkeur,  gericht op het 

bevorderen van comfortabel en 

veilig wonen voor ouderen. “Het is 

een groeiende markt, de senio-

renmarkt. Dat geldt zeker voor 

klussenondernemers. Het aantal 

verzorgings- en verpleeghuizen 

zal – vanwege de kosten – eerder 

afnemen dan toenemen. Het aantal 

nieuw te bouwen seniorenwonin-

gen zal de vraag zeker niet kunnen 

bijhouden. Daarom stimuleert ook 

de overheid dat ouderen langer in 

hun eigen woning blijven. Maar 

die woningen moeten vaak de 

nodige aanpassingen ondergaan 

Seniorklussers gezocht!
om geschikt te blijven voor de 

bewoner(s). Door de ouderdom 

komen er kwalen en ontstaan 

handicaps.”

Om klussenondernemers te helpen 

deze specifieke markt aan te 

boren, organiseert Ineke Schim-

melpenningh voor VLOK-leden op 

maandag 25 oktober de workshop 

“Seniorklusser – meedenken en 

uitvoeren”.

De basiscursus duurt een volle dag 

en wordt gehouden in Nuenen, 

waar Ineke een huis met de nodige 

voorzieningen heeft ingericht. 

De cursuskosten zijn voor VLOK-

leden geen € 245,00, maar slechts 

€ 195,00 (exclusief btw). Daarmee 

krijgen VLOK-leden een korting 

van 50 euro! Wil je jezelf opgeven, 

ga dan naar www.seniorkeurklus-

ser.nl. Daar is ook meer informatie 

te vinden over de inhoud van de 

cursus. Voor meer algemene infor-

matie kun je ook gaan naar: www.

ouderwordenineigenhuis.nl.

Onze collega-brancheorganisatie 

voor de installatiesector UNETO/VNI 

geeft al enkele jaren aandacht 

aan voorzieningen voor ouderen 

onder de titel Domotica. Samen 

met onder meer woningbouwver-

enigingen heeft men in Delft de 

levensloopgeschikte voorbeeldwo-

ning Wel Thuis ontwikkeld. Ook 

Op dit moment lijkt er weer een 

opleving te zijn van allerlei louche 

bedrijven, die zogenaamd adver-

tenties of vermeldingen in gidsen 

aanbieden. Opvallend is dat de 

aanbieders vaak ook nog in het 

buitenland gevestigd zijn, zoals 

het Ondernemingsportaal Neder-

land (gevestigd in Hamburg!). Dat 

wil zeggen, zoals altijd geldt voor 

een ondernemer: opletten! 

De truc is meestal om je een 

voorbeeldvermelding te laten 

goedkeuren. Hierbij stelt men dat 

je eerder ook al hebt geadver-

teerd (wat in bijna alle gevallen 

niet juist is!). Ook maakt men 

een opzettelijke fout, zodat je de 

neiging voelt opkomen om dat 

‘foutje’ even te corrigeren. Maar 

let op, want er staat meestal ook 

duidelijk bij dat het insturen van 

de correctie betekent dat je op 

de aanbieding ingaat. En zo’n 

aanbieding is vaak erg duur!

Beste advies: niet reageren en 

melden bij www.fraudemeldpunt.

nl. Heb je toch getekend, dan kan 

het je een lieve duit kosten, maar 

onderzoeksinstituut TNO draagt 

zijn steentje bij en heeft een vijftal 

klantprofielen ontwikkeld van 

vitale oudere tot ouderen met spe-

cifieke beperkingen. Zie www.welt-

huis.net, met daarop onder meer 

een stappenplan om een bestaande 

woning aan te passen. n

Advertentiemaffia weer actief  
misschien kan het Fraudemeldpunt 

je toch uit de brand helpen.

Iets anders is, dat je zelf tijdig 

een lopend abonnement moet 

opzeggen. Dat geldt bijvoorbeeld 

bij betaalde vermeldingen in De 

Telefoongids/Gouden Gids. Hier is 

sprake van een jaarlijkse stilzwij-

gende verlenging, die alleen kan 

worden onderbroken door een 

schriftelijke opzegging minstens 

drie maanden voor afloop van de 

lopende periode! Een telefoontje 

naar de klantenservice is dus niet 

voldoende, maar het kan wel per 

mail. n 

20
21

VLOK003
Getypte tekst
Uit: KlusVisie 2010 - 6




